
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

  

РОСЛИЦЬКА МАР’ЯНА ВАСИЛІВНА 

 

УДК 81'37'27=00:808.51-057.177.1(477+438+44)"199/200" 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТНЕ ІМ’Я В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: 

ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОЗНАКИ І  

СОЦІОПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  

(на матеріалі промов президентів  

України, Польщі та Франції кін. ХХ–поч. ХХІ ст.) 

 

Спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело  

_____________ М. В. Рослицька 

 

Науковий керівник: Мацюк Галина Петрівна, доктор філологічних наук, 

професор 

 

 

Львів – 2018 



2 

 

АНОТАЦІЯ 

Рослицька М. В. Прецедентне ім’я в політичному дискурсі: формально-

семантичні ознаки і соціопрагматичний потенціал (на матеріалі промов 

президентів України, Польщі та Франції кін. ХХ – поч. ХХІ ст.). 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. Львівський національний 

університет імена Івана Франка, Львів, 2019 р. 

Актуальність теми дослідження полягає в потребі розвитку 

соціолінгвістичної теорії про прецедентне ім’я як засіб ефективної комунікації 

між політиками і представниками різних соціальних груп у трьох 

лінгвокультурах.  

Дисертація присвячена комплексному аналізу формально-семантичних та 

соціопрагматичних особливостей прецедентних імен у текстах промов 

політичних лідерів України, Польщі та Франції за період з 1991 по 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 політичних промов 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, Л. Кучми, В. Ющенка, В. Януковича, 

П. Порошенка; Л. Валенси, А. Кваснєвського, Л. Качинського, 

Б. Коморовського, А. Дуди; Ф. Міттерана, Ж. Ширака, Н. Саркозі, Ф. Олланда.  

Специфіка об’єкта, окреслена мета дослідження і його комплексний 

характер зумовили вибір методів аналізу. Використано описовий, зіставний, 

техніки контент-аналізу, контекстний, лінгвопрагматичний, лінгвокультурний 

аналіз, дистрибутивний, кореляційний, компонентний та словотвірний аналізи, 

метод моделювання, елементи дискурс-аналізу. 
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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, розвивають теорію прецедентного 

імені, висвітлюють нові аспекти в дослідженні політичного дискурсу та теорії 

мовного впливу. 

Практичне значення дослідження. Положення і висновки дисертації 

актуальні для вивчення питань загального мовознавства, соціолінгвістики, 

політичної комунікації, політичної ономастики, лінгвокультурології.  

Перший розділ «Історико-методологічні передумови вивчення 

прецедентних імен у політичному дискурсі» присвячено обґрунтуванню 

теоретичного підходу та методів аналізу проблеми. 

Лінгвістичне підґрунтя дослідження формують: теорії оніма і 

прецедентного імені, дослідження про жанр промова президента, теорія мовного 

впливу, а також положення про зв’язок мови та ідеології, мови та ідентичності. 

Категорійна база дослідження охоплює поняття: «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 
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продуктивність», «ідеологема», «слова-паролі», «метонімізація», «символізація», 

«лінгвокультура».  

Другий розділ «Змістові характеристики прецедентних імен» 

присвячено аналізу онімного простору, каталогізації сфер-джерел та тематичних 

груп прецедентних одиниць, характеристиці універсально- та національно-

прецедентних імен в промовах президентів. Окреслено класи власних назв і 

віднесеність конкретних реалій до сфер знань: політика, історія, культура, 

релігія, наука, економіка, література, географія своєї країни, географія світу, 

спорт. Предметно-номінативна характеристика виявила різну продуктивність 

класів онімів з точки зору прецедентності. Найбільш продуктивними є топоніми, 

антропоніми, хрононіми, менше – ергоніми, документоніми, хрематоніми, 

колективні антропоніми, інтер-організаціоніми, теоніми, геортоніми, агіоніми, 

урбаноніми, міфоніми.  

Прецедентні імена виокремлено з онімного простору за допомогою низки 

критеріїв: надособистісний характер імені, регулярна відтворюваність, розвиток 

співзначень, зв’язок з культурним контекстом, морфологічний, дериваційний, 

синонімічний, атрибутивний та темпоральний.   

Змістові показники прецедентних імен розкривають сфери-джерела та 

тематичні групи в їхніх межах. Ці сфери виявляють ділянки знань, актуалізовані 

президентами у промовах: сфера-джерело «Історія» містить тематичні групи 

«Політичні діячі минулого», «Події, явища минулого», «Державні утворення»; 

«Політика» − «Держава», «Міжнародна організація», «Законодавчий акт», 

«Політична партія»; «Релігія» − «Божества», «Релігійні діячі, святі», «Релігійні 

тексти», «Релігійні свята», «Персонажі релігійних текстів»; «Література» − 

«Письменники», «Твори», «Персонажі».  

Аналіз змістового рівня прецедентних імен виявив універсально- та 

національно-прецедентні одиниці у текстах трьома мовами. Універсально-

прецедентні імена, спільні для представників трьох лінгвокультур, охоплюють 

сфери-джерела «Історія», «Політика», «Релігія». Серед національно-

прецедентних імен, значущих для адресантів-політиків однієї лінгвокультури, у 
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текстах українською мовою домінують одиниці зі сфер «Історія», «Література», 

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

«Політика», «Наука», «Література», у текстах французькою мовою – «Історія», 

«Політика», «Релігія», «Література».  

Третій розділ «Формально-семантичні ознаки прецедентних імен» 

присвячено розкриттю їхніх номінативних варіантів, структурно-семантичних 

моделей, дериваційної продуктивності та семантичного варіювання у текстах 

політичних промов.  

Розкрито номінативні варіанти прецедентних імен: 1) прямі (власні назви) − 

непрямі назви (абревіатури); 2) офіційні та неофіційні форми найменування; 

3) назви-оніми – перифрази; 4) метонімізовані назви – назви подій. Здійснений 

аналіз дозволив дійти висновку, що існування кількох номінативних варіантів 

прецедентного імені зумовлене значущістю та впізнаваністю одиниці, а їх вибір 

у кожному конкретному висловлюванні − комунікативною ситуацією: часом, 

місцем, а також адресатом висловлювання і його здатністю декодувати знак та 

ін. Порівняння номінативних варіантів прецедентних імен у текстах трьома 

мовами виявляє спільні тенденції їхнього утворення. Відмінною рисою є 

домінування варіантів з офіційними та неофіційними формами найменувань осіб 

в українсько- та польськомовних текстах.  

Аналіз типових структурно-семантичних способів вербалізації 

прецедентних імен дозволив виокремити моделі: 1) однокомпонентна власна 

назва-антропонім: ім’я, прізвище; 2) двокомпонента власна назва-антропонім: 

конфігурації елементів ім’я + прізвище або прізвище + ім’я; 3) трикомпонентна 

власна назва-антропонім; 4) власна назва+означення-конкретизатор; 

5) прикладка-конкретизатор+власна назва; 6) абревіатура; 7)  дата з ознаками 

прецедентності. Виявлено зумовленість вибору кожної з моделей позамовними 

чинниками: ставленням адресантів до названих осіб або комунікативною 

ситуацією. Розкриті способи вербалізації характерні для прецедентних імен з 

текстів трьома мовами, однак трикомпонентну власну назву-антропонім 

зафіксовано лише в текстах українською мовою. 
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Описано властивість прецедентних імен утворювати дериваційно похідні 

одиниці, зокрема прикметники та іменники. Розкрито прикметникові  

дериваційні гнізда, компоненти яких семантично пов’язані з твірним 

прецедентним іменем. Виявлено, що лише одне гніздо (гітлерівський / 

hitlerowski) має міжмовний, українсько-польський, характер, решта одиниць 

функціонують у текстах однієї мови. Пояснено похідні іменники − назви 

абстрактних явищ, семантика яких зумовлена змістом твірних слів-прецедентних 

імен. Аналіз засвідчив, що дериваційна продуктивність властива прецедентним 

іменам у текстах трьома мовами. У текстах українською та польською мовами 

прецедентні імена утворюють похідні прикметники, у текстах українською та 

французькою мовами − іменники.  

Аналізовані тексти фіксують лише метонімізацію та символізацію 

прецедентних одиниць. Метонімічні транспозиції ілюструють локальний та 

темпоральний типи перенесення значень на основі семантичних відношень між 

об’єктами. Локальний тип перенесення значення зумовлений перетином 

семантичної ознаки ‘місце’ у двох пов’язаних об’єктів. У значенні 

прецедентного імені ознака ‘місце’ перетворюється з ядерної в периферійну, 

трансформуючи значення одиниці з топонімного до іншого семантичного 

наповнення у таких моделях: 1) ‘місто / село’ ‘подія’; 2) ‘країна / регіон’  

‘подія’; 3) ‘столиця держави’  ‘державна влада’; 4) ‘місто’  ‘політичний 

напрям’; 5) ‘місце’ ‘державна влада’; 6) ‘регіон’ → ‘політичний напрям’. 

Темпоральний тип перенесення значення утворюється за часовими логіко-

семантичними зв’язками, тобто номінація одного об’єкта здійснюється через 

перетин ознаки ‘час’ з іншим об’єктом. Цей тип семантичного варіювання 

представлений у моделях: 1) ‘час’  ‘подія’; 2) ‘час’ → ‘люди’; 3) ‘людина’  

‘час, період’.  

У текстах кожної з мов переважають конкретні моделі перенесення 

значення: прецедентні імена у текстах українською мовою частіше реалізують 
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зв'язок ‘місто’→ ‘подія’, у текстах польською мовою − ‘час’→ ‘подія’, а в 

текстах французькою мовою − ‘регіон’→ ‘політичний напрям’. 

Системну організацію прецедентних імен підтверджують виявлені в 

їхньому складі антонімічні пари та синонімічні ряди. Парадигматичні відносини 

характерні для одиниць трьома мовами, що свідчить про тенденцію до 

універсального вияву цієї властивості.  

Пояснено специфіку символізації прецедентних імен у промовах 

президентів: адресанти комунікації використовують сталі символи 

лінгвокультури або самостійно надають певним іменам символічне значення, 

формуючи символи-новотвори. З-поміж сталих символів лінгвокультур в текстах 

промов функціонують тільки біблійні символи. Символи-новотвори 

розширюють можливості формування символічних значень за рахунок 

прецедентних імен на позначення політичних та історичних реалій. Тексти 

містять різний набір сталих символів та символів-новотворів, за винятком 

спільного для українського та французького президентів символу-новотвору 

(Чорнобиль / Tchernobyl).  

Четвертий розділ «Соціопрагматичний потенціал прецедентних імен» 

розкриває зумовлену соціальними та культурними чинниками роль цих одиниць 

як засобів впливу, маркерів ідеології та інструментів конструювання 

ідентичності. Шляхом аналізу вертикального контексту, аналогії, асоціативного 

чи контекстуального ряду однорідних явищ, присвоєння словам нових значень 

досліджено роль прецедентних імен у навіюванні. Виявлені техніки впливу 

реалізуються у текстах трьома мовами, що свідчить про універсальні риси 

функціонування прецедентних імен як засобів впливу адресантів-політиків на 

адресатів. 

Виявлено, що прецедентні імена виражають ідеологічні переконання 

адресантів шляхом прямої вербалізації ідеологем та опосередкованого 

декларування ідеологічних цінностей у промовах. Пряму вербалізацію ідеологем 

ілюструють ключові слова, тобто прецедентні імена на позначення політичних 

діячів минулого, яких  політик може позитивно або негативно оцінювати. 
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Дослідження опосередкованого вияву ідеологічних цінностей здійснено шляхом 

аналізу прикметників, похідних від назв держав адресантів. Тексти трьома 

мовами ілюструють ідентичні способи вербалізації ідеологем за допомогою 

прецедентних імен. 

Проаналізовано зв’язок прецедентних імен із розкриттям ідентичності 

адресанта та формуванням ідентичностей адресатів. З’ясовано, що приклади зі 

сфер-джерел «Релігія» та «Література» інформують про особистісну 

ідентичність адресантів-політиків. Виявлено кореляцію складу прецедентних 

імен щодо різних груп адресатів: усього суспільства своєї країни, конкретної 

соціальної групи, суспільства іншої / інших країни, органів державної влади. 

Отримано підстави вважати, що прецедентні імена функціонують як засоби 

конструювання національної, професійної, ґендерної ідентичностей адресатів.  

Зроблено висновок, що тексти українською, польською та французькою 

мовами виявляють спільні ознаки: на змістовому рівні − домінування одних і тих 

же сфер-джерел та тематичних груп прецедентних імен у різних 

лінгвокультурах; на формально-семантичному рівні − алгоритм формально-

семантичної організації прецедентних імен (спільні принципи реалізації 

номінативних варіантів, побудови структурно-семантичних моделей, 

дериваційної продуктивності та шляхи семантичного варіювання); на рівні 

реалізації соціопрагматичного потенціалу – участь прецедентних імен у 

тотожних техніках впливу адресантів на адресатів, представлення ідеології 

адресанта-політика, розкриття ідентичності адресанта і звернення до 

ідентичностей адресатів.  

Разом зі спільними ознаками прецедентних імен у текстах трьома мовами, 

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

кожної з лінгвокультур реалії, що виявляються в різних кількісних показниках та 

наповненні сфер-джерел конкретними прикладами; на рівні формально-

семантичної організації – домінування конкретних моделей прецедентних імен у 

різних мовах; на рівні реалізації соціопрагматичного потенціалу – значущість 
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конкретних імен для лінгвокультур, що зумовлює їхній вибір як засобів впливу, 

маркерів ідеології та інструментів конструювання ідентичності.  

Здійснений у дисертації аналіз дозволив укласти словник «Універсально- та 

національно-прецедентні імена в промовах президентів України, Польщі та 

Франції: 1991−2016 рр.» (306 словникових статей). 

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 національних 

компонентів. Однак ці висновки потребують своєї верифікації на матеріалі 

інших жанрів політичного дискурсу та більшої кількості мов. У цьому і вбачаємо 

перспективу дослідження.  

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 the political discourse: formal and 

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). – Qualifying scientific work on rights for manuscript. 

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

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

The relevance of the study of precedent names in political discourse in Ukrainian, 

Polish, and French is conditioned by the need to develop the field of sociolinguistic 

theory related to a precedent name as a means of effective communication between 

representatives of various social groups, in particular, politicians and society, in three 

linguistic cultures. The purpose of the thesis is to study the content characteristics, 

formal semantic features and sociopragmatic properties of precedent names in political 
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discourses in the Ukrainian, Polish, and French languages. The object of research: a 

precedent name in political discourse. The subject of the analysis: content, formal, 

semantic and sociopragmatic signs of precedent names in texts in the Ukrainian, 

Polish, and French languages. 

The corpus used in the study included 1918 collocations containing 290 

precedent names, distinguished in 3848 units of onym space of the speeches by the 

presidents of Ukraine (203 speeches), Poland (200 speeches) and France (198 

speeches), namely: L. Kravchuk, L. Kuchma, V. Yushchenko, V. Yanukovych, 

P. Poroshenko; L. Wałęsa, A. Kwasniewski, L. Kaczynski, B. Komorowski, A. Dudа; 

F. Mitterrand, J. Chirac, N. Sarkozy, and F. Hollande. 

The specificity of the object, the outlined study purpose and its complex nature 

predetermined the choice of analysis methods. The relevant methods of analysis are 

used to reveal content, formal, semantic, and sociopragmatic signs of precedent names. 

The descriptive method contributed to the characterization and cataloguing of the 

corpus; the comparative analysis – to the discovery of universal and national precedent 

names. Content analysis techniques made it possible to study quantitative 

characteristics; structural methods – to study formal and semantic features; modelling 

method – the formation of structural and semantic models of precedent names; 

contextual analysis – identifying the connotative elements of the precedent name in the 

statement; linguopragmatic method – the influence of extralinguistic factors and 

conditions of communication; linguocultural analysis – the identification of national 

and cultural specificity of precedent units; discourse analysis – the study of the 

interaction of precedent names with ideology; correlation analysis − the disclosure of 

the dependence of precedent names on the addressee of the statement. 

The research novelty of the results obtained in the present thesis is determined 

by the fact that the interaction between universal and national features of precedent 

names typical for three linguistic cultures has been investigated for the first time in 

Ukrainian linguistics, as well as the role of precedent names as a means of influence 

on an addressee used by a political addresser and as markers of ideology and tools for 

constructing identity. The following issues have been further developed: the issues 
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related to the essential features of the nature of precedent names, the formation of 

political onomastics, as well as a comparative characteristics of onym corpora in 

political discourse. 

The theoretical value of the thesis lies in the fact that its results make the 

understanding of the interaction between universal and national more profound in the 

context of general linguistics, contribute to the development of the theory of 

sociolinguistics, complement the theory of proper names and develop the theory of 

precedent names, reveal new aspects in the study of political discourse and the theory 

of linguistic influence. 

The practical value of the thesis. The provisions and conclusions of the thesis 

are relevant for the study of general linguistics and will be included in the normative 

and optional courses on sociolinguistics, political communication, political 

onomastics, and linguocultural studies. 

The first chapter ‘Historical and methodological preconditions for the study 

of precedent names in political discourse’ is devoted to the formation of the 

theoretical approach and methods of analysis essential for the study of precedent 

names in the speeches of the presidents. The linguistic background of the thesis is 

formed by the theory of onym and precedent name, papers on the theory of discourse 

related to the genre ‘the speech of a political leader’, the theory of language influence, 

as well as the provisions on the connection of language and ideology, language and 

identity. The set of categories discussed in the study include the concepts of ‘political 

communication’, ‘political discourse’, ‘background knowledge’, ‘precedent name’, 

‘criteria for distinguishing precedent names’, ‘source sphere’, ‘thematic group’, 

‘universal precedent name’, ‘national precedent name’, ‘semantic variation’, 

‘nominative variability’, ‘derivative productivity’, ‘ideologeme’, ‘passwords’, 

‘metonymization’, ‘symbolization’, and ‘linguistic culture’. To obtain independent 

results, a set of analysis methods was used, see. p.2 

The second section, ‘The Content Characteristics of Precedent Names’, is 

devoted to the analysis of onym space, the cataloguing of source spheres of precedent 

unit origins and their thematic groups, the characterization of universal and national 
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precedent names in presidents’ speeches. The fields of knowledge whose realities 

denote proper names are outlined: politics, history, culture, religion, science, 

economics, literature, geography of the country, geography of the world, and sports. 

The subject and nominative characteristics revealed different productivity of onym 

classes in terms of their precedent nature. The most productive are toponyms, 

anthroponyms, chrononyms, to a lower degree, ergonyms, documentonyms, 

chrematonyms, collective anthroponyms, inter-organizatonyms, theonyms, 

geortonyms, agionyms, urbanonyms, mythnyms. 

The precedent names are distinguished in the onym space by means of 

experimental (individual name character, regular reproducibility, the development of 

attributes, connection with country’s cultural context) and formal criteria 

(morphological, derivative, synonym, attributive, and temporal). 

The content characteristics of precedent names reveal the source spheres of their 

origin. They identify the fields of knowledge activated by presidents in their speeches. 

Source sphere ‘History’ (677 words) contains thematic groups ‘Political figures of the 

past’, ‘Events and phenomena of the past’, ‘State education’; source sphere ‘Politics’ 

(654 words) includes thematic groups ‘Country’, ‘International organization’, 

‘Legislative act’, ‘Political party’; source sphere ‘Religion’ (490 words) includes the 

thematic groups ‘Deities’,  “Religious figures and saints’, ‘Religious texts’, ‘Religious 

holidays’, ‘Characters of religious texts’; source sphere ‘Literature’ (89 words) - 

thematic groups ‘Writers’, ‘Works’,  and ‘Characters’. 

The analysis of the content of precedent names has revealed the universal and 

national precedent units in the texts in three languages. Universal precedent names 

common to the representatives of the three linguistic cultures refer to the source 

spheres ‘History’, ‘Politics’, and ‘Religion’. National precedent names are units that 

are important for the political addressers of a single linguistic culture. Thus, in the 

texts produced in the Ukrainian language (in quantitative terms) such fields as 

‘History’, ‘Literature’, ‘Religion’, and ‘Politics’  are dominant. Speeches produced in 

the Polish language are dominated by such fields as ‘History’, ‘Religion’, ‘Politics’, 

‘Science’, and ‘Literature’, while in the French speeches these are ‘History’, ‘Politics’, 
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‘Religion’, and ‘Literature’. In the speeches produced in Polish, precedent names 

cover an additional field, namely that of ‘Science’, whereas in the texts in the 

Ukrainian and French languages this group has not been traced.  

The third section ‘Formal and semantic characteristics of precedent names’ 

is devoted to the discussion of nominative variants, structural and semantic models, 

derivative productivity and semantic variation of precedent names. 

The following nominative variants of precedent names are traced: 1) direct 

(proper names) - indirect names (abbreviations); 2) official and unofficial forms of 

denomination; 3) the onym names – periphrasis; 4) metonymized names - event 

names. It is concluded that the existence of several nominative variants of a precedent 

name occurs due to the significance and recognition of the unit, while their choice in 

each specific statement depends on a communicative situation: time, place, and 

addressee of the statement and his/her ability to decode the sign, etc. The comparison 

of nominative variants of precedent names in texts in three languages reveals the 

common tendencies of their formation. A distinctive feature is the predominance of 

variants with official and unofficial forms of personal names in the Ukrainian and 

Polish texts. 

The analysis of typical structural and semantic methods of verbalization of 

precedent names, performed on the basis of nomination theory, allows to distinguish 

the following models: 1) a one-component proper name - anthroponym: name, 

surname; 2) a two-component proper name - anthroponym: configuration of elements 

name + last name or last name + name; 3) a three-component proper name – 

anthroponym; 4) proper name + specifying attribute; 5) specifying attribute + proper 

name; 6) abbreviation; 7) precedent date. It has been revealed that the choice of each 

model is preconditioned by extralinguistic factors, such as the attitude of the 

addressers to the named persons or the communicative situation. The distinct ways of 

verbalization are typical for precedent names in the texts in three languages, however, 

a three-component proper name-anthroponym (name + patronymic + last name) is 

traced only in Ukrainian texts. 
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The paper studies the property of precedent names to form derivative units: 

adjectives and nouns. It described adjective derivative clusters whose components are 

semantically associated with a derivational precedent name. It is revealed that only one 

cluster (гітлерівський / hitlerowski) has interlingual Ukrainian-Polish character, while 

most of the derivative units function in texts of the same language. The thesis provides 

explanations of derivative nouns – the names of abstract phenomena whose semantics 

is conditioned by the content of derivational precedent names. The derivative 

productivity is developed by precedent names from texts in three languages, and the 

differences in its specific implementation are illustrated by derivative units: in the texts 

in the Ukrainian and Polish languages, the precedent names form derivative adjectives 

(fixed in 4 units with 7 and 8 words respectively); in the texts in the Ukrainian and 

French languages - derivative nouns (1 and 3 units, respectively). 

The research reveals that the semantic variation of precedent names occurs in the 

texts of speeches in three languages and is performed with the help of metonymization 

and symbolization as a result of the development of new meanings. Metonymization is 

revealed by way of context analysis through reconstructing the content of sentences 

and identifying the content of a nominative unit in a specific context. Metonymic 

transpositions of meanings are combined into local and temporal types based on 

semantic relations between objects. Within these types, models of the transfer of 

semantic features are distinguished. The local type of meaning transfer occurs due to 

the intersection of the semantic sign ‘place’ in two related objects. In the meaning of 

the precedent name, the sign ‘place’ is converted from nuclear to peripheral, 

transforming the unit meaning from the toponym to another semantic content in the 

following models: 1) ‘city / village’ → ‘event’; 2) ‘country / region’ → ‘event’; 

3) ‘state capital’ → ‘state power’; 4) ‘city’ → ‘political direction’; 5) ‘place’ → ‘state 

power’; 6) ‘region’ → ‘political direction’. The temporal type of meaning transfer is 

formed according to time logic and semantic ties, i.e. nomination of one object is 

carried out through the intersection of the sign ‘time’ with another object. This type of 

semantic variation is presented in models: 1) ‘time’ → ‘event’; 2) ‘time’ → ‘people’; 

3) ‘human’ → ‘time, period’. 
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It has been found that the semantic variation of precedent names in texts in 

Ukrainian takes place more often according to the model ‘city / village’ → ‘event’ (8 

units in 23 collocations), as opposed to the Polish and French texts, which have 2 units 

each in the 4 and 3 collocations respectively. In the texts in Polish the model ‘time’ → 

‘event’ prevails, while in the texts in French the model ‘region’ → ‘political direction’ 

is prevalent, that is 4 units in 5 collocations (one example is available in Ukrainian and 

Polish texts). The system of organization of precedent names is confirmed by 

antonymic pairs and synonymous rows. Paradigmatic relations are characteristic of 

units in three languages, which testifies to the tendency for a universal manifestation 

of this property. 

The specificity of the symbolization of precedent names in the speeches of 

political leaders is explained: communication addressers use traditional symbols of 

linguistic culture or independently give symbolic meaning to certain names, forming 

new symbols, thus compensating for the lack of objective information about 

themselves. Among the stable symbols of linguistic culture, the speeches use biblical 

symbols exclusively. The newly coined symbols extend the possibilities for the 

formation of symbolic meanings at the expense of precedent names to denote political 

and historical realities. The texts contain a different set of traditional and newly coined 

symbols and characters, with the exception of the common new symbol for the 

Ukrainian and French presidents (Чорнобиль / Tchernobyl). 

The fourth section, ‘The Sociopragmatic Potential of Case Names’, reveals 

the role of precedent names as means of influence, markers of ideology and identity. 

First, the role of precedent names in induction as a technique of influence of a political 

addresser on an addressee is substantiated (studied by analyzing the vertical context, 

associative or contextual range of homogeneous phenomena, analogy, assigning 

meanings to new words). All detected techniques are implemented in texts in three 

languages, which indicates the universal features in the functioning of precedent 

names as means of influence addressees used by political addressers. 

It was revealed that the analyzed units express ideological beliefs of the 

addressers by direct verbalization of ideology and indirect declaration of ideological 
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values. The direct verbalization of the ideologemes is illustrated by the keywords, 

namely the precedent names for the designation of political figures of the past, who 

may be evaluated either positively or negatively by politicians. The study of the 

indirect manifestation of ideological values was carried out by analyzing adjectives 

derived from the names of the states where addressers live. Texts in three languages 

illustrate identical ways of verbilizing ideologemes using precedent names. 

The connection of precedent names with addresser’s identity and the formation of 

addressees’ identity has been researched. The paper reveals the correlation between the 

precedent names of different groups addressees: the whole society of their country, a 

specific social group, society of another country, and state authorities. The results have 

led us to believe that precedent names function as a means of constructing national, 

professional, and gender identity of addressees. Texts in three languages indicate that 

precedent names used in the role of passwords consolidate communicants and 

construct their identity. 

Conclusion. Texts in Ukrainian, Polish, and French reveal common features: at 

the content level - domination of the same source spheres and thematic groups of 

precedent names in different linguistic cultures; at the formal and semantic level - the 

algorithm of formal and semantic organization of precedent names in texts in three 

languages general principles of realization of nominative variants, construction of 

structural and semantic models, derivative productivity and ways of semantic 

variation); at the level of realization of sociopragmatic potential - the participation of 

precedent names in identical techniques of influencing of addressees by addressers, the 

presentation of political addresser’s ideology, the disclosure of addresser’s identity and 

appeal to addressees’ identities. 

In addition to common characteristics of precedent names in texts in three 

languages, their distinctive features have also been revealed. They are illustrated by: at 

the content level - meaningful realia for each of the linguistic cultures, which are 

manifested in various quantitative markers and the content of source spheres; at the 

level of formal semantic organization - the domination of specific models of precedent 

names in different languages; at the level of realization of sociopragmatic potential - 
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the significance of specific names for linguistic cultures, which determines their choice 

as means of influence, markers of ideology and tools for constructing identity. 

In addition to theoretical conclusions, the analysis performed in the thesis helped 

to compile the dictionary ‘Universal and national precedent names in the speeches of 

the presidents of Ukraine, Poland and France: 1991-2016’ (306 vocabulary units). 

Common and distinctive features of precedent names at the level of content, form 

and functions revealed during a comprehensive study of these units in the texts in 

Ukrainian, Polish and French, help to understand the nature of precedent names as a 

synthesis of universal and national components. Since the results of the analysis 

obtained in the thesis give grounds for asserting only the tendency of realizing the 

universal features of precedent names, deeper understanding of the nature of these 

units requires engaging the corpus not only of other languages but also of other genres 

of political discourse. The direction defined in the thesis is believed to be prospective 

for further research in the field. 

Keywords: 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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ВСТУП 

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, 
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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:  

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) дослідити роль прецедентних імен у конструюванні 

ідентичностей адресанта та адресатів; 
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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 
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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.  

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). 
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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 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.  
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Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури (415 найменувань). 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.  
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ 

ПРЕЦЕДЕНТНИХ ІМЕН В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

1.1. З історії дослідження прецедентних імен у лінгвістиці 

У 80-х рр. ХХ ст. у мовознавстві виникла увага до питання про сутнісні 

ознаки явища прецедентності. Об’єктом аналізу став прецедентний текст – 

готовий інтелектуально-емоційний блок-стереотип, зразок для зіставлення, який 

використовують як інструмент, що полегшує і прискорює перехід мовної 

особистості із «фактологічного» контексту думки в «ментальний», і, можливо, 

навпаки [Караулов 1987, с. 220]. 

Згодом виявили нові лінгвістичні явища і почали досліджувати зміст понять 

«прецедентне висловлювання» (Н. Бурвикова), «прецедентне ім᾿я» (В. Красних, 

Д. Гудков), «прецедентна ситуація» та «прецедентний феномен» (І. Захаренко і 

Д. Багаєва). Ці та інші терміни стали об’єктом аналізу й українських дослідників, 

зокрема Ю. Великороди, І. Богданової, О. Селіванової та ін.  

До сьогодні теорія прецедентності формується щодо матеріалу різних видів 

дискурсу: художнього, медіадискурсу, рекламного дискурсу, меншою мірою – 

політичного, про що свідчать праці Ю. Великороди, Т. Крутько, Д. Кузьменко, 

Н. Новікової, Р. Чорновол-Ткаченко, Г. Чуланової, Я. Швець; С. Переломової, 

С. Серебрової, О. Найдюк, К. Шаповалова та ін. Так, прецедентні феномени як 

дискурсивні елементи, їхня організація та функції у медіадискурсі стають 

предметом аналізу в праці Ю. Великороди [Великорода 2012], роль 

прецедентних феноменів у текстах реклами – Т. Крутько [Крутько 2011].  

Етнокультурні та когнітивні характеристики прецедентних одиниць 

вивчають І. Богданова [Богданова, с. 5], Т. Кальченко [Кальченко 2014, с. 38], 

О. Найдюк [Найдюк 2009, с. 8], О. Решетняк [Решетняк 2015, с.26].  
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Новими об’єктами аналізу стають форми реалізації інтертекстуальності та 

прецедентності в літературних текстах, а згодом і типологія прецедентних 

імен [Берестова 2016; Бублик 2013; Гузак 2014].  

Щодо розуміння прецедентного імені (далі в роботі – ПІ), то одностайної 

дефініції цього лінгвістичного явища не існує. Здебільшого дослідники 

визначають його як один із прецедентних феноменів, що становлять собою 

компоненти знань, позначення та зміст яких добре відомі представникам певної 

етнокультурної спільноти, актуальні й використовувані у когнітивному та 

комунікативному плані. У працях знаходимо, що ПІ − індивідуальне ім’я відомої 

людини, персонажа твору, назва події, артефакту тощо [Селіванова]; назва 

суспільного, історичного або культурного явища, текст або особа, які є широко 

знаними й значущими для певної соціальної спільноти та до яких здійснювано 

регулярну апеляцію в дискурсі [Богданова 2016, с. 5]; «культурної реалії, що 

відбиває і маркує особливості національного менталітету, етнічної та мовної 

свідомості» [Решетняк 2015, с. 26]. Власна назва стає прецедентним іменем після 

її соціалізації – процесу, після якого вона починає виражати ядерні 

лінгвокультурні концепти [Захарова 2004]. Як правило, така соціалізація 

передбачає високу частотність вживань в дискурсі.  

Як бачимо, у питанні базових елементів характеристики прецедентних імен 

думки дослідників збігаються, але в обґрунтуванні функціональних властивостей 

цих одиниць виявлено різні підходи.  

Прецедентні імена належать до культурно-мовної компетенції, яка 

«уможливлює самоідентифікацію людини як представника певного етносу та 

носія відповідної культури, тобто визначає параметри етнічності й культурної 

ідентичності – усвідомлення людиною своєї належності до певної культури 

шляхом визнання її цінностей, норм, ідей, пріоритетів, смаків, традицій тощо, 

ототожнення себе з культурними зразками, що дає змогу орієнтуватися в 

певному соціокультурному середовищі, упорядковувати власне життя, 

передбачувати її наслідки, обирати той чи інший тип, манеру й форму 

спілкування» [Селіванова 2006, с. 129]. З дещо інших позицій описує цей пласт 
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прецедентних одиниць Г. Денисова – з-поміж трьох типів «інтертекстуальної 

енциклопедії» (набору прецедентних текстів мовної особистості): універсальної, 

національної та індивідуальної. Національно-прецедентні імена ілюструють 

тексти національної культури, спільні для представників однієї лінгвокультурної 

спільноти [Денисова 2003, с. 148−150]. 

У польській та французькій лінгвістичних традиціях поняття «прецедентний 

феномен», «прецедентне ім’я» відсутні, оскільки дослідники працюють не з 

теорією прецедентності, а з теорією інтертекстуальності. Термін 

інтертекстуальність (лат. inter  між і textum  тканина, зв’язок, будова) в 

науковий ужиток ввела Ю. Крістева [Kristeva 1969], поєднавши ідеї семіотики 

Ф. де Соссюра з теорією діалогізму текстів М. Бахтіна [Барт 1989, с. 228]. В її 

розумінні інтертекстуальність є основою будь-якої текстуальності, тим 

способом, за допомогою якого текст буде вплетений в історію як специфічну 

дискурсивну практику [Kristeva 1969]. Ф. Соллер та М. Ріффатер, одні з перших 

теоретиків інтертекстуальності, розглядають цей феномен як текстову категорію. 

Наприклад, для Ф. Соллера інтертекстуальні зв’язки текстів виникають за умови 

зв’язку з іншими текстами, коли кожен з них виступає як перевідтворення, 

акцентування, конденсація, переміщення і поглиблення вже написаного [Sollers 

1969]. Щоб розкрити інтертекстуальність, наголошує М. Ріффатер, потрібно 

підійти до неї як до процесу сприйняття тексту читачем, виявляючи зв'язок між 

творами, один з яких був до або буде після іншого [Riffaterre 1980, с. 4]. 

Французький дослідник М. Фуко аналізував схоже явище − «поля пам’яті» 

дискурсу як сукупність висловлювань, пов’язаних певними зв’язками. Це «поле 

пам’яті» виступає латентним сектором «поля присутності» [Foucault 1969]. 

Дослідники розкривають творення і сприймання дискурсу як соціокультурного 

контексту чи поля.  

Польські науковці М. Кавка, З. Ковалік-Калета, І. Куява, Е. Олінкевич, 

К. Радзимінська та ін. [Kawka; Kowalik-Kaleta; Kujawa; Olinkiewicz; 

Radzymińska] вивчають інтертекстуальність, виходячи з передумов, що жоден 

текст не продукується незалежно та ізольовано від інших [Adamzik 2001, с. 254], 
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що дискурс постає як форма діалогу або монологу і як частина «загального 

тексту» [Kujawa 2009].  

З позицій ширшого підходу інтертекстуальність трактують як вияв 

інтердискурсивності на текстовому рівні [Kowalik-Kaleta 2011, с. 109]. Звідси 

виникає увага до культурного контексту та культурної компетенції мовців, до 

фонових знань, які надають текстові дискурсивних, діалогічних значень, 

уможливлюючи розуміння інтертекстуальних елементів [Słownik 

Encyklopedyczny 1999]. Існує гіпотеза, що в політичному дискурсі 

інтертекстуальні елементи відіграють роль маркерів ідеології й виростають з 

культурно-історичної традиції конкретного народу, програмуючи адресата на 

певне бачення політичного майбутнього [Adam 1999, с. 85]. При цьому поява 

конкретних інтертекстуальних елементів у будь-якій формі дискурсу не є 

випадковою і зумовлена конкретними просторово-часовими історичними і 

культурними рамками чи конкретними соціокультурними відносинами [Foucault 

1969]. 

Оригінальним підходом французьких лінгвістів до дослідження 

інтертекстуальності політичного дискурсу є застосування статистичної обробки 

даних. Про ефективність цієї методики в розкритті інтертекстуальних зв’язків 

текстів свідчать результати досліджень, представлені на конференції «Journées 

internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles»
1
 («Міжнародні дні 

Статистичного аналізу текстових даних»). Вони свідчать, що інтертекстуальність 

стає одним із об’єктів вивчення лексичної статистики і що її можна виміряти 

дистанцією лексикону двох текстів як співвідношення частотності слів у 

порівнюваних текстах [Labbé, Monière 2000].  

Актуальність теорії інтертекстуальності спричинила і певні проблеми. 

Наприклад, неоднозначність і широке значення терміна інтертекстуальність у 

постмодерністській критиці витіснила з лінгвістики споріднений термін 

інтердискурсивність [Paveau 2008, с. 7–8]. Трапляється, що дослідники 

ототожнюють терміни інтертекстуальність та інтердискурсивність, але, на 

                                                 
1
 http://jadt2016.sciencesconf.org/ 
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думку М.-А. Паво, це співіснування понять призводить до їхньої інфляції 

(«роздування») і послаблення теоретичної ефективності, а далі і − до зникнення 

одного із них [там само]. Подібну думку висловлювала свого часу й Ж. Ру-

Фокар, зазначаючи, що через дифузію термінів в теорії інтертекстуальності 

зникне межа між ними, широке трактування інтертекстуальності («все є 

інтертекстом») призведе до того, що поняття «інтертекстуальність» стане 

зайвим [Roux-Faucard 2006, с. 99].  

Інтертекстуальність (за Ж. Женеттом – транстекстуальність) охоплює 5 

ступенів: власне інтертекстуальність як безпосередня, експліцитна присутність 

одного тексту в іншому; паратекстуальність як зв'язок тексту і його паратексту 

(передмова, післямова); метатекстуальність – зв'язок тексту і коментарів, 

критичних творів про конкретний текст; архітекстуальність – зв’язок тексту з 

його родовою категорією; гіпертекстуальність – зв’язок тексту із текстом-

попередником, гіпотекстом [Genette 1982]. 

Основною одиницею інтертекстуальності є інтертекст. Цей термін 

з’явився внаслідок поширення ідей Ж. Дерріда про комунікацію як постійну 

проекцію і покликання одного тексту на множину всіх текстів відразу, оскільки 

вони є частинами «загального тексту» (історія, культура, суспільство, сама 

людина та її свідомість – все розуміється як текст) [Кузьмина, с. 13; Littérature 

comparée: Intertextualité − Transtextualité – Intermédialité 2009].  

Підставою пов’язувати інтертекстуальність з прецедентністю є викладена у 

пізніших працях теорія Ю. Крістевої. Дослідниця розглядає інтертекстуальність 

широко − як транспозицію однієї або декількох знакових систем в іншу знакову 

систему, згодом цю думку підхопили інші дослідники [за: Gignoux 2006]. 

Сучасні обґрунтування поняття «інтертекстуальність» свідчать про те, що це не 

тільки текстова категорія, яка об’єднує текст з іншими [Biasi 1989], з 

попередніми (рекурсивними) чи з майбутніми (прокурсивними) 

текстами [Селіванова 2006, с. 192], але і широке явище культури, яке полягає у 

зв’язку кількох явищ, що утворюють «сітку покликань» [Słownik 

Encyklopedyczny 1999]. Іншими словами, це маркована певними мовними 



33 

 

сигналами взаємодія текстів, яку забезпечують запозичення одним текстом 

елементів іншого [Берестова 2016, с. 18].  

Ці положення дають підстави погодитися з положеннями Л. Меркотан про 

те, що «категорія інтертекстуальності та прецедентні феномени перебувають у 

гіперо-гіпонімічних (родо-видових) відношеннях, тобто у відношеннях 

підрядності й включення семантично однорідних одиниць у відповідний клас 

найменувань» і що прецедентні імена як дискурсивні маркери 

інтертекстуальності здійснюють взаємодію текстів, дискурсів, культур та 

знакових систем [Меркотан, с. 69–70]. На відміну від традиційних міжтекстових 

покликань, які експліцитно виражають зв’язки, прецедентні імена виражають 

зв’язки імпліцитно, без вказівки на безпосереднє джерело.  

Такий підхід дозволяє розглядати прецедентне ім’я як дискурсивний маркер 

інтертекстуальності, що формально виражений онімом. У фокусі уваги більшості 

дослідників прецедентності є власна назва, незалежно від того, чи метою 

дослідження є її формальні, семантичні або прагматичні особливості. Аналіз 

прецедентних імен передбачає розкриття поведінки власних назв у конкретному 

виді дискурсу. Так, французькі мовознавці, вивчаючи оніми в політичному 

дискурсі, навіть стверджують про формування нового підполя ономастичних 

досліджень − політичної ономастики. Цей напрям досліджень вивчає власну 

назву як інструмент політичної комунікації. Подібні проблеми стали настільки 

популярними серед мовознавців, що дозволили провести Семінар з політичної 

ономастики в французькому м. Ліон (2008 р.). Семінару передувало вивчення 

онімного простору заморських територій Франції (Dulucq Klein, Stora, 2008; 

Atoui B., Benramdane F. éd., 2005), мотивів найменувань суспільно-політичних 

реалій в часи Третьої Республіки (Agulhon 2007; Tournier 2007). Новим поглядом 

на власні назви став дослідницький підхід П. Нора, в якому оніми постають як 

«місця пам’яті» (як позначення історичних подій) в політичних текстах (Nora, 

1984, 1986, 1992). 

Сьогодні предметне поле політичної ономастики розширилося до питань, 

пов’язаних з політичним маркетингом. Основою ідеєю цього напрямку стало 
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положення про те, що правильна назва суб’єкта чи об’єкта політичної діяльності 

є ресурсом, який забезпечує ефективність політичної комунікації (див. J.-

P.Honoré, M.-A. Paveau, G. Périès «Noms propres», 2000 («Власні назви»); Е.Frizzi  

«La défense du nom des collectivités territoriales et le droit à la propriété 

intellectuelle», 2005 («Захист імен територіальних колективів і права на 

інтелектуальну власність»).  

У працях з політичної ономастики досліджують соціальні чинники появи 

власних назв (P.Bacot, L. Douzou, J.-P. Honoré «Chrononymes. La politisation du 

temps», 2008 («Хрононіми. Політизація часу»); A. Bideau, M.-E. Ducreux, 

J. Dupâquier «Le prénom. Mode et histoire» («Прізвище. Мода та історія» (1984)); 

про лінгвістичні умови становлення оніма (неологізм, словоскладання, 

запозичення), про морфологічні модифікації (усічення, абревіації, деривація, 

переклади або кальки) в політичних текстах (J. Pérus, «Un emprunt au russe dans la 

terminologie politique des années trente: front populaire», 1987 («Запозичення з 

російської політичної термінології в тридцятих роках: Народний фронт»); про 

синтаксичні модифікації й семантичні зміни (багатозначності, зміна значення, 

метонімічності, метафоричності, антономазії) див. праці M. Lecolle 

«Personnification et métonymie dans la presse écrite. Comment les différencier?», 

2001 («Персоніфікація і метонімія у пресі. Як їх відрізнити?»); Р. Bacot, S. Rémi-

Giraud «Mots de l’espace et conflictualité sociale», 2007 («Слова на позначення 

місця та соціального конфлікту»). Усі виокремлені  проблеми аналізу пов’язані із 

власними назвами в політичних текстах.  

Політичні чинники зумовлюють процес зміни власних назв (наприклад, 

імен людей, назв громад, установ чи організацій), тому власна назва в політичній 

ономастиці − культурний і політичний знак, який має значний потенціал 

впливу (О.Weis, «Essai sur la francisation des toponymes en Alsace depuis la royauté 

jusqu’à nos jours», 1993 («Есе про франкізацію назв місць в Ельзасі: з часів 

монархії до наших днів»).  

У поле зору потрапляють назви політичних партій (Y. Aucante, A. Dézé «Les 

systèmes de partis dans les démocraties occidentales», 2008 («Партійні системи в 
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західних демократіях. Питання моделі назви партії»),  зв’язок імен та 

ідентичності (Noiriel Gérard «A quoi sert «l’identité nationale», 2007 («Що таке 

«національна ідентичність»?»); G. Cislaru «Nom de pays, nom de peuple. Quels 

usages, quelles identités?», 2006 («Назва країни, назва народу. Яке застосування, 

які ідентичності?»), процеси вторинної номінації (S. Akin «Noms et re-noms. La 

dénomination des personnes, des langues et des territoires», 1999 («Імена і вторинні 

імена. Імена людей, мов і територій»), мотивація та реалізація топонімів 

(H. Boyer, M.-A. Paveau  «Toponymes. Instruments et enjeux», 2008 («Топоніми. 

Інструмент та ціль»), діалогізм (інтертекстуальність) та оніми (A. Cassanas, 

A. Demange, B. Laurent, A. Lecler «Dialogisme et nomination», 2004 («Діалогізм та 

номінація»). 

Як ми переконалися, політична ономастика вивчає функціонування онімів у 

політичному дискурсі, оскільки вибір пропріативів у мовленні політика дозволяє 

реалізувати наміри мовця: легітимацію, аргументацію, мобілізацію 

(підштовхування до чогось) [Bacot 2008; Sommerer, Bacot 2009]. Огляд праць з 

політичної ономастики показує, що оніми у їхній функціональності  співвідносні 

з прецедентними іменами.  

Називаючи певні речі чи конкретних осіб, адресанти комунікації описують 

частину реальності, яка є актуальною для них, оскільки онім виражає вибір з-

поміж низки реалій, а також містить використання загального імені, що 

класифікує об’єкти в категорії. Власна назва в дискурсі ніколи не буває 

випадковою, позначаючи історичні реалії, вона викликає минуле, або «вводить» 

в текст названих осіб. Тому онім в політичному дискурсі постає потенційним 

засобом впливу [Bacot 2010]. Зі схожих позицій досліджує прагматичний 

потенціал онімів українська дослідниця Л. Дука. Хоча в її праці не знайдемо 

термінів з теорії прецедентності, однак і матеріал дослідження, і отримані 

результати повністю вкладаються в розроблені положення про прецедентність 

одиниць [Дука 2012].  

Праці з лінгвокультурології виявляють, що прецедентні імена − 

найважливіша частина національної культури в її історичному розвитку, яка 
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тісно пов’язана з національними цінностями і традиціями, а система 

прецедентних феноменів − це один з інструментів трансляції «культурної 

пам’яті» народу від покоління до покоління і водночас − спосіб об’єднання 

народу навколо його культурних цінностей та моральних ідеалів. Звідси, 

прецедентні імена часто виступають як моральні еталони нації, здатні фіксувати 

її оцінку реальності [Шевченко 2013; Сніховська 2014].  

У контексті міжкультурної комунікації вивчають особливості прецедентних 

феноменів, що впливають на комунікацію різних культурних спільнот. Так, за 

ступенем зрозумілості прецедентні феномени, зокрема і прецедентні імена 

розрізняють за ступенем зрозумілості на: 1) соціумно-прецедентні; 

2) національно-прецедентні; 3) універсально-прецедентні [Красних 1996]. 

Прецедентні імена (імена культури прецедентні) зокрема їх знання є необхідною 

умовою соціалізації людини, її культурної адаптації [Бацевич 2007].  

Увагу до прецедентних імен у когнітивній лінгвістиці виявляє теорія 

концептуальної метафори Дж. Лакоффа і М. Джонсона [Lakoff, Johnson 1980], в 

межах якої здійснюють когнітивні інтерпретації особливостей і змістового 

наповнення власної назви. У цій теорії метафора постає як основна ментальна 

операція, спосіб пізнання, концептуалізації, структурування, пояснення і оцінки 

реальності. Власні назви, яким властиве багате і специфічне змістове 

наповнення, використання та функціонування, стають важливими когнітивними 

засобами. Безпосередньо метафоричне використання власних назв є предметом 

аналізу в дослідженнях Дж. Лакоффа [Lakoff 1991] про проблеми політичної 

метафорики та Р. Періс [Paris 2002] про роль метафори як засобу, за допомогою 

якого політики проводять аналогії з історичним минулим. Цей підхід застосовує 

Дж. Гуднайт, аналізуючи метафори періоду війни в Перській затоці [Goodnight 

2004], а також П. Друлак, А. Мусолфф, Й. Цінкен та ін. Цікаво, що Й. Цінкен 

оперує терміном ономастична метафора, який є відповідником терміна 

прецедентне ім’я [Zinken 2003].  

У лінгвокультурологічних та лінгвокогнітивних дослідженнях ПІ постає 

складним ментальним утворенням, яке уможливлює впізнавання носіями тієї чи 
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тієї етнічної культури певних культурних кодів та їхню подальшу інтерпретацію 

(див. праці І. Богданової [Богданова 2016, с. 5], Т. Кальченко [Кальченко 2014, 

с. 38], О. Найдюк [Найдюк 2009, с.8], О. Решетняк [Решетняк 2015, с.26]).  

 

1.2. Теоретичне підґрунтя аналізу прецедентних імен в текстах 

промов президентів України, Польщі та Франції 

1.2.1. Теорія оніма і прецедентного імені. Зв’язок власних назв та 

прецедентних імен розкривають ономастичні дослідження, присвячені вивченню 

прагматичних (Л. Дука) та конотативних (Є. Отін) особливостей онімів, та 

дослідження з політичної ономастики (М. А. Паво, Г. Буає та ін.); праці про 

когнітивно-дискурсивну природу онімів як прецедентних одиниць (О. Нахімова), 

про прецедентні оніми в процесах вторинної номінації (Я. Каламбет), про 

прецедентні оніми як інтердискурсивні елементи (Н. Піддубна).  

Передумовою подібного підходу є формальні та семантичні ознаки 

прецедентних імен, генетично пов’язаних з онімами.  

Вивчення прецедентних імен у зв’язку з власними назвати вимагає розгляду 

кількох проблем ономастики: розрізнення власних і загальних назв та 

семантичної специфіки онімів.  

Семантичне протиставлення лексики за характером номінації одиничних і 

непоодиноких предметів утворює універсальну опозицію в системі назв різних 

мов. Протиставлення апелятивної та пропріативної лексики здійснили ще 

античні філософи-стоїки, і зокрема Діонісій Фракійський (II ст. до н. е.). 

Багатовікова історія дослідження власної назви на матеріалі різних мов вже 

неодноразово була представлена в публікаціях фахівців з лінгвістики, логіки і 

філософії. Окреслені проблеми досліджували М. Бреаль, Дж. Ст. Мілль, 

О. Єсперсен, М. Девітт, Є. Курилович, Дж. Сьорль, Г. Сьоренсен та ін.   

Власну назву (лат. nomen proprium) визначають як назву, що присвоюється 

конкретному об’єктові чи особі для виокремлення її з ряду однакових чи 

подібних [Бучко, с. 62]. Від загальних власні назви відрізняються такими 

ознаками: їх дають індивідуальному об’єктові, а не класові об’єктів (1); вони 
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завжди чітко визначають окреслений об’єкт (2) і непов’язані з поняттями, не 

мають в системі мови чіткої й однозначної конотації (3) [Суперанская, с. 324; 

Карпенко 1975, с. 46−50; Algeo 1973, с. 94]. 

У концепції Є. Куриловича власні та загальні назви різняться, насамперед, 

функціями в мові та мовленні. У мовленні власні назви реалізують 

акумулятивну, тобто енциклопедичну, функцію, а також стилістичну, емоційно-

оцінну, соціально-оцінну, регіональну і культурно-історичну функції, до яких у 

текстах приєднуються текстоутворювальна та естетична [Курилович 1962, с. 17]. 

Ю. Карпенко стверджує, що власні назви виконують, насамперед, номінативну 

функцію – називають певні предмети, а загальні – семасіологічну (не тільки 

називають предмет, але і виражають поняття про нього). Однак беззастережного 

визнання за загальними іменами функції узагальнення (класифікації), а за 

власними – функції індивідуалізації уже замало. Функція – це не сутність, а 

лише прояв сутності. Функціональні відмінності власних та загальних назв 

безсумнівні, але вони йдуть не по лінії узагальнення – індивідуалізації, а по лінії 

роз’єднання – об’єднання. Тому функцію власної назви Ю. Карпенко пропонує 

назвати функцією диференціації, а загальної – класифікації. Основним критерієм 

поділу власних та загальних назв дослідник  обирає позамовну ознаку: назва 

одного предмета є власною назвою, назва кількох предметів – 

загальною [Карпенко 1975, с. 49]. 

Однією з основних проблем ономастики є питання про значення власної 

назви та його особливостей. Розглядаючи це питання, важливо розмежовувати 

логічний і лінгвістичний підходи до розуміння лексичного, тобто мовного 

значення мовної одиниці. За Н. Арутюновою, «логік під терміном значення 

розуміє відношення знака (символа, слова) до позамовного об’єкта (денотата, 

референта), а лінгвіст із цим терміном асоціює понятійний зміст мовних виразів» 

[Арутюнова 1982, с. 8]. Усі положення філософів, логіків і філологів щодо 

проблеми ономастичного значення можна умовно звести до трьох основних 

підходів: 1) повного (або, як варіант, майже повного) заперечення існування 

значення у власної назви (Д. Мілль, А. Гардинер, Б. Рассел, О. Реформатський, 



39 

 

Н. Арутюнова); 2) визнання наявності значення у власної назви, але тільки в 

мовленні, в тексті, в контексті, в дискурсі, в соціумі, в соціолекті (О. Єсперсен, 

М. Бреаль, О. Суперанська, В. Болотов); 3) визнання існування ономастичного 

значення, але з обов’язковою вказівкою щодо його абсолютно особливого 

характеру, з його протиставленням значенням всіх інших розрядів слів 

(Л. Щерба, Є. Курилович, Ю. Карпенко).  

У дисертації приймаємо за основу саме другий підхід, оскільки прецедентні 

імена існують у певній культурі і соціумі.   

Суперечливі властивості власних назв спонукали лінгвістів до вирішення 

проблеми ономастичного значення з урахуванням дихотомії мова / мовлення. 

Висловлений вперше в 50-ті роки ХХ ст., такий підхід залишається панівним в 

лінгвістиці до теперішнього часу і полягає у визнанні «абстрактності», 

«асемантичності» власної назви в мові (відсутності лексичного значення) і її 

«конкретності» та наповненості значенням у мовленні (існуванні мовленнєвого 

значення). Тільки в мовленні можлива понятійна співвіднесеність оніма, на 

відміну від загальних назв, які мають значення і в системі мови [Болотов 1973, 

с. 333]. Підтримуємо думку М. Алефіренка про те, що в конкретному вживанні 

онім відсилає до визначеного референта й отримує референтне 

значення [Алефиренко 1990, с. 204]. Виключаючи можливість існування 

лексичного значення оніма, дослідники вказують на мовленнєвий смисл власної 

назви як комплекс семантичних та інших ознак (сем), що вказують на найбільш 

істотні ознаки предмета, який позначений конкретний словом [Нахимова 2011, 

с. 20]. 

Власні назви як мовні знаки належать до знаків-індексів, які відсилають до 

об’єкта внаслідок наявного з ним зв’язку  (порівняймо, іконічні знаки 

(позначення подібне до позначуваного), знаки-індекси (позначуване та 

позначення є суміжними), знаки-символи (зв’язок позначуваного з позначуваним 

встановлюється за умовною згодою) [Пирс 1983, с. 151–210].  За 

П. Флоренським, іменам як індексальним знакам властива особлива енергетика, 
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що може впливати на долі їхніх носіїв, тому за іменами можуть закріплюватися 

певні конотації [Флоренский 1993]. 

Однак коли мова йде про конфігурації номінативних елементів – наприклад, 

конкретні власні назви конкретних об’єктів дійсності чи осіб, то такі власні 

назви відносять до знаків-символів, значення яких вважають результатом 

суспільної згоди, конвенції. Семантика окремого знака стає відносно фіксованою 

та зрозумілою після зіставлення цього знака в певній системі одиниць [Лукаш 

2013, с. 188]. У дисертації дотримуємося думки, що окрема власна назва в 

системі мови є індексом, але, потрапивши в контекст, у дискурс, власна назва 

починає виконувати номінативну функцію і отримує референтне значення.  

Недоліком підходу до семантики онімів у дихотомії мова / мовлення 

вважають те, що він не дозволяє зарахувати до власних назв імена відомих 

історичних або вигаданих осіб (антропонімів), назви відомих всім носіям мови 

географічних назв (топоніми, гідроніми), назви астрономічних тіл (астроніми) та 

ін. Хоча ці власні назви не співвідносяться з поняттям (як загальні),  вони не 

можуть бути віднесені і до абстрактних одиниць, які отримують значення 

виключно в контексті. Широка популярність об'єктів, які вони позначають, їх 

однозначна співвіднесеність з певними суб'єктами або об'єктами реального світу 

дозволяє Дж. Альджіо вважати, що імена Lincoln, Detroit мають значення і як 

ізольовані мовні одиниці [Algeo1973, с. 63].  В українській ономастиці подібні 

одиниці − власні назви реальних історичних осіб, письменників, філософів, 

діячів культури та науки, імена персонажів світової літератури, назви 

загальновідомих творів отримали назву «фонові оніми» [Лукаш 2013, с. 109]. 

Дещо подібні знаки-символи вивчає Г. Клочек, називаючи їх «знаковими 

іменами»: «знакові письменницькі імена першої величини» (Шекспір, Шевченко, 

Пушкін, Міцкевич, Петефі). Такі знакові імена є свого роду національними 

символами з виразною та глибокою змістовністю і націєоб’єднувальною 

функцією [Клочек 1990]. 

Широка відомість та регулярна відтворюваність таких власних назв у 

мовленні зумовлює розвиток референтного значення оніма в актах вторинної 
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номінації. У результаті контекстуальних відтінків значення у текстах промов, 

можуть розвиватися нові похідні значення прецедентних імен, як правило, 

метафоричні, метонімічні чи символічні [Нахимова 2011; Frederic 1985]. 

На думку Є. Отіна, вторинна номінація перетворює власні назви в 

конотоніми − власні назви з метафоричним чи символічним значеннями, які 

називають те, що за нейтрального стилю висловлювання позначають загальні 

назва. Конотонім містить у своєму значенні конотеми поняттєвого плану − 

референтні співзначення. Вони актуалізуються в специфічних, часто не типових 

для них уживаннях, що можуть мати узуальний або оказіональний 

характер [Отин 2010]. Конотативні значення виникають на базі 

екстралінгвістичних чинників, таких, як історичні події, певні побутові ситуації, 

характеристика персонажів в античних міфах, Біблії, художніх творах. Вони 

пов’язані з певними традиціями, смаками, соціальною оцінкою і ускладнюють 

вживання імен, створюючи додаткові стилістичні відтінки та «прирощення 

змісту» [Лукаш 2013, с. 229].  

У семантичній структурі власних назв у дискурсі відбувається перерозподіл 

ієрархічної залежності референтних та конотативних компонентів: останні 

витісняють з ядра значення оніма референтну сему і переміщуються з периферії 

значення до його центру [Алефиренко 1990, с. 6]. Ми згідні з думкою про те, що 

в мовленні власна назва набуває додаткового значення, тобто співзначення, що 

за своєю природою є ономастичною конотацією, «комплексним соціально-

лінгвістичним явищем, що включає в себе як частина в ціле експресивність, 

емоційність і додаткову інформативність мовного знака, що почасти 

проявляється як імпліцитно супутня інформація, що кодується і декодується 

залежно від психічного, вікового, освітнього й соціального рівня носія 

мови» [Буштян, с. 119]. За теорією прецедентності, власна назва, потрапляючи в 

дискурс, набуває статусу прецедентного імені. У сучасній лінгвістиці до цього 

часу існує неусталеність термінів для позначення прецедентного імені. 

Співвіснують терміни алюзивний онім (антропонім) (Н. Чернюк, А. Тернова, 

Е. Ісмаїлова), алюзивне ім’я (С. Кудиба), ономастична метафора (J. Zinken), 
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номінативна ремінісценція (О. Переломова), прецедентний прагморефлекс 

(Ю. Прохоров), текстові ремінісценції (А. Супрун, Л. Тітова); інтертекстема 

(К. Сидоренко), прецедентні культурні знаки (Ю. Гунько).  

Дослідники пропонують і терміни прецедентний жанр (як більш складне 

утворення, ніж названі різновиди прецедентних феноменів [Завьялова 2014]); 

прецедентний стиль (якщо мова йде про необхідність пародіювання чи 

стилізації [Высоцкая 2013, с. 123]) чи прецедентний світ як різновид 

прецедентних феноменів [Балашова 2011]. А до явищ інтертекстуальності 

зараховують і такі поняття, як «переклад» [Байков 2002, с. 5], 

«інтерсуб’єктивність», «цитація», «стилізація», «ремінісценція», «прецедентні 

тексти», «алюзія», «натяк», «вертикальний контекст», «метатекст», «текст у 

тексті», «текст про текст», «автоматичне письмо» [Авраменко 2010, с. 6]; 

«пародія» [Hutcheon 1985]. 

Традиційно в системі прецедентних феноменів як різновиди виокремлюють 

прецедентні тексти, ситуації, висловлювання, імена. Попри близькість цих явищ, 

кожне з них має власну специфіку реалізації в тексті. Прецедентні тексти  

твори художньої літератури зі шкільної програми, тексти популярних пісень, 

реклама, анекдоти, публіцистика та ін., оскільки вони є елементами масової 

культури певної спільноти [Крутько 2011]. Прецедентні ситуації – вигадані або 

реальні значущі ситуації, які є частиною спільних знань певної культурної 

спільноти або «універсального когнітивного простору», є невербальним 

відповідником прецедентних текстів [Красных 2001, с. 51]. З прецедентним 

текстом або ситуацією можуть бути пов’язані прецедентні висловлювання та 

імена, які часто мають символічне та ідеологічне навантаження. Однак для 

прецедентних висловлювань та імен зв’язок із прецедентним текстом чи 

ситуацією не обов’язковий, вони можуть самостійно набувати ознак 

прецедентності під час комунікації.  

Ми погоджуємося з думкою, що прецедентними іменами стають ті 

елементи, які мають надособистісний характер, перебуваючи в культурній 

пам’яті суспільства [Великорода 2012; Переломова 2006], які регулярно 
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відтворюються, з метою реінтерпретації в текстах певної культури [Переломова, 

с. 8], а також ті, які можуть розвивати співзначення [Zinken, с. 511].  

Однією із базових ознак прецедентних імен є їхня аксіологічна складова – 

значимість конкретної одиниці для мовця, а з огляду на функції політичного 

дискурсу – і для адресатів мовлення [Zinken, с. 511; Великорода 2012; Martel 

2005, с. 100], на яких скерована функціональна складова елементів промов 

політичного лідера. Прагматичний аспект використання прецедентних імен 

зумовлює властива їм персвазивна функція [Великорода 2012] як потенційний 

вплив на адресата мовлення. У цьому плані доцільність та ефективність 

використання прецедентних імен залежить від збалансованості прагматичних 

пресупозицій. Якщо мовець невдало застосує конкретні маркери, це призводить 

до нівелювання загального експресивного впливу висловлювання, труднощів 

інтерпретації тексту адресатом, викривлення основного змісту [Чорновол-

Ткаченко 2006, с. 259].  

Наведені вище положення свідчать, що відмінності між прецедентними 

іменами та онімами ілюструють, насамперед, характеристики, яких оніми 

набувають в дискурсі, стаючи прецедентними іменами. Тому базою для 

виокремлення прецедентних імен є сукупність онімів, реалізованих в промовах 

президентів.  

Підсумуємо вихідні теоретичні положення, які приймаємо з вище 

розглянутих праць теоретиків власної назви і прецедентного імені: 

1) прецедентне ім’я реалізує своє референтне значення в мовленні (в контексті, 

дискурсі); це значення постає як комплекс ознак і виникає на підставі 

енциклопедичної інформації про особу, реалію тощо; 2) значення конкретного 

прецедентного імені в конкретному тексті включає ознаки, що вказують на 

приналежність одиниці до певного класу онімів, а також може мати асоціативні 

(відображають факультативні та особистісні смисли прецедентного імені), 

культурно-історичні (фіксують зв'язок семантики прецедентного імені з 

відповідними дискурсами) чи контекстуальні (відображають нове значення 

прецедентного імені в контексті) ознаки; 3) зміст прецедентного імені має 
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потенціал для семантичного варіювання; 4) в ономастичній теорії існують 

поняття, які частково збігаються з поняттям прецедентних імен: фонові оніми 

(Г. Лукаш), знакові імена (Г. Клочек), конотоніми (Є. Отін), вони відображають 

різні аспекти складного поняття прецедентного імені: фонові оніми – широку 

відомість, знакові імена – культурну значущість для суспільства, конотоніми – 

зміни семантичної структури одиниці.  

Визначити належність імен до класу прецедентних допомагають певні 

критерії, які розглянемо в наступному параграфі.  

1.2.1.1. Критерії виокремлення прецедентних імен. У логіці під 

критеріями (давньогр. кριτήριον – здатність розрізнення, засіб судження, мірило) 

розуміють набір ознак, підстав, правил прийняття рішення щодо оцінки 

відповідності чого-небудь пред’явленим вимогам [Філософський 

енциклопедичний словник, с. 310]. Дослідники виділяють два типи критеріїв: 

експериментальні та формальні. До експериментальних критеріїв виокремлення 

прецедентних імен належать: надособистісний характер імені, регулярна 

відтворюваність, розвиток співзначень, зв’язок з культурним контекстом. 

Надособистісний характер імені, тобто його відомість. Ця ознака ПІ 

зумовлена його гіпотетичним функціонуванням у культурній пам’яті 

суспільства. На цій характеристиці наголошують чи не всі дослідники, по-

різному визначаючи межу знання носіїв конкретної культури певного імені. 

Думки вчених різняться змістом кванторів «всі» [Красных 2001, с.58], 

«більшість» [Гудков, с.12] або «значна частина» [Нахимова 2011, с.170] щодо 

обсягу лінгвокультурної спільноти, якій відоме те чи те ім’я. Для застосування 

цього критерію важливим чинником є роль адресата, від пресупозицій якого 

залежить інтерпретація, а отже і прагматична ефективність використання ПІ.  

Як правило, до відомих значній частині суспільства імен відносять назви 

міжнародних організацій, частин світу, держав та їхніх органів влади, міст, імена 

історичних діячів та письменників, назви історичних реалій тощо.  

Регулярна відтворюваність (реінтерпретативний характер [Переломова, 

с.8]) конкретних імен у текстах [Martel; Riffatere, с.100; Красных 2001, с.50–51], 
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особливо в текстах одного президента. Однак варто враховувати 

регламентованість промов президента, яка не дозволяє надуживати 

прецедентними іменами, тому регулярну відтворюваність необхідно визначати 

за показниками вживаності одиниці в публіцистичних або інших текстах. Так, 

регулярна відтворюваність імені свідчить про його належність до класу 

прецедентних. Водночас цей зв'язок реалізується і в зворотному напрямку – ПІ, 

як правило, частотне, а отже − має властивість регулярної відтворюваності. На 

взаємозв’язку частотності відтворення одиниці і її значимості наголошує 

Ж. Цінкен в описі інтертекстуальної ономастичної метафори, яка, на нашу 

думку, є відповідником прецедентного імені. Дослідник зазначає: як семантика 

метафори впливає на її частотність у текстах, так і регулярна відтворюваність 

свідчить про «культурну стабілізованість» і соціальну значущість 

одиниці [Zinken, с. 511]. 

Нові співзначення імені в дискурсі. Їхній розвиток зумовлений конотативним 

планом семантичної структури власної назви в контексті [Отин 2010] і 

процесами вторинної номінації. Конотонімізація виникає як процес 

«переосмислення відомої в соціумі власної назви, який відбувається в результаті 

когнітивної обробки суб’єктивного досвіду, сформованого у вигляді певних 

мотивованих ознак, викликаних її оцінним та експресивно-емоційним 

сприйняттям, шляхом підведення під неї отриманої поняттєвої 

інформації» [Лукаш 2011, с.74]. Звідси ім’я функціонує як культурний знак, 

символ, що розвиває своє значення. Можливість образного вживання без 

додаткових пояснень у тексті передбачає, що адресат вже знайомий з цим 

іменем, тобто вже є прецедент існування. Функціонування прецедентного імені 

зі зміненим значенням, або семантизація імені, свідчать про певний набір ознак, 

які закріпилися за ним. Такий процес уможливлює використання імені на 

позначення іншої реалії під час вторинної номінації.  

Зазначимо, хоча науковці оперують критерієм неденотативного значення 

імені [Нахимова 2011, с. 64], в дисертації використовуємо терміни референтне 

значення та нове співзначення.  
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Зв'язок імені з культурним контекстом країни (джерелом прецедентності). 

Культурний контекст є сукупністю обставин, завдяки яким утворюється той чи 

інший зміст [Гітперс 2006], його формують події та явища, до яких належать 

літературні, музичні твори чи твори образотворчого мистецтва [Martel 2005, 

с.83]. Беззаперечним показником прецедентності імені як прояву 

інтертекстуальності є його зв’язок з класичним твором [Красных 2001; 

Караулов], однак твір не обов’язково повинен бути літературним – 

прецедентними текстами можуть бути і музичні твори, і твори образотворчого 

мистецтва [Biasi; Чорновол-Ткаченко, с.83]. Важливу роль відіграє і масова 

культура: пісні, анектоди, реклама та ін. Цей зв’язок обґрунтовували 

Ю. Крістева [Kristeva], Ж. Женетт [Genette]. Підкреслюючи вияв прецедентності 

тексту, вчені оперують поняттями: «текст-приймач», іншими словами – текст, 

який є топосом реалізації міжтекстових зв’язків; «прецедентний текст» – текст, 

на який роблять інтертекстуальнє покликання; «інтертекст» – конкретна 

реалізація посилання на прецедентний текст у тексті-приймачі [Чорновол-

Ткаченко 2006, с. 83]. Якщо ім’я, вжите в політичному дискурсі, мало місце в 

літературному чи іншому творі, то в тексті-приймачі − промові президента − це 

ім’я матиме статус прецедентного. Дослідники ведуть дискусію про існування 

тезауруса прецедентних текстів, який охоплює твори художньої літератури зі 

шкільної програми, тексти популярних пісень, реклами, анекдотів, публіцистики 

і т. д., оскільки вони є елементами масової культури певної спільноти [Крутько, 

с.191]. До прецедентних імен, відповідних цьому критерієві, відносять  назви 

творів мистецтва, імена персонажів, назви місць тощо, а також наукові та 

офіційні тексти.  

Формальними критеріями виявлення прецедентних імен в дискурсі 

політичних лідерів є графічний, пунктуаційний, дериваційний, синонімічний, 

атрибутивний та темпоральний. Ці критерії базуються на особливостях 

формальної реалізації прецедентних імен у текстах. 

Графічний критерій. Написання власної назви з великої або малої 

літери [Нахимова, с. 62] в ролі критерію виокремлення ПІ можна застосовувати 
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лише до письмових звернень чи послань президентів. Як правило, частка таких 

текстів мала у співвідношенні до усних промов та звернень. Окрім цього, варто 

враховувати ще й те, що часто стенограму або письмову версію усних звернень, 

оприлюднену ЗМІ, для читача інтерпретують журналісти. Пунктуаційний 

критерій, як і графічний, можна застосовувати тільки до письмових текстів. 

Словотвірний критерій пов'язаний з тим, що ознакою актуалізації конотативних 

ознак слугує дериваційна активність власної назви, можливість утворення від неї 

різноманітних похідних. Синонімічний критерій має в своїй основі ототожнення 

або зазначення ціннісної чи семантичної близькості кількох понять. 

Атрибутивний критерій систематизує означення, які підкреслюють 

нетрадиційність значення власної назви. Темпоральний критерій полягає у 

використанні власної назви в незвичайному часовому контексті [Нахимова 2011, 

с. 62−65]. 

У дисертації для виокремлення прецедентних імен в президентському 

дискурсі використано критерії: надособистісний характер імені, регулярна 

відтворюваність, розвиток співзначень, зв’язок з культурним контекстом країни. 

Всі ці аспекти пов’язані зі значимістю імені для мовців та адресатів мовлення. 

Допоміжними (формальними) критеріями виявлення прецедентних імен в 

дискурсі президента є морфологічний, дериваційний, синонімічний, 

атрибутивний та темпоральний критерії. 

1.2.1.2. Характеристика функцій прецедентних імен. Сьогодні вже 

розкрито функції прецедентних імен, які властиві їм як  різновидові 

прецедентних феноменів [Великорода 2012; Крутько 2011].  

З погляду лінгвокультурної специфіки прецедентні імена виявляють 

смислотвірну функцію, оскільки їхнє використання завжди спричинює 

утворення нових смислів на перетині кількох текстів, маркує інтенції адресата і 

репрезентує національну специфіку епохи [Сунько 2011, с.33]. Ця функція 

реалізується через інші, вторинні: вираження авторського ставлення, 

переконання, ретроспекції й акумуляції інформації та комунікації, яка містить 

гру слів і парольне звернення до прецедентного феномена [Аникина 2004].  
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З позицій лінгвокогнітивного і лінгвокультурного підходів уже 

обгрунтовано номінативну (позначають усе відтворюване й пізнаване людською 

свідомістю), парольну (уможливлюють демонстрацію належності комунікантів 

до однієї спільноти), людичну (зменшують напруженість у спілкуванні за 

допомогою обміну загадками-ремінісценціями), евфемістичну функції 

(уможливлюють передавання неприємних або заборонених смислів за 

допомогою іносказання), які доповнено оцінювальною (виражають суб’єктивне 

ставлення автора до зображуваного); моделювальною (формують уявлення про 

світ у вигляді моделі); прагматичною (можуть впливати на адресата) та  

естетичною (сприймаються як засіб естетичного оцінювання світу) 

функціями [Нахимова 2011]. 

Правда, зазначені функції в конкретних дослідженнях варіюють. 

Наприклад, на думку Ю. Великороди, в дискурсі ЗМІ прецедентні імена як вияв 

прецедентних феноменів реалізують, окрім парольної, експресивної й 

естетичної, ще й маніпулятивну, ідеологічну та функцію характеризації (для 

характеристики персонажа, ситуації, події, факту).  

Маніпулятивна функція виявляється в тому, що за допомогою ПІ адресант-

маніпулятор нав’язує адресатові трактування подій чи ситуацій, вигідних й 

зручних для адресанта [там само, с.179]. Ідеологічна функція полягає в тому, що, 

використовуючи прецедентні імена, адресант визначає, які цінності, тексти, 

твори мистецтва, історичні події є домінантними та як їх слід розуміти [там 

само, с.188]. 

Функція характеризації пов’язана з оцінюванням і таким чином прецедентні 

імена можуть компенсовувати семантичні лакуни, а з іншого боку – виражати їх 

максимально точно та стисло [Великорода, с.160–162]. Виокремлена вченими 

оцінювальна функція та функція характеризації виступають як конкретне і 

загальне, оскільки характеризація містить оцінку [Берестова 2016, с.55]. 

Серед основних функцій цих одиниць виділяють атрактивну (привернення 

уваги читачів), консолідувальну (встановлення довіри між читачем і автором 

повідомлення), прагматичну (вплив на читача через нав’язування певних 
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оцінок), естетичну («прикрашування» тексту, що має викликати в реципієнта 

позитивний відгук») функції [Богданова 2016, с.11]. 

Існує думка, що маніпулятивна й ідеологічна функції, так само, як і 

прагматична, є конкретизаторами персвазивної функції, основне завдання якої – 

вплинути на адресата й переконати в правильності позиції адресанта [Берестова 

2016]. Подібні висновки стосуються функцій прецедентних імен у художній 

прозі. У політичному дискурсі не варто ототожнювати персвазивну та 

ідеологічну функції, тому що роль ідеології у формуванні політичного дискурсу 

теж визначальна.  

Функціонування прецедентних імен забезпечує культурно-мовна 

компетенція носіїв певної етнічної культури й мови, тобто їхня здатність 

впізнавати в мовних одиницях і мовленнєвих продуктах культурно значущі 

настанови й норми, ціннісні орієнтири, культурні коди й можливість їхньої 

переінтерпретації, а також організовувати свою комунікативну поведінку й 

текстопородження відповідно до цих культурних знань [Селіванова 2006, с.129]. 

Логічно, що соціальна значущість робить прецедентні імена символами 

конкретної лінгвокультури [Чорновол-Ткаченко 2006, с.7]. 

Розглянуті результати досліджень про функції прецедентних феноменів у 

дискурсі [Аникина 2004; Богданова 2016; Сунько 2011; Великорода 2012;  

Найдюк 2009] дозволяють вивчати функції прецедентних імен у текстах промов 

політичних лідерів держав.  

1.2.2. Сутнісні ознаки жанру промова президента  

Дослідженню поняття мовленнєвого жанру присвятили свої праці 

представники різних лінгвістичних традицій, зокрема української: Ф. Бацевич, 

А. Гузак, Л. Славова, І. Чередниченко, Т. Яхонтова; польської: Б. Добек-

Островська, М. Єжинський, З. Петраш, М. Чіхош; французької: П. Шародо. 

Однак зміст поняття «жанр промови президента» все ще потребує уточнення. 

Мовленнєвий жанр визначають як відносно стійкий тематичний, 

композиційний й стилістичний тип висловлювань з відповідною прагматичною 
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організацією змістових і формальних елементів кожної конкретної 

промови [Бахтин, с.160]. З точки зору комунікативної лінгвістики, жанр постає 

як мовленнєве ціле, складний синтез повідомлень (мовленнєвих актів), 

об’єднаних комунікативною тактикою адресанта, моделлю адресанта і адресата, 

комунікативною метою, комунікативним смислом, специфічною жанровою 

тональністю, «закільцьоване» попередніми і наступними мовленнєвими 

жанрами; це компонент дискурсу, типовий спосіб побудови мовного коду, 

пов’язаний із певними ситуаціями і створений для передачі певного змісту 

(комунікативного смислу), це синтез комунікативно-функціональних та 

структурно-семантичних характеристик [Бацевич 2005; Яхонтова 2009].  

Жанри окреслюють у координатах таких ознак: хронотоп спілкування, 

учасники дискурсу і їх рольові характеристики, інституційні сфери спілкування, 

тематична заданість спілкування, жанрова композиція, комунікативна мета 

(провідна інтенція, функція), первинність / вторинність, стилістичні чи 

риторичні особливості риторичного твору [Lee Kaid, Holtz-Bacha, w. 2, с. 631]. 

В «Encyclopedia of Political Communication» зазначено, що  промови і 

виступи президента є основними способами формування громадської  думки та 

управління нею.  Промова політичного лідера держави є своєрідним каналом 

зв’язку між адресантом (політиком) та адресатом (суспільством), у  якому 

президент представляє себе і свою політику. Промовою він може чинити 

істотний вплив на громадську думку, використовуючи мовні засоби впливу [Lee 

Kaid, с. 632]. 

Вивчення політичного дискурсу і його різновиду, президентського, 

передбачає дослідження мови політиків на основі їхніх виступів з урахуванням 

застосування ними всіх засобів комунікації: вербальних, невербальних і 

екстралінгвальних [Алексієвець 2012]. При дослідженні функціонування мови в 

політичному, а, отже, і в президентському дискурсі, неминуче постає дві 

проблеми − мова влади і влада мови. Нетотожність цих понять доводив ще 

Аристостель:  мова влади − це те, як говорить, які мовні засоби і прийоми 

використовує представник влади, а влада мови – той спосіб, яким впливають 
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мовні засоби і прийоми на свідомість адресата [за Lasswell 1965]. На нашу 

думку, промова президента є синтезом мови влади і влади мови. 

Політичному дискурсу, зокрема і дискурсу президентів, властиві специфічні 

риси конструювання та функціонування. Попри регламентованість, дискурс 

президента виражає особистісні риси значно більше, ніж інші види 

інституційного дискурсу [Худяков, с.207]. Його регламентованість і прагматична 

спрямованість зумовлюють особливу увагу до семантичного наповнення, 

оскільки мовлення політика є знаряддям впливу, а тому повинне враховувати 

низку чинників, серед яких: адресат та соціополітичний контекст мовлення. Це 

зумовлює скрупульозний підбір відповідного лексикону (корпусу) промов 

президента.  

Політичний дискурс реалізується у відповідних жанрах, одним із яких є 

промова президента, яка є ефективним засобом для одержання визнання та 

демонстрації лідерства. Промова президента − офіційний усний публічний 

виступ політичного лідера держави (президента) з позитивними чи негативними 

оцінками, обґрунтуваннями, конкретними фактами, окресленими планами, 

перспективою політичних змін [Гузак 2014, с.35]. До характерних ознак цього 

жанру належать: 1) він продукується від імені конкретних президентів, однак 

чинники мовця та автора не збігаються; 2) реалізований у писемній та усній 

формах; 3) переважно є масово адресованим; 4) сприяє створенню та 

підтриманню політичного іміджу; 5) опосередковується здебільшого через 

ЗМІ [Стрій 2015]; 6) використовує слова з дифузною семантикою; 7) стилістично 

амбівалентний; 8) поєднує розмовно-побутові елементи та термінологічні 

запозичення тощо [Ковалевська 2009, с. 20].  

У дослідженні промову політичного лідера держави розглядаємо з позицій 

соціопрагматичного підходу як соціальну практику комунікантів в умовах 

конкретного соціального устрою, який дозволяє знайти вираження шляхів 

оптимізації цієї практики; як сукупність соціально та культурно зумовлених 

знаків [Шевченко 2005, с. 106–107].  
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У дисертації враховуємо твердження, що промові перзидента властиві дві 

основні функції: інформативна функція та функція впливу, а основним 

призначенням цього жанру є вплив на адресата (аудиторію звернення) . 

Президент як політичний лідер країни у власній комунікативній діяльності 

свідомо і цілеспрямовано використовує всі засоби. Лексико-граматичний склад 

політичного дискурсу орієнтований на реалізацію його основної мети – впливу. 

Також цей вид дискурсу містить ідеологеми та конвенційні структури [van Dijk 

1993, с. 18]. Характерною ознакою президентської комунікативної діяльності є 

інтерактивність, що «виявляється у зміцненні адресатно-адресантних зв’язків, 

тобто в посиленні взаємовпливу учасників мовної комунікації [Славова 2012, 

с. 141–142]. Промова політичного лідера є центральним елементом у формуванні  

індивідуального іміджу, через який він надає іншим уявлення про себе [Lee Kaid, 

Holtz-Bacha, с. 631].  

З огляду на попередні теоретичні міркування про жанрові особливості 

промови політичного лідера в дисертації беремо до уваги базові вектори 

комунікативної діяльності президента: вплив на адресата висловлювання, 

презентацію ідеології як обґрунтування власної політичної діяльності, 

представлення своєї ідентичності та звернення до ідентичності адресата.  

1.2.3. Теорія мовного впливу  

Вивчення механізмів впливу триває з часів античної риторики, а в 

сучасному мовознавстві представлене сугестивною лінгвістикою 

(А. Ковалевська [Ковалевська 2014], A. Chodubski [Chodubski 2004]), вивченням 

лінгвістичних засобів соціотехніки (М. Варій [Варій 2002], 

M. Pabijanska [Pabijanska 2007], P. Pawełczyk [Pawełczyk 2007] та ін.).  

Корпус мовних одиниць, які формують текст, є засобом реалізації інтенцій 

мовця. У політичному дискурсі цією інтенцією є вплив [Charaudeau 2009]. Тому 

метою всіх засобів політичного дискурсу є здійснення впливу на адресата 

мовлення [Dorna 2008, с.42]. Власні назви, ставши складовими тексту промови 

президента, починають функціонувати як прецедентні імена за умов 
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відповідного позалінгвального контексту – часу, місця, адресата, для якого 

конкретна власна назва є відомою та значущою. Забезпечує таке функціонування 

власних назв спільна когнітивна база і спільний фонд знань учасників 

комунікації. Комунікативна діяльність прямо пов’язана із механізмами впливу 

або ж персвазії – інтенціонального комунікативного акту, спрямованого на волю 

і почуття адресата. Вплив відбувається на вербальному (добір слів, аргументів, 

правильна структура висловлювань і вміла самопрезентація)  та невербальному 

рівнях (жести, інтонація тощо) [Urbaniak, с.228].  

Базовими способами вербального впливу в політичному дискурсі є 

переконання й навіювання (сугестія) [Петрик 2011, с.20−25].  

Переконання зорієнтоване на раціональне мислення, тому ґрунтується на 

цитуванні авторитетних джерел, апелюванні до прецедентних ситуацій тощо. 

Так, голосом авторитетного джерела адресант приписує собі авторитет, 

створюючи власний позитивний імідж  [Шевченко 2013, с.73]. (На позначення 

масштабних способів впливу в польській науці існує термін соціотехніка – 

комплекс прийомів впливу, що містить в собі вербальну складову. 

Соціотехніка − це сукупність форм, методів і засобів, які застосовують суб’єкти 

управління з метою досягнення поставлених цілей [Pawełczyk 2007, с.178−179]. 

Українське мовознавство поки не оперує  цим терміном, розвиненим напрямом 

дослідження є сугестивні технології в різних видах дискурсу [Богданова 

20162016; Ільницька 2007; Ковалевська 2014] та ін.).  

Характерною рисою переконання (як засобу впливу та соціотехніки 

інтеграції [Urbaniak, с.228]) є аргументація рішень та дій за допомогою 

звернення до авторитетів. До них належать представники конкретних структур, 

насамперед церкви і науки тощо (залежно від ситуації) [Chodubski 2009, с.21]. У 

політичному дискурсі авторитетами постають і політики, залежно від їхньої 

діяльності та оцінних конотацій, які супроводжують їхні імена. Хоча 

аргументація висловлювань є одним із способів впливу адресантів на адресатів у 

будь-якому різновиді дискурсу, однак у політичному тексті цей спосіб 

переконання має свої особливості: інтердискурсивний зв’язок − через 
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покликання на авторитетів надає аргументації патетичності, інтенсивності та 

переконливості [Charaudeau 2008; Goodwin 2015]. 

Інший спосіб впливу − навіювання (сугестія) − визнаний одним з 

найефективніших маніпулятивних технологій, він формує різновид впливу, який 

адресат сприймає без критики. Механізм сугестії діє через апеляцію до емоцій 

адресата, порушення його стану «емоційної рівноваги», що призводить до 

некритичного сприйняття інформації та формування її нераціональної оцінки. 

Результатом навіювання є спонукання до певних дій та корекція картини світу 

або соціально-політичних настанов реципієнта [Богданова, с.13]. 

Технології навіювання ефективніше діють на осіб, схильних некритично 

сприймати інформацію. Забезпечує такий стан використання цитат, метафор, 

притч, міфів, психічних вірусів [Шевченко 2013]. У цьому випадку прецедентні 

імена відграють роль покликань на історичні трагічні події (битви, війни, 

геноциди та інші глобальні катастрофи), що активізують конкретне знання та 

емоції реципієнта, послаблюючи критичне сприйняття інформації і роблячи 

адресатів піддатливими впливу [Пфеффер 2014, с.261]. 

Тісний зв’язок явища прецедентності з явищем інтертекстуальності та з 

іншими семіосистемами зумовлює їхнє функціонування як вербальних сигналів 

вертикального контексту, який «організовує проекцію в навколишній текст 

сфери культури, уможливлює семантичне компресування цілих текстів» [Розова 

2006, с.81]. Когнітивно та емоційно важливий елемент у складі інформаційного 

потоку постає як «знак ідентифікації із первинною ситуацією використання 

прецеденту, детермінуючи таким чином сприймання й обробку інформації 

реципієнтом та виступаючи можливим модифікатором поведінки 

особистості» [Шевченко 2013, с.73]. На цьому принципі творення вертикального 

контексту (і його різновидів) ґрунтується один із механізмів здійснення впливу 

за допомогою прецедентних імен як різновиду прецедентних феноменів.  

Наділення слів новими значеннями відбувається або через метонімічні, або 

образні перенесення значення. Цей спосіб впливу ґрунтується на семантичних 

особливостях організації прецедентних імен, оскільки базовим компонентом 
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творення механізмів впливу є його змістове наповнення. Підкреслимо, що будь-

які перенесення уможливлюють опосередковане покликання і розраховані на 

спільну когнітивну базу й фонд знань, які дозволяють експлікувати ПІ та 

ідентифікувати явище, позначене ним. 

Створення асоціативного ряду однорідних явищ як прийом впливу 

розрахований або на присвоєння спеціального значення якомусь елементові, в 

ряді контекстуально однорідних прецедентних імен, або на ефект накопичення 

почуттєвого компонента для емоційного сприйняття наступного висловлювання 

(нагнітання емоцій).  

Часто політики ідентифікують себе за допомогою спеціальних політичних 

символів, це викликає значний персвазивний ефект, оскільки символи для 

більшості людей мають переважно емотивне навантаження. Під час 

ідентифікації політика адресат звертає увагу на символи, до яких причетний або 

якими оперує кандидат, таким чином робить висновки, компенсуючи нестачу 

об’єктивної інформації про політика, його програму, погляди тощо [Dennis 

1966].  

Слова-паролі – один із вербальних способів впливу на адресата. Вивчення 

функціонування ПІ як слів-паролів бере початок у теоретичних розробках У. Еко 

про інтертекстуальність, якій властива парольна функція. Тісний зв’язок 

інтертекстуальності та прецедентності пояснює наявність цієї функції і у 

прецедентних феноменів, зокрема прецедентних імен.  

Парольну функцію прецедентних феноменів пов’язують із груповою 

ідентичністю, ознакою якої є унікальний корпус прецедентних текстів у членів 

групи. До того ж, апелювання до прецедентних одиниць іншої групи забезпечує 

консолідацію із цією групою [Алексєєва, с.151−152; Слышкин, с.99]. Тому 

робимо висновок, що прецедентні імена  за своїм складом становлять особливу 

групу назв, оскільки реалізують потенціал одиниці виступати певним кодом у 

системі розпізнавання «свій−чужий» і бути доказом належності адресанта до тієї 

ж групи (соціальної, культурної), що й адресат. 
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Як правило, використання ПІ у парольній функції проводить межу між 

лінгвокультурними спільнотами. Пароль постає як спосіб відмежуватися від 

мовців, що його не знають, як засіб ідентифікації та консолідації з 

однодумцями [Великорода, с.168−170]. Однак специфіка політичного дискурсу 

визначає особливість парольної функції ПІ в ньому – політик свідомо і з 

конкретним наміром вибирає мовні одиниці залежно від адресата 

висловлювання. Адресат є тим чинником, який визначає вибір прецедентних 

імен і уможливлює актуалізацію парольної функції.  

Отже, у політичному дискурсі дослідники виділяють способи впливу, які 

ґрунтуються на переконанні (звернення в аргументації до авторитетів) та на 

навіюванні (вертикальний контекст, асоціативний ряд однорідних явищ, 

наділення слів новими значеннями, слова-паролі). Тому виникає питання про те, 

як саме прецедентні імена реалізують свій вплив на адресатів у промовах 

президентів.  

1.2.4. Лінгвістичний вияв зв’язку мови та ідеології 

З часу запровадження Д. де Трасі у науковий обіг терміна ідеологія 

(1796 р.) [Дестют де Трасти 2013] філософи, соціологи, політологи і лінгвісти 

протягом двох століть намагаються з’ясувати природу цього феномена та 

розкрити його роль в політичній діяльності.  

Зв’язок мови та ідеології висловлений у «Філософських дослідженнях» 

(1953) Л. Вітґенштайна: ідеологія, як і мова, нагадує гру за загальними чи 

специфічними правилами. Сенс і комунікативна значущість ідеології зумовлені 

її фундаментальними структурами та моделями зв’язків між окремими 

компонентами.  

Ідеологію визначають як парадигму впорядкованих поглядів (політичних, 

релігійних, правових, природничих, мистецьких, філософських), які слугують 

для пояснення навколишнього світу. Її внутрішню структуру можна 

схематизувати через сукупність компонентів: бачення дійсності, системи 

цінностей, директиви щодо практичних дій [Ryszka 1984]. Часто ідеологія є тим 
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чинником, який змушує людей дотримуватися певної поведінки [Freeden, с.43–

44]. 

В українському мовознавстві питання мови та ідеології вивчають 

Л. Масенко [Масенко 2005], Г. Мацюк [Мацюк 2008; Мацюк 2009; Мацюк 2010; 

Мацюк 2015], Т. Лютий [Лютий 2016]. Дослідники розкривають ідеологію в 

мовній політиці та вплив ідеології на мову.  

У дисертації ж досліджуємо взаємодію прецедентних імен та ідеології в 

текстах промов президентів. Вираження ідеології в політичних текстах вивчено в 

теоретичних напрацюваннях голландського дослідника Т. А. ван Дейка [Dijk 

1995; Dijk 1998; Dijk 2006]. Основою його теорії ідеології є «концептуальний» 

(ідейний) трикутник, вершинами якого є суспільство, дискурс і соціальне 

пізнання або соціальна концептосфера (ідеосфера). Ідеологія постає основною 

структурою, на якій виростає соціальне пізнання, що визначає функціонування 

різних груп, організацій та інститутів. Соціальне пізнання – це «система 

ментальних репрезентацій і процесів, властивих членам окремих соціальних 

груп» [Dijk 1995, с.8]. Представники таких спільнот також можуть мати спільний 

світогляд та аксіологічні установки, оскільки ідеологія є абстрактним 

ментальним утворенням, яке систематизує (впорядковує) світогляд, думки і 

ставлення до світу.  

Ідеології формують і втілюють характеристики соціальних груп: 

ідентичність, норми, цілі, завдання, цінності та ін. Такий зв'язок є двостороннім, 

оскільки ці характеристики впливають і на саму ідеологію.  

Як когнітивна і соціальна формація, ідеологія є «спільним кордоном між 

когнітивною репрезентацією дискурсу з одного боку і соціального становища та 

інтересів різних груп з іншого» [там само, с.19]. І хоча вона виражається і 

відтворюється не тільки безпосередньо мовною діяльністю, а й іншими 

соціальними практиками (наприклад, за допомогою дискримінації або 

позбавлення прав), Т. Ван Дейк стверджує, що ідеології без мови немає.  

Саме дискурсивна природа відтворення ідеологій робить лінгвістичний 

підхід невід’ємним компонентом широких міждисциплінарних досліджень 
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ідеології. Т. ван Дейк переконаний, що для побудови міждисциплінарної теорії 

ідеології необхідно синтезувати категорійний апарат трьох дисциплін: теорії 

соціального пізнання, теорії дискурсу, теорії соціальної структури. 

Безпосередньо з нашою проблемою має зв’язок теорія дискурсу, яка виявляє 

ідеологію через її дискурсивну репрезентацію. Тому важливо вивчати 

особливості функціонування мовних знаків в ідеологічних цілях. Такий підхід до 

ідеології також дозволяє встановити зв’язок між аналізом соціальних груп, 

утворень і структур на макрорівні і аналізом ситуативних, індивідуальних 

дискурсів на мікрорівні.  

Політичній ідеології притаманні соціальні, лінгвістичні та когнітивні 

функції. Соціальною функцією ідеології є організація спільноти за певними 

ознаками, розвиток, визначення цілей, завдань і цінностей, а також боротьба (в 

рідкісних випадках об'єднання) з іншими ідеологіями; з позиції політика − 

артикуляція мотивації, мети діяльності політика, легітимізація шляхів 

досягнення влади [Ryszka 1984].  

Лінгвістична функція ідеології зумовлена тісним зв’язок з мовою, оскільки 

ідеології існують у конкретних риторичних та семіотичних системах, які містять 

аргументацію, різні способи представлення світу, символи і ритуали, призначені 

впливати не лише на розум, а й на почуття та підсвідомість людини. Ідеологія 

може бути представлена усними чи письмовими текстами, які відрізняються 

набором тем та представленням знань, які охоплюють: по-перше, ідеологія 

визначає ціннісні орієнтації мовця, репрезентовані в тексті; по-друге, ідеологія 

впливає на вербалізацію ідеологічно забарвлених концептів мовної особистості 

та її світогляд [Bell, с.132].  

Як одна з основних форм соціального пізнання, ідеологія виконує також 

когнітивні функції [Dijk 1995; Dijk 1998] − подібно до того, як ідеології 

організовують і систематизують свої зовнішні атрибути (норми, завдання і 

цінності), вони також керують соціокультурними знаннями членів спільноти. 

Вплив ідеології на політичний дискурс спільноти неминуче призводить до 

того, що її окремі члени вибудовують свій особистий політичний дискурс щодо 
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певної ідеології [Man, с. 3]. Це розмиває межу між особистою думкою 

політичного діяча і репрезентацією ідеології політичної групи, до якої він 

належить, породжуючи оцінні висловлювання, на зразок «Як людина я 

дотримуюся думки [...], але як політик я вважаю, що [...]». Подібні репрезентації 

є ідеологічними моделями − ментальними репрезентаціями подій, дій і ситуацій, 

в які люди були залучені безпосередньо чи про яких мають уявлення. Сукупність 

таких моделей формує сприйняття і світорозуміння окремих людей. Ці моделі 

мають особистісний характер [Dijk 2007], а у мовленні вони репрезентують 

власне ставлення адресанта до конкретних ідей чи реалій дійсності. 

Вербально ідеологію виявляють ідеологеми − стійкі за формою, легко 

відтворювані лексичні одиниці з цілісним ідеологічним значенням, що мають 

суспільно-культурну та історичну значущість для етномовної спільноти. 

Ідеологеми є «застиглими в певному вербальному вигляді суспільно важливими 

ідеями, їхнім коротким мовним вираженням ідей» [Пионтек 2012, с. 12]. Ці 

вербальні одиниці репрезентують базові ідеологічні установки, цінності; це 

одиниці будь-якого мовного (і навіть текстового) рівня, які маркують систему 

ідеологічних домінант [Малышева, с. 34]. У науці ідеологеми можуть мати різні 

термінологічні номінації: ідеологічний знак, ідеологічне слово, політичний 

термін, слово-ключ, ключове слово. Їм властиві такі ознаки: гіпо-гіперонімічний, 

символічний, плакатно-лозунговий характер; здатність до утворення абревіатур і 

складноскорочених слів, частотність [Пионтек 2012, с. 12]. 

Вивчення ідеологем дозволяє дослідити ідеологію в текстах промов 

політиків. Типологізація і структурування різновидів ідеологем розкривають 

внутрішню структуру ідеології, а саме її базові елементи. Типологію ідеологем 

здійснюють за різними критеріями. Так, за характером інформації 

виокремлюють ідеологеми-поняття (гімн, демократія), фрейми (олімпіада, спорт, 

з’їзд) чи архетипи (Гітлер, Сталін). За застосуванням розрізняють 

загальновживані ідеологеми (народ, свобода) та обмеженого вжитку (солдати-

визволителі / окупанти). За аксіологічним модусом виявлено як позитивні 

(батьківщина, прапор), негативні (терор, фашизм), змішані (патріотизм, 
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президент, воля) ідеологеми. За актуальністю / неактуальністю розрізняють 

історичні (радянський народ, соціалістичне змагання, КПРС), неоідеологеми 

(фінансова криза, національна ідея, толерантність), повторно актуалізовані 

(губернатор, староста), універсальні (прапор, гімн) ідеологеми [Малышева 2009]. 

Отже, тісний зв’язок мови та ідеології, що виявляється в знаковій 

репрезентації ідеології, дозволяє дослідити промови президентів з погляду 

представлення в текстах ідеології політичного лідера. Вербальні одиниці її 

репрезентації – ідеологеми – демонструють схожість сутнісних ознак ідеологем 

та прецедентних імен, а саме: значущість, актуальність, частотність. Це дає 

підстави прийняти за основу положення, що прецедентні імена постають 

маркерами ідеології у промовах політичних лідерів, оскільки виражають значущі 

реалії дійсності, осіб тощо та розкривають ціннісні орієнтації мовців.  

1.2.5. Лінгвістичний вияв зв’язку мови та ідентичності 

Поняття «ідентичність», введене в науковий обіг психологом З. Фрейдом на 

початку ХХ століття, перейшло в інші галузі гуманітарного знання: філософію, 

соціологію, психологію, культурологію, а віднедавна ідентичність вивчають і в 

соціолінгвістиці. Дослідники зосереджують свою увагу на самоідентифікації 

людини, маркерах та чинниках оформлення ідентичності, її різновидах 

(Т. Воропаєва, П. Гнатенко, М. Козловець, В. Павленко, Т. Потапчук).  

Ідентичність постає не як іманентна властивість (притаманна індивіду 

первісно), а як результат ідентифікації [Воропаєва, с. 61–65], відношення, яке 

формується (чи, навпаки, перевизначається, трансформується) лише під час 

соціальної взаємодії [Górnikowska-Zwolak 2002]. Тобто ідентичність особи 

визначають взаємовідносини між індивідами. 

Негомогенність та складна внутрішня структура ідентичності спричиняє 

неоднозначність обґрунтування її різновидів. В українській соціології виділяють 

особистісну та соціальні ідентичності. Особистісну ідентичність трактують як 

«сукупність уявлень про себе, які дають можливість відчувати власну 

унікальність та автентичність» [Соціологія: словник термінів і понять, с. 335]. За 



61 

 

приналежністю до суспільних груп виділяють низку соціальних ідентичностей: 

ґендерну (уявлення індивідів про свою стать, відчуття себе жінкою чи 

чоловіком) [там само, с. 54]; класову (суб’єктивне розуміння соціальним актором 

класового становища, ототожнення себе з певним класом) [там само, с. 137]; 

етнічну (відчуття належності до певної етнічної спільноти, однаковості з іншими 

її членами внаслідок спільності історичної пам’яті, спогадів про єдиних предків 

та емоційних зв’язків із батьківщиною, а також спільних основних компонентів 

культури, що, зазвичай, виявляється у солідарності з членами цієї спільноти) 

[там само, с. 117]. Вже обґрунтовано поділ на такі різновиди ідентичностей: 

рольові (передбачають виконання певної ролі); соціальні (передбачають 

приналежність до групи); особистісні (дозволяють бути унікальною біологічною 

істотою) [Burke 2007, с. 2205].  

Існує теорія про ситуативну ідентичність – нетривалу й несутнісну 

характеристику носіїв, вияв людини в конкретних ситуаціях комунікації. Такі 

ідентичності дозволяють визначити ситуацію взаємодії та обрати потрібний 

спосіб поведінки, а також проінтерпретувати відповідним чином дії інших 

учасників інтеракції [Vryan 2007, с. 2216]. 

Розкрити роль прецедентних імен  у конструюванні ідентичності можна 

лише у стосунку до мови, розглядаючи прецедентні імена  як мовні засоби у 

конструюванні або апелюванні до ідентичності. Оскільки ідентичність – складна 

і неоднорідна категорія, то дослідження її зв’язку з ПІ необхідно проводити у 

контекстах конкретних різновидів ідентичностей.  

Спільна культура, територія можуть бути базовими ознаками 

ідентичності [Мечковская, с. 88] і ставати «точками дотику» між комунікантами. 

У такому випадку прецедентні імена і є тими «точками дотику», паролями, які 

вказують на те, що мовець є «своїм» для слухачів.  

Занурення людини у певну культурну спадковість, традиції, звичаї, мораль, 

систему норм і цінностей свого народу, специфічний культурний образ світу 

забезпечує мова, яка виступає основним інструментом пізнання й фіксації 

культурних цінностей, провідником людини до соціально-культурного 
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середовища [Потапчук, с. 43]. Прецедентні імена стають вербальним засобом 

оформлення та вираження ключових для певного соціуму та/або культури 

цінностей, авторитетів, значущих подій спільної історії тощо.  

Водночас людина сприймає себе через власний внутрішній світ, 

ототожнення себе з релігійним суспільством, специфічне світорозуміння і 

усвідомлення своїх обов’язків, що керується Божими заповідями [Бабосов, 

с. 121]. Мова постає як носій сакрального, що втілюється в конфесійному стилі 

мовлення, який виражає релігійну ідентичність мовця [Гончарова, с.64]. У 

політичній комунікації звернення до цього різновиду ідентичності є засобом 

впливу. Такий вплив здійснюється шляхом апелювання до прецедентних імен, 

пов’язаних з релігією. Прецедентні імена можуть сигналізувати приналежність 

політика до тієї ж релігійної групи, що й адресат.  

Оскільки група людей, що займає певну територію, має власний стиль 

спілкування, який вирізняє її з-поміж інших груп, то мова стає тим засобом, за 

допомогою якого сконструйовані тексти національної ідентичності і який може 

бути своєрідним тестом для визначення належності конкретної особи до 

нації [Joseph, с. 490–491]. Щодо прецедентних імен як знаків лінгвокультури, то 

їх роль у конструюванні національної ідентичності очевидна: прецедентні імена  

позначають спільні цінності, історичні факти, авторитетів, стають маркерами 

таких форм суспільної свідомості, як фольклор і художня література, позначають 

символи етнічної самобутності та ін. 

Оскільки «визнання професійних якостей в інших людях, порівняння себе з 

деяким ідеальним зразком чи конкретною людиною» є конструктом професійної 

ідентичності особистості [Пасічняк, с. 300], то роль ПІ у формуванні та 

виявленні професійної ідентичності полягає в зверненні (через називання) до 

професійниих авторитетів та значущих подій.   

Ґендерна ідентичність має стосунок до мови у плані ґендерних відмінностей 

мовлення, відображених у стилях та особливостях мовлення [Токарчук, с. 2]. 

Прецедентні імена у цьому різновиді ідентичності можуть бути відомими і 
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значущими для адресата іменами осіб певної статті, вживаними з конкретною 

метою.  

Особистісна ідентичність мовця виникає через його входження до 

колективних ідентичностей та, водночас, і через відмежування від них, а також 

через самоназивання та називання інших [Suska 2001]. В такому разі ПІ може 

бути засобом самопрезентації через оцінку явищ та осіб, позначених через 

прецедентні одиниці.  

Погоджуємося з думкою, що мова не просто оформлює ідентичність, але 

виступає водночас і засобом її формування [Omoniyi, с. 14]. Вважаємо, що 

способи вербалізації певних явищ дійсності, подій, номінація осіб, а також 

репрезентація власного оцінного ставлення до них значною мірою дозволяє 

представити адресантам-політикам власну ідентичність і апелювати до 

ідентичності іншого (адресата) під час комунікативної взаємодії.  

У дослідженні вивчатимемо ПІ як засіб конструювання ідентичностей: 

виявляючи через самопрезентацію адресанта-політика його особистісну 

ідентичність та формування ідентичності адресата через прецедентні імена, 

вжиті адресантами у промовах.  

1.3. Категорійна база дослідження 

Метамову нашої інтерпретації формує низка категорій.  

Політична комунікація. Цей термін позначає інтерактивний процес, який 

стосується передачі інформації між політиками, засобами масової інформації та 

громадськістю, відбувається у напрямку від інститутів управління до громадян, у 

вертикальній площині між політичними акторами, а також у напрямі від 

громадської думки до влади [Norris 2004]. Основною функцією політичної 

комунікації є боротьба за владу. На практиці це означає вплив адресанта-

політика на адресата з метою формування і зміни політичної картини світу в 

його свідомості [Чудинов, с. 7]. Атрибутами  політичної комунікації є 

ідеологічний та маніпулятивно-персвазивний потенціал.  



64 

 

Політичний дискурс. У дослідженні дотримуємося погляду на політичний 

дискурс як на конкретний вияв політичної комунікації, що передбачає 

актуалізацію політичного тексту в комунікативному акті взаємодії політичного 

суб’єкта (політика, політичної сили, влади) та політичного об’єкта (аудиторії, 

електорату, виборця). Сутнісними ознаками політичного дискурсу є: 

«ритуальність та інформативність, інституційність та особистісний характер, 

редукціонізм і повнота інформації, стандартність та експресивність, 

діалогічність і монологічність, імпліцитна та експліцитна оцінність, агресивність 

і толерантність» [Кондратенко 2009, с. 12; Стрій 2015, с. 40−42]. Політичний 

дискурс має місце у визначеному часовому, культурному і соціальному 

контекстах. Як елементи дискурсу мовні знаки на будь-якому рівні (серед яких 

ідеологеми та конвенційні структури ) є результатом соціальних процесів і 

вмотивовані єдністю форми та значення [van Dijk 1993, с. 18; Водак 2011].У 

дослідженні дотримуємося думки, що політичний дискурс відображає ціннісні та 

культурні орієнтири лінгвокультурної спільноти. Оскільки промова президента 

часто постає як відповідь на запити суспільства, то й прецедентні імена як 

компоненти політичного дискурсу визначені соціокультурною та політичною 

ситуацією. Цей різновид дискурсу значною мірою відображає позамовну 

дійсність. 

Промова президента. Це офіційний усний публічний виступ політичного 

лідера держави з позитивними чи негативними оцінками, обґрунтуваннями, 

конкретними фактами, окресленими планами, перспективою політичних змін. 

Промова президента створена від імені конкретного президента, але її автором 

може бути інша людина або колектив. Однак саме президент виголошує текст і 

несе за нього відповідальність. Цей факт дає підстави використовувати термін 

промова президента [Ковалевська 2009; Гузак 2014; Стрій 2015]. У дослідженні 

виходимо з того, що промова є соціальною практикою президента [Шевченко 

2005, с. 106–107], сукупністю соціально та культурно зумовлених знаків. 

Основними функціями промови є інформативна та функція впливу, а основним 

призначенням − вплив на адресата. 
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Фонові знання відображають зв’язок мови та культури. Поява нових реалій 

у матеріальному та духовному житті суспільства призводить до появи нових 

реалій у мові. Такі реалії і формують корпус фонових знань, яким характерний 

специфічний предметний зміст, тобто тісний зв’язок номінованого об’єкта з 

культурою та історичним періодом розвитку суспільства. Подібний зв'язок 

характеризує національну картину світу [Димитренко 2009, с.355; Чрділелі 2012, 

с. 116−117], тому фонові знання є характерними лише для певної нації чи 

національності. До фонових знань людини належать і, як певні стереотипи-

уявлення, прецедентні імена.  

Зв’язок прецедентних імен з фоновими знаннями можна простежити і в 

теорії міжкультурної комунікації, де фонові знання розуміють як тип знань, 

притаманний носіям певної національної лінгвокультурної спільноти і 

пов'язаний з базовими елементами рідної ідіоетнічної культури. До таких 

базових елементів національної культури можна зарахувати і культурні знаки, 

які постають як прецедентні феномени національної культури [Бацевич, 

Богданович 2011]. 

Прецедентне ім’я. На основі попередніх праць [Великорода 2012, 

Кальченко 2014; Богданова 2016 та ін.] формуємо своє розуміння прецедентного 

імені як основної одиниці аналізу. За своєю формою це індивідуальне ім’я, 

географічна чи історична назва, пов’язана з широковідомим текстом чи 

ситуацією. Це актуальне в когнітивному та комунікативному планах, значуще 

для певної лінгвокультурної спільноти ім’я, якому властивий надособистісний 

характер і до якого здійснювано регулярну апеляцію в дискурсі. ПІ – це не лише 

власна назва, це складний культурний знак, який актуалізує конотативні ознаки. 

Основною умовою і місцем функціонування прецедентного імені є культура і 

суспільство.  

Критерії виокремлення прецедентних імен постають як набір ознак, 

відповідність яким забезпечує власній назві статус прецедентності. Серед цих 

ознак: надособистісний характер імені, регулярна відтворюваність, розвиток 

співзначень, зв’язок з культурним контекстом; а також графічний, 
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пунктуаційний, морфологічний, дериваційний, синонімічний, атрибутивний та 

темпоральний критерії.  

Сфера-джерело прецедентних імен постає як група одиниць, об’єднаних 

джерелом походження за ознаками змісту, тобто сферами знань, реалії яких 

позначають власні назви [Нахимова 2011; Богданова 2016 та ін.]. Ця категорія 

теорії прецедентності співвідноситься зі сферою знань, але не збігається з нею. У 

дослідженні розмежовуємо сферу-джерело прецедентних імен і сферу знань: 

різні види онімів співвідносяться з відповідними сферами знань, а прецедентні 

імена ‒ зі сферами-джерелами. Наприклад, у висловлюванні Prawdy o Katyniu 

broniły zwłaszcza rodziny ofiar. I za tę obronę prawdy o zbrodni katyńskiej chciałbym 

w imieniu całej Polski Rodzinom Katyńskim z całego serca podziękować 

(Б. Коморовський) топонім Katyń належить до сфери знань «Географія», але 

прецедентне ім’я відсилає до історичної події (розстріли поблизу с. Катинь) і 

належить до сфери-джерела «Історія».  

Тематична група. Набір одиниць, об’єднаних видовою або родовою 

змістовою ознакою. Тематичні групи прецедентних імен  виділено в межах сфер-

джерел. 

Універсально-прецедентне ім’я відоме будь-якій сучасній 

середньостатистичній особистості, входить в «універсальний» когнітивний 

простір (когнітивну базу) [Чрділелі 2012, с. 118]. Універсальність прецедентної 

одиниці постає як її упізнаваність представниками різних  культур [там само, 

с. 117]. У дисертації універсально-прецедентними іменами є спільні для 

президентів трьох країн як представників різних лінгвокультурних спільнот. Для 

виокремлення цього типу прецедентних імен, окрім змістових ознак 

прецедентних імен беремо до уваги також особливості їхнього формального 

вираження та контекстного значення, тобто формально-семантичні показники.  

Національно-прецедентне ім’я – ім’я, яке акумулює у собі важливий і 

зрозумілий для всіх представників національної спільноти зміст [Красних 2001, 

с. 174]. Це одиниці, «відомі будь-якому середньостатистичному представнику 

лінгвокультурної спільноти та які входять у когнітивну базу цієї 
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спільноти» [Прохоров 2004, с.148]. У дисертації національно-прецедентними 

іменами вважаємо всі прецедентні одиниці, вжиті в текстах промов президентів 

як представників однієї лінгвокультури.  

Семантичне варіювання у значеннєвій структурі мовної одиниці 

зумовлене процесом актуалізації певної семи або набору сем у структурі 

значення [Péroz 2002, с. 43]. Семантичне варіювання здійснюється шляхом 

розвитку первинного референтного значення прецедентного імені новими 

співзначеннями в актах вторинної номінації. У пропріативній лексиці це явище 

можливе завдяки асоціативно-образному мисленню, у якому власна назва 

прирощує нові співзначення, набуваючи нової конотативної семантики в 

тексті [Лукаш 2013, с. 186].  

Опорним пунктом, фоном, який увиразнює семантичні перетворення 

власних назв, є енциклопедична інформація про номіновану реалію чи особу. 

Відхилення від цієї інформації надає мовним знакам нового інформативного 

навантаження, що визначає загальну семантичну інтерпретацію тексту. 

Семантичне варіювання власної назви зумовлює можливість її функціонування в 

акті вторинної (повторної номінації [Frederic 1985]) із розвитком нових 

співзначень. Ця властивість лежить в основі здатності власної назви 

функціонувати в ролі культурного знака, символа в результаті вторинної 

номінації [Нахимова 2011].  

Номінативна варіантність. Ця характеристика прецедентних імен  

визначена як сукупність найменувань, що об’єднані тотожністю номінативної 

функції, але різняться способами та засобами її реалізації і які слугують назвою 

для єдиного поняття. Існування номінативних варіантів пов’язане з 

кореферентністю – відношенням між компонентами вираження, які називають 

чи вказують на один і той самий об’єкт чи ситуацію, тобто мають один і той 

самий референт [Падучева 1990, с. 243; Гуйванюк 1999]. Номінативні варіанти 

прецедентного імені постають як різні способи найменування одного і того ж 

предмета дійсності.  
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Дериваційна продуктивність прецедентного імені полягає в його здатності 

утворювати похідні одиниці, вмотивовані прецедентними іменами як твірними 

словами. Дериваційну продуктивність визначаємо у категоріях способів 

словотворення (префіксальний, суфіксальний та ін.), словотворчих формантів 

(префікси, суфікси) та граматичних класів похідних одиниць (прикметників, 

іменників).  

Так, відносним прикметникам властива двочленна внутрішньоструктурна 

організація: твірна основа (іменникова, дієслівна, прислівникова тощо) і 

дериваційний суфікс, який оформлює остаточний перехід відповідної основи до 

лексико-граматичного класу прикметника [Вихованець 2004, с. 124]. При 

поєднанні з іншим словом прикметники цього розряду виражають ознаки, 

«регламентовані конкретним відношенням між означуваним словом і 

семантикою тієї неприкметникової одиниці, до основи якої приєднується 

прикметниковий суфікс» [ССУЛМ 1979, с. 142]. Значення прикметника відсилає 

до поняття, позначеного твірним словом, оскільки їх прикметникова семантика 

ґрунтується на цьому відношенні.  

Якісний прикметник, який є структурно похідним, формує свою семантику 

як «такий, що характеризується ознакою відповідно до значення твірної 

основи» [ССУЛМ 1979, с.122]. Якісні ж непохідні прикметники позначають 

якість або характеристику безвідносно до предмета, саме вони пов’язані з 

опредмеченою ознакою в значенні похідного від них абстрактного іменника. 

Таку взаємодію свого часу відзначив О. Єсперсен у «Філософії граматики»: 

«…коли я говорю про красу молодої дівчини або про мудрість старця, я зовсім 

не думаю про ці якості як про речі або реальні предмети; для мене це тільки 

інший спосіб вираження думки: «вона красива», «він мудрий» [Есперсен 1958, 

с. 123].  

Ідеологема – стійка за формою, легко відтворювана лексична одиниця з 

цілісним ідеологічним значенням, що має суспільно-культурну та історичну 

значущість для етномовної спільноти [Пионтек 2012, с. 12]. У дисертації 

основним способом дослідження прецедентних імен як маркерів ідеології є 
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ключові слова, що мають спільні з ідеологемами характеристики – частотність, 

вираження оцінної характеристики, ціннісність. Ідеологеми досліджено шляхом 

розкриття їхнього прямого та опосередкованого вираження. Ключовими словами 

обрано прецедентні імена на позначення політиків (пряме вираження ідеологем) 

та прикметники на позначення цінностей (опосередковане вираження).  

Слова-паролі – один із способів впливу на адресата, пов'язаний з 

парольною функцією прецедентних імен. Ця функція зумовлена зв’язком із 

груповою ідентичністю, ознакою якої є унікальний корпус прецедентних текстів 

у членів групи. Вживання слів-паролів забезпечує консолідацію із цією 

групою [Pawełczyk 2007]. У дисертації словами-паролями обираємо прецедентні 

імена, а залежність їхнього складу від адресата промови свідчить про те, що 

прецедентні імена стають засобом конструювання ідентичності адресата. 

Метонімізація є семантичним процесом, в якому форма однієї одиниці або 

оформлення мовної категорії переноситься з одного об’єкта позначення на 

інший на основі певної суміжності, дотичності [УМЕ, с. 339]. З точки зору 

когнітивного мовознавства, це явище − пізнавальний процес, у якому один 

поняттєвий елемент – носій (об’єкт, явище, властивість) – забезпечує доступ до 

іншого поняттєвого елемента (об’єкта, явища, властивості), тобто  мішені. 

Метонімія є способом ментального засвоєння дійсності, який дає змогу людині 

переходити у своєму усвідомленні від часткового до загального, від конкретного 

до абстрактного і узагальненого [Kövecses 2011; Помірко, Дудок 2010, с. 3−10]. 

Метонімічна зміна значення як відображення носія на мішені ґрунтується на 

асоціативних зв’язках за суміжністю, наявністю певного спільного компонента 

значення [Kövecses 2011, с.300]. Передумовою подібних перенесень є існування 

метонімічних концептів у людському мисленні: ЧАСТИНА – ЦІЛЕ; 

ВИРОБНИК – ВИРІБ; МІСЦЕ – УСТАНОВА; МІСЦЕ – ПОДІЯ; ОБ’ЄКТ–

КОРИСТУВАЧ [Lacoff, Johnson 1980, с. 37−39]. Когнітивні моделі (концепти) 

опосередковують сприйняття й осмислення людиною певного її досвіду, а 

метонімічні моделі позначають ситуацію, у якій певна підкатегорія, член або 

часткова модель використані для розуміння категорії в цілому. Ці ж моделі 
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постають джерелом прототипних ефектів та функціонують як соціальні 

стереотипи [там само, с. 39−41]. 

Метонімічна транспозиція (перенесення) значення виявляється у 

локальному (ознака ‘місце’ перетворюється з ядерної на периферійну, 

трансформуючи значення одиниці) та темпоральному типах перенесення 

(номінація одного об’єкта здійснюється через перетин ознаки ‘час’ з іншим  

Символізація – тип семантичного варіювання структури мовної одиниці, 

який відбувається як прирощення нового, символічного значення. Традиційно 

символ розглядають як семантичну категорію, що має зовнішній вираз, 

пов’язана з предметом, річчю (денотатом) та поняттям (сигніфікатом). 

Особливістю символу є семантична транспозиція, яка породжує множинність 

значень, що виявляють себе як поєднання та взаємодія цих значень через 

аналогію та асоціацію, конденсацію  чи поляризацію різних ідей [Кононенко, 

с. 23]. Нове значення своєрідне, зумовлене позамовними особливостями, слово-

символ пов’язане з предметом асоціативно, через інше слово, номінативне 

значення якого безпосередньо спрямоване на об’єктивну дійсність [Сиротіна 

1975, с. 53]. Символові властиво те, що він ніколи не є цілком довільним; він не 

«порожній», в ньому є залишок природного зв’язку між позначеним і 

позначенням [Соссюр, с. 90]. З прецедентним іменем символ споріднює те, що, 

по-перше, їх вважають лінгвокультурними маркерами національно-культурної 

свідомості [Привалова, с. 1085 – 1095], по-друге, певний образ стає символом 

через набуту ним функцію в житті суспільства чи особи [Кононенко, с.30], по-

третє, і ПІ, і символ увиразнюються та існують завдяки фоновим знанням. 

Прагматична складова [Dennis 1966, с.605−606] символів полягає в тому, що за 

допомогою імен-символів політики ідентифікують себе, компенсуючи нестачу 

об’єктивної інформації про себе в свідомості адресата. 

Лінгвокультура – семіотична система, в якій знаки мови виступають як 

вмістилища знаків культури. У лінгвокультурі мовні одиниці наділені 

додатковими культурними конотаціями, тобто функціонально значущими для 

культури смислами, для адекватного декодування яких людина повинна володіти 
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культурно-мовною компетенцією. У лінгвокультурі виділяють базові рівні: 

когнітивна підсистема, що містить одиниці людської свідомості – ментафакти 

(знання як загальнолюдську систему інформаційних одиниць, поняття); 

метафоричний рівень, що становить базові для носія мови метафори; еталонний 

рівень, який охоплює ідеальні зразки; символьний − виявляє базові символи. 

Головна характеристика одиниць лінгвокультури − їх відтворюваність в 

дискурсивних практиках, що включають в себе як закріплені мовою знаки, так і 

стійкі образно-смислові структури [Красных 2001, с. 117−119]. У тексті 

дисертації оперуємо поняттям лінгвокультурної спільноти на позначення 

українського, польського та французького народів.  

1.4. Методи аналізу 

Для проведення дослідження методом зональної вибірки створено 

генеральну сукупність матеріалу − промови політичних лідерів України, Польщі 

та Франції. Згідно з вимогою репрезентативності та однорідності сформовано 

вибірку, яка становить промови президентів України (203 промови), Польщі (200 

промов) та Франції (198 промов) за період з 1991 по 2016 рр. Хронологічні межі 

матеріалу зумовлені вимогами синхронного дослідження – однорідним, 

релевантним за часовим рамками матеріалом.    

Із метою каталогізації, опису й аналізу походження типів прецедентних 

одиниць, а також для інтерпретації виокремлених одиниць застосовуємо 

описовий метод. Через етапи дослідження (виділення одиниць аналізу, 

узагальнення, інтерпретація і класифікація [Кочерган 2006; Зеленько 2010]) він 

посприяв виокремленню сфер-джерел прецедентних імен, а також тематичних 

груп в їхніх межах.  

Для виявлення спільних та відмінних прецедентних імен використовуємо 

зіставний метод, спрямований на систематизацію подібностей та відмінностей 

у структурі мов та в способах вираження одних і тих самих значень мовних 

одиниць [Кочерган, с. 16]. Цей метод орієнтовний на зіставлення двох (трьох) 

мов на синхронному зрізі їхнього розвитку. Головною процедурою зазначеного 
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методу є порівняння, що в ході дослідження дозволило визначити спільні та 

відмінні ознаки у складі, змісті, формально-семантичній організації 

прецедентних імен, зафіксованих у текстах промов українською, польською та 

французькою мовами.  

Склад прецедентних імен і його кількісні показники досліджено за 

допомогою технік контент-аналізу [Lasswell 1927; Berelson 1952; Костенко, 

Іванов 2003; Юськів 2006], який дозволив розкрити частотність як показники 

слововживання прецедентних імен. Аналіз здійснено за допомогою текстово-

аналітичної програми QDA MINER LITE
2
, що дозволяє розкрити частотність 

одиниць та мікроконтексти їхного вживання. Контент-аналіз − це «дослідницька 

техніка для об'єктивного, системного і кількісного опису наявного змісту 

інформації, яка відповідає цілям її дослідника» [Berelson, р.16]. Сьогодні 

контент-аналіз постає як кількісно-якісний метод. Подібна спеціалізація 

визначена тим, що значення має не тільки те, яка частотність появи тієї чи іншої 

категорії, але й те, чи взагалі присутня вона у досліджуваному тексті.  

У нашому дослідженні одиниця аналізу змінюється залежно від його 

перебігу: на початковому етапі – це власна назва, вжита в тексті промови, на 

етапі окреслення сфер-джерел – це ПІ на позначення реалії конкретної сфери 

знань; на етапі дослідження взаємозв’язку прецедентних імен з ідеологією та 

ідентичністю – це мовний маркер ідеології та конструювання ідентичності. 

Одиницею підрахунку є частотність згадування прецедентного імені в тексті, яку 

визначаємо у відсотках (на етапах окреслення сфер-джерел та встановлення 

співвідношення складу національно-прецедентних імен).   

Категорією аналізу на етапі окреслення сфер-джерел є тексти промов 

кожного із президентів, на етапі дослідження залежності складу прецедентних 

імен від адресата − тексти промов кожного політика зокрема, об’єднані  одним і 

тим же адресатом.  

                                                 
2
 QDA MINER LITE – FREE QUALITATIVE DATA ANALYSIS SOFTWARE − [Режим доступу] − 

https://provalisresearch.com/products/qualitative-data-analysis-software/freeware/ 
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Тільки кількісні показники не є підставою для валідних висновків, тому що 

мовець може вживати прецедентні імена з позитивною, нейтральною чи 

негативною конотативними ознаками. Саме це зумовлює необхідність розгляду 

не тільки індивідуальних ознак явища, але й також ознак контекстів, до яких 

належить це явище, звідси мова йде про застосування контекстного 

аналізу [Baril-Gingras; Ляпунова 2012, с.168].  Контекст постає не лише як 

оточення слова, а єдність реалізованої лексичної одиниці та контекстуального 

оточення. У нашому дослідженні контекстний аналіз застосований для розкриття 

закладеного змісту власних назв, які виражають прецедентні імена, він дозволив 

виявити зміни у структурі значення, реконструювати зміст речень і 

словосполучень з прецедентними іменами.  

Застосований у дослідженні лінгвопрагматичний метод дозволив виявити 

вплив комунікативної ситуації, рольової структури спілкування, соціальних 

факторів та умов функціонування мови, всього різноманіття навколишнього 

світу, що утворює інформаційну основу комунікації, на семантику одиниць 

аналізу [Серажим 2002, с. 24]. Застосування методу передбачає знання ролей та 

статусів учасників комунікації, просторової та часової локалізації, стилю, що 

відповідає каналу передачі інформації (писемне чи усне мовлення), сфери 

використання мови, що зумовлює відповідний регістр, предмета розмови, на що 

свого часу вказував Дж. Лайонз [Lyons 1977, с. 97].   

Лінгвокультурний аналіз застосовано з метою виявлення культурно 

значущих складників значення [Богданова 2016, с. 48] прецедентних одиниць, 

їхньої національно-культурної специфіки. У дослідженні цей вид аналізу 

дозволив виявити культурну семантику досліджуваних одиниць, їхнє 

співвідношення з значущими лінгвокультурними феноменами – символами, 

фразеологічними одиницями тощо.  

Формально-семантичні характеристики прецедентних імен найбільшою 

мірою дозволили розкрити структурні методи дослідження, зокрема 

дистрибутивний, компонентний і словотвірний аналіз.  
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Дистрибутивний аналіз спрямований на встановлення характеристик і 

функціональних властивостей мовної одиниці із урахуванням її оточення, 

представленого одиницями того самого рівня мовної системи. Опирається на 

положення про те, що різні мовні елементи мають різне оточення (дистрибуцію). 

У поєднанні з кількісними підрахунками достовірність цього методу 

підвищується [Фокін 2012, с. 492]. Оскільки синтагматичний ланцюжок кожного 

елемента є своєрідним, специфічним, неповторним, то на його основі можна 

докладно вивчити досліджуване ПІ. У дисертації цей метод застосовано для 

розкриття семантичного варіювання власної назви у висловлюванні.   

Компонентний аналіз дозволив побачити структуру значення 

прецедентного імені як певним чином організовану сукупність елементарних 

змістовних одиниць, тобто сем. Це набір процедур, у результаті яких слово 

зіставляється з його визначенням, що становить собою набір семантичних, 

структурованих у той чи інший спосіб компонентів (сем), які задають умови 

застосовності певного слова [Кочерган 2006, с. 385]. Його призначення 

зводиться до виділення в сукупності досліджуваних лексичних одиниць тих 

ознак, за допомогою яких одні одиниці різняться між собою, а інші 

об’єднуються в групи чи сукупності. Метод компонентного аналізу переважно 

використовують для опису семантичних явищ у синхронії [Ляпунова 2012, 

с. 166].  Його застосовуємо для розкриття значення трансформованого в тексті 

ПІ на основі енциклопедичної інформації про нього.  

Словотвірний аналіз дозволив розкрити дериваційну продуктивність і 

дериваційні гнізда у системі прецедентних імен.  

З метою характеристики структурно-семантичних моделей використовуємо 

метод моделювання − сукупність способів ідеалізації, абстрагування, аналізу і 

синтезу, використаних для ідеалізованого і спрощеного представлення об’єктів 

дослідження й вивчення на підставі цих моделей відповідних явищ, ознак, 

процесів.  

Простежити зв'язок між адресатом висловлювання та набором 

прецедентних імен допоміг кореляційний аналіз, який забезпечує дослідження 
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залежності між величинами (англ. correlation — взаємозв'язок), коли за зміни 

однієї величини змінюється інша. Цей прийом застосовано для вивчення 

взаємозалежностей між адресатом висловлювання та набором прецедентних 

імен.  

Сучасна лінгвістика пропонує різні тенденції розвитку поняття «дискурс-

аналіз», які відображені у різних принципах, методах та підходах до аналізу 

тексту та дискурсу. Автори уточнюють, що дискурс-аналіз – це не просто метод 

дослідження, який оперує специфічним способом аналізу дискурсу, а комплекс 

способів та засобів аналізу. Методика дискурс-аналізу включає в себе 

філософські передумови вивчення ролі мови в соціальних структурах світу; 

теоретичні моделі та методологію вибору підходу для дослідження проблеми; 

специфічні прийоми аналізу [Йоргенсен, Филипс 2008, с. 21]. Теоретичним 

підґрунтям дискурс-аналізу вважають теорію ідеології Л. Альтюссера, теорію 

жанрів М. Бахтіна, філософське вчення А. Грамші та лінгвістичні здобутки 

Франкфуртської школи, також вплив мали ідеї М. Фуко, а у теоріях Т. ван Дейка 

та Р. Водак відчутний вплив когнітивних моделей планування [Тичер, Мейер, 

Водак, Веттер 2009, с. 195].  

Виокремлюють три основні напрями дискурс-аналізу: теорія дискурсу 

Е. Лакло та Ш. Муфф, критичний дискурс-аналіз (далі − КДА), дискурсивна 

психологія [Йоргенсен, Филипс 2008, с. 27−29]. У дисертації використано 

елементи дискурс-аналізу, що відображений у дослідженнях Т. ван Дейка та 

Р. Водак. Такий КДА зорієнтований, з одного боку, на вивчення зловживання 

соціальною владою, домінування і нерівності, які реалізуються та відтворюються 

в дискурсі [ван Дейк 2013, с.131]., з іншого − у фокусі цієї процедури розкриття 

взаємовпливів мови та соціальних структур. Ця процедура аналізу 

концептуалізує мову як форму соціальної практики [Тичер, Мейер, Водак, 

Веттер 2009, с. 199].  

Оскільки КДА не є чітко структурованим алгоритмом досліджень, у нього 

немає уніфікованої теоретичної моделі. Велика частина досліджень спрямовані 

на вивчення функціонування специфічних дискурсивних структур у відтворенні 
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соціального домінування, незалежно від джерела дискурсу, жанрів та контекстів. 

В такому випадку дослідники оперують поняттями «влада», «домінування», 

«гегемонія», «ідеологія», «клас», «гендер», «раса», «дискримінація», «інтереси», 

«інститути», «соціальна структура», «соціальний порядок» тощо [ван Дейк 2013, 

с. 111−118]. У запровадженій Р. Водак модифікації дискурс-аналізу 

досліджуваний текст співвідносять з іншими видами дискурсу (виявляючи 

інтертекстуальність), а також зі синхронним та історичним контекстом [Водак 

2011, с. 286−291].  

Особливу увагу у дискурс-аналітичних дослідженнях приділяють контексту. 

Т. ван Дейк визначає контекст як ментально-репрезентативну структуру 

характеристики соціальної ситуації, яка релевантна утворенню та розуміння 

дискурсу. Він включає себе такі категорії: загальне визначення ситуації, 

просторово-часові характеристики, постійні дії (включно з дискурсами і 

дискурсивними жанрами), актанти різних комунікативних, соціальних та 

інституціональні ролі, а також їх ментальні репрезентації − цілі, знання, думки, 

установки та ідеологія [ван Дейк 2013, с. 116].  

 

Висновки до Розділу 1 

1. Історія дослідження прецедентних імен ілюструє розвиток і 

взаємоперехід ідей та поглядів на явище прецедентності в цілому і на 

прецедентне ім’я зокрема. Кожен з теоретичних підходів розкриває певні 

аспекти ПІ: ономастичний – генетичний зв'язок прецедентних імен з онімами, 

лінгвокультурний – роль прецедентних імен в національних лінгвокультурах, 

когнітивний – мисленнєву природу прецедентних імен.  

Теоретичне підґрунтя для аналізу проблеми становлять праці про теорію 

оніма і прецедентного імені, дослідження про жанр промова президента, теорії 

мовного впливу, а також положення про зв’язок мови та ідеології, мови та 

ідентичності. Враховано референтне значення прецедентних імен, яке є 

первинним джерелом інформації про зміст, що стоїть за ними. Попри генетичну 
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близькість онімів та прецедентних імен, не всі оніми актуалізують у дискурсі 

статус прецедентності. 

2. На підставі критеріїв прецедентності (надособистісний характер 

імені, його регулярна відтворюваність, розвиток співзначень, зв’язок з 

культурним контекстом, морфологічний, дериваційний, атрибутивний) з 

онімного простору промов виокремлено набір прецедентних імен.  

Основними функціями прецедентних імен в політичному дискурсі є 

номінативна, смислотвірна, функція впливу, ідеологічна, парольна та функція 

характеризації.  

Теорія мовного впливу дозволяє розкрити базові техніки вербального 

впливу, реалізованого в політичному дискурсі, зокрема ті, які ґрунтуються на 

переконанні (аргументація за допомогою звернення до авторитетів) і ті, основою 

яких є навіювання (вертикальний контекст, контекстуальний чи асоціативний 

ряд однорідних явищ, наділення слів новими значеннями, використання слів-

паролів).  

Прецедентні імена тісно пов’язані з ідеологічними основами політичної 

діяльності мовців, оскільки виражають значущі реалії та осіб, а також можуть 

виражати ціннісні орієнтації адресантів. Ідеологеми, як і прецедентні імена, 

вербалізовані в іменах відомих політиків, у назвах значущих явищ дійсності чи 

цінностей.  

Прецедентні імена сприяють конструюванню ідентичностей адресатів. 

Способи вербалізації певних явищ дійсності, подій, номінація осіб, а також 

репрезентація власного оцінного ставлення до них значною мірою дозволяє 

адресантові інформувати про власну ідентичність та звертатись до ідентичності 

адресата під час комунікативної взаємодії.  

3. Визначено набір понять, необхідних для аналізу змістових, формально-

семантичних та соціопрагматичних ознак прецедентних імен в політичному 

дискурсі: «політична комунікація», «політичний дискурс», «промова 

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

прецедентних імен», «сфера-джерело», «тематична група», «універсально-
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прецедентне ім’я», «національно прецедентне ім’я», «семантичне варіювання», 

«номінативна варіантність», «дериваційна продуктивність», «ідеологема», 

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

4. Використані методи аналізу дозволяють розкрити змістові, формально-

семантичні та соціопрагматичні ознаки прецедентних імен: описовий метод 

(забезпечив каталогізацію й опис матеріалу); зіставний аналіз (розкрив 

універсально- та національно-прецедентні імена у складі прецедентних імен); 

техніки контент-аналізу (виявили кількісні показники прецедентних імен у 

сферах-джерелах); контекстний аналіз (розкрив конотативні елементи 

прецедентного імені у висловлюванні), лінгвопрагматичний аналіз (виявив вплив 

позамовних чинників та умов комунікації на їхнє функціонування), 

лінгвокультурний аналіз (дозволив визначити національно-культурну специфіку 

прецедентних одиниць). Структурні методи дослідження: дистрибутивний, 

компонентний та словотвірний (використано для розкриття формально-

семантичних характеристик), метод моделювання (зумовив розкриття 

структурно-семантичних моделей прецедентних імен); дискурс-аналіз 

(уможливив виявлення текстових репрезентацій ідеології); кореляційний аналіз 

(висвітлив зв’язок адресатів висловлювання з використаними у текстах промов 

прецедентними іменами).  

Результати дослідження представлені у статтях:  

Салецька М. В. Критерії виокремлення прецедентних імен в дискурсі 

президентів України та Франції. Актуальні проблеми філології та 

перекладознавства. Вип. 9. Хмельницький, 2015. С.153−159. 

Салецька М. В. Теорія інтертекстуальності в мовознавстві: підходи, 

застосування. Studia linguistica. Київ, 2016. С.444−455. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ІМЕН 

 

Розкриття змістових показників прецедентних імен є передумовою для 

комплексного аналізу їхніх формально-семантичних та соціопрагматичних 

властивостей. У дисертації рівень змісту прецедентних імен досліджуємо через 

категорії «сфера-джерело» та «тематична група». Дослідження складу 

прецедентних імен за тематичним принципом [Ганич, с. 55], дозволяє розкрити 

одиниці у зв’язку зі зовнішнім світом, виявляючи референтні значення 

прецедентних імен.  

Погоджуємось з думкою, що в політичному дискурсі вибір одиниць завжди 

більш чи менш явно втілює певну стратегію адресанта щодо представлення 

означуваної частини світу чи світу загалом [Кулик 2010, с. 68]. Політичні тексти, 

«можливо, не можуть вказати нам, як саме думати і ставитися до чогось, але 

вони надзвичайно успішно вказують нам, про що думати» [Б. Коен, цит. за 

Кулик 2010, с. 110], в цьому реалізується персвазивний ефект політичного 

дискурсу [Batko-Tokarz 2008, с. 154].  

Сфери-джерела походження прецедентних імен відображають сфери знань, 

реалії яких позначають власні назви. Частотне апелювання до певних аспектів 

дійсності робить їх важливими, незалежно від оцінки мовцем [Кулик 2010, 

с. 111]. Встановлення сфер дійсності, які є джерелами походження прецедентних 

імен, дасть змогу виявити ті ділянки знань, реалії яких найчастіше стають 

прецедентними в політичній комунікації, актуалізуюючи роль прецедентних 

імен у політичному дискурсі. Співвідношення сфер-джерел прецедентних імен 

демонструє домінантні сфери знань, активізовані політичними лідерами в 

комунікації з суспільством.  

2.1. Онімний простір промов президентів як база для виокремлення 

прецедентних імен 

Онімний простір промов президентів розуміємо як сукупність власних назв, 

зафіксованих в текстах. Систематизація та аналіз цих одиниць дозволяють 
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виявити сфери знань, реалії яких позначають оніми: політика, історія, культура, 

релігія, наука, економіка, література, географія своєї країни, географія світу, 

спорт.  

Аналіз кількісних показників слововживання онімів засвідчує, що всі 

президенти найчастіше звертаються до політичних та історичних реалій 

(найвищий показник у промовах П. Порошенка, А. Дуди, Ф. Міттерана), менше – 

до географічних, культурних, релігійних та літературних подій чи осіб. Частково 

представлені сфери науки та економіки, найменш представлена сфера спорту 

(лише в промовах В. Ющенка, Б. Коморовського та А. Дуди). Кількісне 

співвідношення
3
 виявлених сфер знань в усіх аналізованих текстах промов 

президентів подано у Таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1  

Кількісні показники сфер знань у промовах президентів (у %) 
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Політика 

 

80,2 80,9 
67 

87 77 63,5 64,5 58 53,4 53 77 65 74 70 

Історія 11 5 16,2 5,5 16,5 14,9 10,3 14 11 15,8 16,5 2,5 15 10 

Географія 

своєї крани 

 

0,6 1 

8,7 

3 0,2 14 13 13 14,5 16,7 0,2 6,4 1,3 3 

Географія 

світу 

0,3 8,2 
3,4 

1 2,6 1,5 5,2 10,4 13 6,4 2,6 2 8 2,8 

Культура 

 

0,9 - 
0,07 

- 1 1,5 1,5 1 1,4 2 1 18 - 10 

Релігія 1,5 0,13 2,4 1,5 0,9 1,2 1 2,4 1,6 2,7 0,9 - 0,4 0,7 

Література 

 

4 0,1 
1,7 

0,5 1 1,1 2,2 0,9 1,5 1,3 1 0,8 0,4 1 

Наука 

 

1,5 4 
0,5 

- 0,6 2 2 0,3 3 1,1 0,3 - 0,4 1,5 

Економіка -  - 1,5 0,2 0,3 0,3 - - 0,8 0,2 5,9 0,4 1 

Спорт   0,07 - - -   0,6 0,2 -   - 

 

                                                 
3
 Результати подано у відсотковому співвідношенні до загальної кількості вживаних у текстах власних 

назв 
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Квантитативна характеристика онімів з кожної зі сфер знань у промовах 

українських політичних лідерів постає в таких показниках: політика − 78,42%, 

історія − 10,8%, географія світу − 3,1%, географія своєї країни − 2,7%, 

література − 1,46%, наука − 1,32%, релігія − 1,3%, культура − 0,56%, економіка − 

0,34%, спорт − 0,014% (Рис. 2.1).  

 

  
 

Рис. 2.1 Сфери знань, з яких походять оніми в текстах промов  

українських президентів (у %) 

 

Характеристику сфер знань у промовах польських політичних лідерів 

ілюструють такі показники: політика − 58,48%, географія своєї країни − 14,24%, 

історія − 13,2%, географія світу − 7,3%, релігія − 1,78%, наука − 1,68%, 

культура − 1,48%, література − 1,4%, економіка − 0,28%, спорт − 0,16% (Рис. 

2.2).  

 
Рис. 2.2 Сфери знань, з яких походять оніми в в текстах промов польських 

президентів (у %) 
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Характеристику сфер знань у промовах французьких політичних лідерів 

ілюструють такі показники: політика − 71,5%, історія – 11%, культура  7,25%, 

географія світу − 3,85%, географія своєї країни − 2,7%, економіка − 1,9%, 

література − 0,8%, наука − 0,5%, релігія − 0,5%; онімів, які позначають реалії 

сфери спорту, незафіксовано (Рис. 2.3).  

 

 
 

Рис. 2.3 Сфери знань, з яких походять оніми в текстах промов французьких 

президентів (у %) 

 

Зіставлення даних з трьох різних лінгвокультур відображене в Рис. 2.4.  

Загалом оніми групуються у сфери знань, які визначені тематичними 

домінантами політичного дискурсу. Як бачимо, у промовах президентів 

домінують політичні теми, що зумовлює переважання відповідних онімів. 

Географічні назви, як правило, постають як назви геополітичних об’єктів – 

держав та їхніх столиць. Звернення до історичного минулого зумовлює значну 

частотність назв історичних реалій, а назви літературних та наукових реалій 

здебільшого визначена бажанням мовця створити собі імідж інтелектуала. Зрідка 

трапляються назви, пов’язані зі спортом – вони зафіксовані у промовах, 

присвячених спортивним подіям, наприклад, Олімпіадам, чемпіонатам тощо. 

Предметно-номінативна характеристика прецедентних імен є денотатно-

номінативною типологією власних назв, які їх позначають. Цю систематизацію 

пропріативів здійснюємо за типом іменованих об’єктів через структурування за 

особливостями денотатів, кожен із яких уже має загальну назву і водночас може 

бути додатково номінований саме за допомогою оніма [Торчинський 2008, с.76]. 
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Рис. 2.4 Співвідношення сфер онімів в текстах промов президентів (у %)
4
 

 

Для більш детального опису онімних класів прецедентних імен 

застосовуємо різні підходи до класифікації явища: Д. Бучка, М. Торчинського, 

А. Гауковського.  

Ономастична типологія як вимір аналізу дозволяє визначити продуктивність 

різних класів власних назв з точки зору їхньої прецедентності. Зазначимо, у 

тексті ці оніми можуть розвивати і змінювати свої семантичні ознаки, 

позначаючи мішені прецедентності (при метонімічному перенесенні значення) 

як повторно номіновані об’єкти (при вторинній номінації), що зумовлює зміну 

свого первинного онімного класу.  

Топоніми − власні назви географічних об’єктів [Бучко 2012]: Україна / 

Ukraina / Ukraine, Польща / Polska / Pologne, Франція / Francja / France, 

Чорнобиль / Czarnobyl / Tchernobyl, Центральна Європа / Europa Środkowa 

/ Europe centrale, Близький Схід / Środkowy wschód / Proche-Orient, Атлантичний 

океан / Ocean Atlantycki / l’Océan Atlantique, Ірак / Irak / Irak, Росія / 

Rosja / Russie; Польща, Біларусь, Молдова, США (Сполучені штати Америки), 

Канада; Stany Zjednoczone (USA), Niemcy, Syria, Chiny, Francja, Gruzja, Kanada, 

Wielka Brytania; Allemagne, Maroc, Paris, l'Afrique, la Méditerranée, Nouvelle 

Calédonie.  

                                                 
4
 Кількісні показники визначено у відсотках щодо загальної кількості онімів 
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Антропоніми як власні імена осіб (групи людей), що включають ім'я, по 

батькові, прізвище, прізвисько, псевдонім, криптонім, кличку [Бучко 2012, с. 40] 

у системі прецедентних імен позначають відомих комунікантам людей: Іван 

Павло ІІ / Jan Paweł II / Jean Paul II, Гітлер / Hitler / Hitler; Володимир Великий, 

Ярослав Мудрий, Сталін, Чорновіл; Józef Piłsudski; Charles de Gaulle, François 

Mitterrand. Колективні антропоніми позначають об’єднану певною ознакою 

спільноту людей [Fabre, с.20], цей вид онімів представлений такими одиницями: 

Червона Армія / Armia Czerwona / l'Armée rouge, Небесна Сотня, УПА, SS, Watra, 

Czerwone Gitary.  

Хрононіми − назви хронологічно окреслених проміжків часу, що мають 

соціально-історичну значущість для окремого народу або людства в 

цілому [Реммер 2005, с.50]: Друга світова війна / II wojna światowa / Seconde 

guerre mondiale, Голокост / Holokaust / la Shoah; СРСР / ZSRR, Сталін / Stalin.  

Документоніми − назви документів, правових актів і т. ін. [Бучко 2012]: 

Загальна декларація прав людини / Powszechna deklaracja praw człowieka / La 

Déclaration universelle des droits de l'homme; Конституція, Декларація про 

державний суверенітет; Traktat Waszyngtoński, Traktat Lizboński; Pacte 

Républicain, Convention sur la protection et la promotion de la diversité culturelle.  

Хрематоніми − власні назви матеріальних чи нематеріальних об’єктів, 

отриманих у результаті культурної діяльності людини (наприклад, назва 

продукту, послуги, компанії, організації, соціального підприємства, твору або 

події мистецтва і т.д.) [Gałkowski 2012]: Біблія / Biblia / Bible, Євангеліє / 

Ewangelia. В межах хрематонімів виділяють ідеоніми, тобто назви, які 

позначають продукт художньої культури (наприклад, картини, скульптури, 

літературного твору літератури і т.д.): Кобзар, «Мойсей», „Prawda Młodych”, 

Gazeta Ludowa, „Spotkania”, National Geographic; „Sang de l'espoir”.  

Ергоніми як власні назви певного об’єднання людей: організацій, партій, 

установ, закладів та ін., зокрема магазину, перукарні, ресторану та ін. [Бучко, 

с. 85]: Наша Україна; PiS, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarność; les Libéraux, les 

Radicaux, les Démocrates-chrétiens, Les Républicains. 
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Інтер-організаціоніми як назви політичних і громадських міжнародних 

об’єднань [Торчинський 2008, с. 278]: НАТО / NATO / OTAN, Європейський 

Союз / Unia Europejska / l’Union Européenne, Conseil européen, Fonds pour 

l'Environnement Mondial; 

Геортоніми як назви свят, ювілеїв, урочистостей [Gałkowski 2012]: 

Великдень / Święto Wielkanocne / Pâques; День незалежності / Dzień 

Niepodległości / La fête nationale; Різдво Христове, Ханука; Święto 

Zmartwychwstania Pańskie, Święto Wielkanocne, Dzień Męki Pańskiej, Wielki Piątek.  

Агіоніми − власні назви беатифікаваних чи канонізованих осіб [Gałkowski 

2012]: Іван Павло ІІ / Jan Paweł II / Jean Paul II; Пресвята Богородиця, Андрій 

Первозваний.  

Урбаноніми як власні назви будь-якого об’єкта всередині міста: вулиці, 

площі, парку, скверу тощо [Бучко 2012, с. 184]: Кремль / Kreml / Kremlin; Білий 

Дім, Elysee.  

Міфоніми як власні назви, найменування вигаданих суб’єктів або об’єктів у 

переказах, казках, міфах [Бучко 2012, с. 85]: Прометей, Орфей, Antigone 

(персонажі античної міфології), Лях, Чех, Рус (персонажі старочеської легенди), 

Goliat (біблійний персонаж).  

Теоніми, імена божеств, божественних осіб [Gałkowski 2012], представлені, 

як правило, християнськими теоніми: Бог / Bóg / Dieu; Христос / Chrystus, 

Господь. Мовний знак на позначення християнського Бога є єдиним 

представником цього класу онімів. У традиційній ономастиці теоніми не 

поділяють на окремі підгрупи, хоча існують різні найменування богів з трьох 

світових релігій (християнство, мусульманство і буддизм) та язичницьких 

вірувань. У роботі використовуватимемо термін теонім для позначення 

онімного класу, до якого належить ім’я християнського Бога.  

Представлена характеристика онімів розкриває первинні класи онімів, 

оскільки під час функціонування у текстах прецедентні імена можуть змінювати 

свою віднесеність і позначати реалії інших онімних класів. Подібні транспозиції 
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значення здійснені через метонімічну зміну значення, про що йтиме мова у 

п. 3.4.1.  

2.2. Сфери-джерела походження прецедентних імен 

2.2.1. Сфера-джерело «Історія». Прецедентні імена зі сфери-джерела 

«Історія» в текстах промов президентів представлені системою власних назв на 

позначення реалій зі сфери історії (677 слововживань). Ця група прецедентних 

імен здатна впливати на національну ідентичність адресатів з метою отримання 

та утримання влади [Noiriel 2007, с. 2]. Актуальність вживання цього пласту 

прецедентних імен зумовлена тим, що вони ілюструють систему цінностей, 

виражену важливими для мовця історичними подіями, а також дозволяють 

маніпулювати історичними фактами (породжуючи політичні міфи та 

міфологеми), ідеологемами, змінюючи в такий спосіб знання та переконання 

адресантів [De Cock 2008, с.208; ван Дейк 2013, с.262].  

Прецедетні імена зі сфери історії дозволяють політичному лідерові 

асоціювати себе з певними авторитетами або ж навпаки – акцентувати на 

контрасті з ідейними противниками [Charaudeau, с. 4]. В основі здатності 

прецедентних імен бути засобами самопрезентації лежать національні 

лінгвокультурні коди [Переломова 2008, с. 3], тому є підстави вважати, що 

президенти як представники окремих лінгвокультур використовують різний 

тезаурус прецедентних імен, але в межах своєї лінгвокультури вживають спільні 

одиниці.  

До сфери-джерела «Історія» зараховуємо власні назви, які позначають 

історичні реалії на основі зазначених у пункті 1.2.1.1. критеріїв (надособистісний 

характер імені, його частотність, можливість розвитку співзначень, зв’язок з 

культурним контекстом).  

Прецедентні імена зі сфери-джерела «Історія» в текстах промов 

українською, польською та французькою мовами формують такі тематичні групи 

Тематична група «Політичні діячі минулого». Володимир Великий, 

Грушевський, Горбачов (Михайло Сергійович), Богдан Хмельницький, княгиня 
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Ольга, Іван Мазепа (Л. Кравчук); Леонід Михайлович Кравчук, Ярослав Мудрий, 

Вінстон Черчіль, Джон Кеннеді, Вацлав Клаус (Л. Кучма); Сталін, Іван 

Виговський, Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Ярослав Мудрий, Каганович, 

Володимир Великий, В'ячеслав Чорновіл, Пилип Орлик (В. Ющенко); Володимир 

Великий, Сталін, Ярослав Мудрий, Гітлер (В. Янукович); Богдан Хмельницький, 

Ярослав Мудрий, Іван Мазепа, Гітлер, Пилип Орлик, В'ячеслав Чорновіл 

(П. Порошенко);  

Hitler, Vaclav Havel, Abraham Lincoln, Hitler, Stalin, Tadeusz Kościuszkо, Jerzy 

Popiełuska (Л. Валенса); Józef Piłsudski, Adam Michnik, Helmut Kohl, Stalin, Hitler, 

Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowieckі, Roman Dmowski, Lech Wałęsa, 

Mikołaj I, Wincenty Witos (Б. Коморовський); Vaclav Klaus, Józef Piłsudski, Hitler, 

Robert Schuman, Stanisław Poniatowski, Władysław Bartoszewski, Ignacy Mościcki 

(Л. Качинський); Józef Piłsudski, Hitler, Stanisław Poniatowski, Lech Kaczyński, 

Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Małachowski, Roman Dmowski (А. Дуда);  

Général de Gaulle, Jules Ferry (Ф. Міттеран); Général de Gaulle, François 

Mitterrand (Ж. Ширак); Général de Gaulle, Jules Ferry, Jean Moulin, Lyautey, 

Gambetta, Jacques Chirac, Georges Pompidou, François Mitterrand, Valéry Giscard 

d'Estaing, Chancelier Adenauer (Н. Саркозі); François Mitterrand, Général de 

Gaulle, Hitler (Ф. Олланд).  

Ця спільна для текстів українською, польською та французькою мовами 

тематична група є найчисленнішою. Як правило, апеляція до відомих історичних 

постатей дозволяє адресантам аргументувати свої висловлювання за допомогою 

імен авторитетів. Однак не кожне ім’я історичної особи, часто вживане в тексті 

промови, позначає авторитет для мовця. Прецедентні імена необхідні також для 

формування образу ворога, як це виявляють текстовий та соціополітичний 

контексти. Наприклад, в одній із промов П. Порошенко вживає ПІ Сталін 

щоразу в негативному контексті і з негативною оцінкою: Сталін прагнув 

вигубити українське селянство, українську інтелігенцію, мову, й дух, культуру і 

українську історію, знищити Україну як таку (1); Схоже, духовні нащадки 

Сталіна-Кагановича-Постишева не розчинилися в мороці історії (2). Таке 
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представлення ПІ Сталін актуалізує культурно-семіотичну функцію імен: 

надаючи негативну оцінку цій ідеологемі, П. Порошенко відмежовується від неї 

(як і від ознаки ‘диктатор’), імпліцитно консолідуючись з противниками 

диктатора Й. Сталіна. Про негативно забарвлену реалізацію ознаки ‘радянський 

політичний діяч, причетний до організації репресій проти українців’ свідчить 

ситуативне поєднання прізвищ трьох радянських діячів як однотипних − Сталін-

Каганович-Постишев, а також забарвлені дієслова вигубити, знищити.  

До групи політичних діячів минулого відносимо також сучасників 

адресанта, якщо про них йдеться в контексті їхніх попередніх посад. Найбільш 

популярними сучасниками для Президентів є їхні попередники на посту, імена 

яких можуть бути наділеними різними конотативними ознаками.  

В українському політичному процесі Президенти за допомогою 

прецедентних імен виявляють критичну оцінку діяльності попередників. До 

прикладу, В. Янукович негативно характеризує час президентства свого 

попередника В. Ющенка за допомогою ПІ Руїна: 1. А те, що відбувалося в ці 

роки з економікою України, можна назвати лише одним словом – «Руїна» 

ХХІ ст. В. Янукович переносить назву періоду Руїни в історії України кінця 

ХVII ст., який позначив розпад української державності і загальний занепад
5
, на 

події після Помаранчевої Революції. Негативну оцінку цього періоду передає і 

висловлювання: Після помаранчевих подій 2004 року ми всі пережили 5 

фактично втрачених років життя держави (В. Янукович). В. Янукович 

використовує перифраз на позначення Помаранчевої революції 2004 р. 

помаранчеві події – після якої Президентом став В. Ющенко, тому 

формулювання 5 фактично втрачених років життя позначає президентську 

каденцію В. Ющенка.  

П. Порошенко апелює до імені В. Януковича у словосполуках з негативною 

оцінкою: «клан Януковича», «режим Януковича»; або у висловлюванні В цей 

день рік тому Янукович зірвав стоп-кран, щоб зупинити природній рух 

українського експресу до Європи. Наділення ПІ негативною конотацією дозволяє 

                                                 
5
 Крип'якевич І.П. Історія України.  Львів : Світ, 1990. 520 с.  
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П. Порошенку заявити про себе як про противника попереднього Президента, 

імпліцитно консолідуючись з однодумцями. 

У ході аналізу виявлено, що, на відміну від українських, висловлювання 

польських політичних лідерів містять прецедентні імена на позначення 

попередників, наділені позитивною оцінкою. Наприклад, колишній Президент 

Польщі Б. Коморовський позиціонує себе наступником традицій попередників 

(«…було за часів Валенси, було за часів Кваснєвського, було за часів 

Качинського і так буде [за часів президентства Б. Коморовського – М.Р.]»), 

відзначаючи їхню справедливу політику як цінність: Tak było [про 

справедливість в Польщі –М.Р.] za czasów prezydenta Wałęsy, za czasów 

prezydenta Kwaśniewskiego, za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego również i jest 

tak samo za czasów prezydenta Komorowskiego, i tak będzie.  

Аналогічну оцінку ПІ спостерігаємо у висловлюванні Н. Саркозі: Je pense 

au Général De Gaulle qui sauva deux fois la République, qui rendit à la France sa 

souveraineté et à l'Etat sa dignité et son autorité («…про Генерала де Ґолля, який 

двічі врятував Республіку, який дав Франції її суверенітет і державі її гідність та 

авторитет»); Je pense à Georges Pompidou et à Valéry Giscard d'Estaing qui, 

chacun à leur manière, firent tant pour que la France entrât de plain-pied dans la 

modernité («…зробили так багато для Франції»); Je pense à François Mitterrand, 

qui sut préserver les institutions et incarner l'alternance politique à un moment où elle 

devenait nécessaire pour que la République soit à tous les Français («…який зумів 

зберегти інституції і втілити політичні зміни»); Je pense à Jacques Chirac, qui 

pendant douze ans a oeuvré pour la paix et fait rayonner dans le monde les valeurs 

universelles de la France. Je pense au rôle qui a été le sien pour faire prendre 

conscience à tous les hommes de l'imminence du désastre écologique et de la 

responsabilité de chacun d'entre eux envers les générations à venir («…який 

протягом дванадцяти років працював на благо миру і поширював в світі 

всезагальні цінності Франції») (Н. Саркозі).  
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Отже, є підстави вважати, що дискурси українських Президентів 

ґрунтуються на контрасті і протиставленні попередникам, натомість у польських 

та французьких – на продовженні традицій.  

За критерієм національної належності, тематичну групу прецедентних імен 

«Політичні діячі минулого» зі сфери-джерела «Історія» поділяємо на 2 субсфери: 

національна історія і світова історія (Рис. 2.5).  

Українські політичні лідери у 75%
6
 випадків називають імена українських 

політичних діячів минулого, у 25% − імена іноземних діячів. Польські політичні 

лідери у 70% випадків покликаються на польських політичних діячів минулого, 

у 30% − на іноземних. Французькі політичні лідери у 63% випадків 

покликаються на своїх земляків, а в 37% − на іноземних політичних діячів 

минулого. 

Такі показники свідчать про фокусування уваги на національній політичній 

історії.  

 

Рис. 2.5 Співвідношення прецедентних імен тематичної групи «Політичні діячі 

минулого» на позначення національної та світової історії в промовах президентів 

(у %) 

Тематична група «Події, явища минулого». Ця група містить назви 

історичних подій, явищ, які існували в певний період, а також назви документів. 

Чорнобиль (Чорнобильська катастрофа)
7
, Велика Вітчизняна війна, Друга 

світова війна, ГУЛАГ, Голодомор 1932-33 рр. (Л. Кравчук); Чорнобильська 

                                                 
6 Кількісні показники наводимо у відсотках від загальної кількості вживань імен політичних 

діячів 
7 У дужках подано номінативні варіанти прецедентних імен 
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катастрофа (Чорнобиль), Друга світова, Голодомор (Л. Кучма); Майдан 

(Помаранчевий Майдан у Києві), Голодомор, Друга світова війна, Велика 

Вітчизняна війна, Помаранчева революція, Операція «Вісла», Конституція 

Пилипа Орлика (В. Ющенко); Велика вітчизняна війна, Друга світова війна, 

Чорнобиль (Чорнобильська катастрофа) (В. Янукович); Майдан, Євромайдан, 

Революція Гідності, Голодомор, Друга світова війна, Велика Вітчизняна війна 

(П. Порошенко).  

Aksamitna rewolucja, Konstytucja 3 Maja, ІI wojna światowa (Л. Валенса); 

Konstytucja 3 Maja (А. Кваснєвський); ІI wojna światowa, I wojna światowa, 

Holokaust, 1989, NKWD, Pakt Ribbentrop-Mołotow, Konstytucja 3 Maja 

(Л. Качинський); ІI wojna światowa, Holokaust, Powstanie Warszawskie, 

Konstytucja 3 Maja, pakt Ribbentrop-Mołotow (Б. Коморовський); Powstanie 

Wielkopolski, ІI wojna światowa, pakt Ribbentrop-Mołotow (А. Дуда).  

la Seconde Guerre Mondiale (Ф. Міттеран); la Seconde Guerre mondiale, Shoah 

(Ж. Ширак); la Seconde Guerre Mondiale, Lumières, les accords de Matignon 

(Н. Саркозі); la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, un 

Printemps Arabe, Shoah, la Grande Guerre (Ф. Олланд).  

У промовах президентів України домінують прецедентні імена на 

позначення історичних подій як національного, так і світового масштабу (див. 

Рис. 2.6): 62% прецедентних імен, пов’язані з історією України, 38% − з подіями 

світового масштабу, учасниками яких була Україна (наприклад, Перша і Друга 

світові війни). З-поміж подій національної історії увагу українських президентів 

привертають: Чорнобильська катастрофа, Голодомор 32-33-х рр.,
8
 Друга 

світова війна.  

 

                                                 
8
Усі приклади подаємо за частотністю від найвищого показника 
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Рис. 2.6 Співвідношення прецедентних імен тематичної групи «Події, явища 

минулого» на позначення національної та світової історії в промовах президентів 

(у %) 

Аналіз промов політичних лідерів Польщі демонструє, що більша частка 

прецедентних імен походять зі світової історії – 71%, 29% − з польської 

національної історії. З-поміж подій польської історії увагу Президентів 

привертають: Konstytucja 3 Maja (18 слововживань), Powstanie Warszawskie (11 

слововживань). З подій світової історії – події, які безпосередньо стосувалися і 

Польщі: ІI wojna światowa (21 слововживання), Holokaust (12 слововживань).  

Французькі політичні лідери у 20% випадків називають прецедентні імена, 

пов’язані з історією Франції, а в 80% − ті, які пов’язані зі світовою історією. 

Частотним у промовах Ф.Олланда ПІ є Seconde guerre mondiale (13 

слововживань), яке можна розглядати як своєрідну субсферу-джерело 

прецедентних імен (підрозділ в межах сфери), оскільки до подій Другої світової 

війни відсилають низка інших імен: імена керівників та військових (Hitler, 

Charles de Gaulle), імена Героїв війни (A. Muller, J. Bitten), місця битв та 

військових операцій (Normandie). Така широка система відсилань свідчить про 

значущість подій Другої світової війни для французького народу.  

Тематична група «Державні утворення минулого». Ця група 

представлена прецедентними іменами на позначення держав, автономій, союзів 

(державних утворень), які існували в минулому.  

СРСР (Союз, Союз РСР, Радянський Союз), Київська держава, Галицько-

Волинське князівство, Запорізька республіка, Українська Народна Республіка 
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(Л. Кравчук); УРСР, СРСР (Радянський Союз, Радянська імперія, Союз) 

(Л. Кучма); СРСР (Радянський Союз), Україна-Русь, Радянська Україна 

(В. Ющенко); СРСР (Радянський Союз), Київська Русь (В. Янукович); СРСР 

(Радянський Союз), Київська Русь, Запорізька республіка (П. Порошенко).  

Związek Sowiecki (ZSRS), PRL, III Rzesz Niemiecka (Л. Валенса); Związek 

Sowiecki (ZSRS), PRL, III Rzesz Niemiecka (Л. Качинський); Związek Sowiecki 

(ZSRR), III Rzesz Niemiecka, III Rzesz, I Rzeczypospolita, Druga Rzeczpospolita (II 

RP) (Б. Коморовський); Druga Rzeczpospolita, Związek Sowiecki (ZSRS), III Rzesz 

Niemiecka (А. Дуда).  

II République (Deuxième République) (Ф. Міттеран); Troisième République (Ж. 

Ширак); Troisième République (Ф. Олланд). 

Ця тематична група сформована набором одиниць на позначення державних 

утворень минулого, до яких мала стосунок країна президента: період СРСР для 

України та Польщі; минулі періоди у історії країни: Київська держава для 

України, Polsko-Litewska Unia для Польщі, Deuxième République для Франції. 

Звернення до подібних імен реконструює історію для адресата і акцентує на 

значущих для адресанта реаліях, водночас враховуючи суспільні запити.  

2.2.3. Сфера-джерело «Політика». Власні назви на позначення політичних 

реалій – найчисленніша група онімів у промовах усіх президентів. Щодо 

прецедентних імен зі сфери-джерела «Політика», то їх обмежуємо тими 

одиницями, які відповідають критеріям прецедентності. Прецедентні імена зі 

сфери-джерела «Політика» є найбільш численною групою у текстах промов усіх 

президентів (сукупно 654 слововживань). Цей факт зумовлений домінуванням 

політичних тем у дискурсах Президентів, що передбачає вживання пропріативів 

на позначення політичних реалій.  

Особливу увагу звертаємо на критерій можливості розвитку співзначень 

онімів. Таких прикладів в аналізованому матеріалі не так багато. Прецедентного 

статусу набувають прецедентні імена, які у тексті змінюють або розширюють 

своє значення.  
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Прецедентні імена з цієї сфери формують тематичні групи «Країна», 

«Міжнародна організація», «Політична партія», «Законодавчий акт».  

Тематична група «Держава». Україна, Росія (Російська Федерація)
9
, 

Америка (США, Сполучені штати Америки) (Л. Кравчук); Україна, Росія 

(Російська Федерація), США (Сполучені Штати), Польща, Іран (Л. Кучма); 

Україна, Росія, Польща, Сполучені Штати Америки (США), Ірак, Грузія 

(В. Ющенко); Україна, Російська Федерація (Росія), США (Сполучені Штати 

Америки) (В. Янукович); Україна, Росія (Російська Федерація), США (Сполучені 

Штати) (П. Порошенко). 

Polska (Rzeczypospolita), Stany Zjednoczone (USA) (Л. Валенса); Polska 

(Rzeczypospolita), Ukraina, Stany Zjednoczone (USA), Rosja (Federacja Rosyjska), 

Afganistan, Irak, Syria, Gruzja (Б. Коморовський); Polska (Rzeczypospolita, III 

Rzeczypospolita), Rosja, Ukraina, Estonia, Stany Zjednoczone (USA), Gruzja, Litwa, 

Łotwa, Republika Czeska, Irak (Л. Качинський); Polska (Rzeczypospolita), Stany 

Zjednoczone (USA), Wielkа Ukraina, Rosja (А. Дуда).  

France, Liban, Viêt Nam (Ж. Ширак); France (la République, la République 

française), Maroc, Allemands, les Etats-Unis (Н. Саркозі); France (la République, la 

République française), les Etats-Unis, Allemagne, Ukraine, Russie (Ф. Олланд).  

Універсальною рисою текстів усіх президентів є домінування прецедентних 

імен на позначення своєї країни, що зумовлено зосередженням уваги 

Президентів на внутрішній політичній ситуації, суб’єктами якої вони постають. 

Висока частотність властива також назвам країн-сусідів: Росія, Польща для 

України, Rosja, Ukraina, Litwa, Estonia – для Польщі. Характерно, що французькі 

політичні лідери частіше апелюють до назв країн, які належать до 

франкомовного простору: Maroc, Nouvelle-Calédonie, а також країн-сусідів – 

Allemagne. Універсальними прецедентними іменами є також назви найбільших 

країн: Сполучені Штати Америки (США)/ Stany Zjednoczone (USA)/ les Etats-

Unis, Російська Федерація (Росія)/ Rosja / Russie.  

                                                 
9 У дужках подаємо номінативні варіанти 
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Тематична група «Міжнародна організація». Організація Об'єднаних 

Націй (ООН), СНД (Л. Кравчук); Європейський Союз (Євросоюз, ЄС), 

Організація Об'єднаних Націй (ООН), НАТО, СНД (В. Ющенко); ЄС (Євросоюз, 

Європейський Союз), СНД, Організація Об'єднаних Націй, НАТО (В. Янукович); 

ЄС (Євросоюз, Європейський Союз), НАТО (П. Порошенко).  

Unia Europejska (UE, Europa), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) 

(Л. Валенса); Unia Europejska (UE), NATO (Sojusz Północnoatlantycki), 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (Б. Коморовський); Unia Europejska (UE, 

Europa), NATO (Sojusz Północnoatlantycki), Organizacja Narodów Zjednoczonych 

(ONZ) (Л. Качинський); NATO (Sojusz Północnoatlantycki), Unia Europejska (UE) 

(А. Дуда).  

Organisation des Nations Unies (Ф. Міттеран); l'UNESCO, L'Union européenne, 

Organisation des Nations Unies (Ж. Ширак); l’Union Européenne (Europe, l’Union 

de l’Europe), l’Union de la Méditerranée (Н. Саркозі); l’Union Européenne (Europe, 

l’Union de l’Europe), l’Union de la Méditerranée, l’OTAN (Ф. Олланд).  

Вектори політичного курсу президентів зумовлюють набір прецедентних 

імен, які представлені назвами міжнародних організацій, членами яких є їхні 

держави: Організація Об’єднаних Націй (ООН) / Organizacja Narodów 

Zjednoczonych /ONZ / Organisation des Nations Unies; Unia Europejska /UE / 

l’Union Européenne (для Польщі та Франції) або вступ до яких є геополітичним 

вектором інтеграції держави: Європейський Союз (ЄС), НАТО для України.  

Тематична група «Політична партія». «Наша Україна» (В. Ющенко);  

Solidarność (Л. Валенса); Platforma Obywatelska, Solidarność 

(Б. Коморовський); Prawo i Sprawiedliwość, Solidarnośc, Platforma Obywatelska 

(Л. Качинський); Prawo i Sprawiedliwość, Solidarnośc (А. Дуда). 

Les Républicains, les Libéraux, les Radicaux, les Démocrates-chrétiens 

(Н. Саркозі); Parti Socialiste, les Républicains (Ф. Олланд).  

Як правило, у промовах президенти найчастіше називають політичні партії, 

членами яких вони є: Solidarność  (Л. Валенса), Platforma Obywatelska 
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(Б. Коморовський), Prawo i Sprawiedliwość (Л. Качинський та А. Дуда), Partiе 

Socialiste (Ф. Олланд).  

Тематична група «Законодавчий акт». Конституція, Закон України «Про 

освіту» (В. Ющенко); Декларація про державний суверенітет, Конституція 

(В. Янукович); Конституція, Закон України «Про засади державної мовної 

політики» (П. Порошенко).  

Konstytucja 3 Maja (Л. Валенса); Konstytucja 3 Maja, Traktat Waszyngtoński, 

Traktat Lizboński, Deklaracja (Б. Коморовський); Konstytucja 3 Maja, Pakt 

Północnoatlantycki, Protokół z Kioto (Л. Качинський); Konstytucja (А. Дуда). 

Pacte Républicain, Convention sur la protection et la promotion de la diversité 

culturelle (Ж. Ширак); Pacte Républicain (Н. Саркозі); Pacte Républicain, la 

Déclaration universelle des droits de l'homme (Ф. Олланд).  

Назви законодавчих актів у текстах промов постають як відсилання до 

базових політичних документів, в яких закладені фундаментальні принципи 

державних устроїв – Конституція, Konstytucja 3 Maja, Pacte Républicain.  

Назви законодавчих актів утворюють мережу інтертекстуальних покликань, 

а присутність назв творів, документів у текстах промов постає як один із 

способів реалізації інтертекстуальності.  

2.2.4. Сфера-джерело «Релігія». Сферу-джерело «Релігія» формують реалії, 

пов’язані з релігійним життям суспільства. Це не лише біблійні прецеденти, але 

й покликання на релігійних діячів, які є авторитетними постатями для 

релігійного суспільства. 

Покликання на біблійні явища, події, персонажів сприяє експресивності 

оповіді, пробудженню інтересу адресатів, позиціонуванню адресанта як 

компетентної, ерудованої і віруючої особистості [Batko-Tokarz 2008, с.211], що 

має подвійний ефект: по-перше, адресант творить образ віруючої людини, яка 

поділяє християнські цінності, по-друге, біблійні прецеденти постають 

незаперечними авторитетами. Підтвердженням цієї тези може стати висновок 

дослідника риторики Х. Перельмана: «безперечним авторитетом останньої 

інстанції є авторитет Бога» [Perelman, с.111].  
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Ідентифікуємо виявлений набір онімів як прецедентні імена на підставі 

їхньої відповідності критеріям.  

1) Надособистісний характер власних назв. БОГ як ключовий концепт 

християнства та іудаїзму зумовлює надособистісний характер власної назви Бог 

в українській, польській та французькій лінгвокультурах. Цієї ж ознаки набуває 

власна назва Біблія як одна з найпопулярніших серед вірян книг, що перекладена 

на більшість мов світу
10

.  

Надособистісний характер антропоніма Іван Павло ІІ / Jan Paweł II / Jean 

Paul II зумовлений статусом особи-референта: Папа Римський є главою 

Католицької Церкви, що налічує близько 2 млн. вірян
11

. Подібно й імена 

польських релігійних діячів Stefan Wyszyński, Wacław Karłowicz, Piotr Skarga 

набувають статусу прецедентних, тому що добре відомі польському суспільству 

як адресатові (у промові Б. Коморовського) чи ім’я українського греко-

католицького діяча А. Шептицького (Andrzej Szeptycki), добре знаного 

українському суспільству (з промови Б. Коморовського).  

2) Розвиток співзначень власної назви. Цьому сприяє активізація 

конотативних ознак та семантизація імені. Деякі власні назви семантизовані 

узуально і їхні апелятивні значення закріплені у словниках. Деякі імена можуть 

функціонувати як пропріативи, так і як апелятиви, розширюючи значення до 

метонімічних. В українській мові хрематонім Євангеліє розвиває свою 

семантичну структуру за допомогою нового значення: «перен. книга, в якій 

викладені основні принципи, правила чого-небудь» [СУМ, Т. 2: 494]. Таке ж 

переносне значення реалізує власна назва Ewangelia в польській мові: 

“przenośnie: zespół niewzruszonych zasad, nakazów moralnych” [SJP, http], на 

основі метонімічного перенесення − “część mszy z czytaniem fragmentu 

Ewangelii” [там само]. У текстах промов апелятивної одиниці євагнеліє не 

                                                 
10

 The Most Read Books in the World // http://flavorwire.com/288296/awesome-infographic-the-most-read-books-in-the-

world (05.12.2016) 
11

 Рубльова Н. Католицька церква // Енциклопедія сучасної України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. 

; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2007. — Т. 4 : Ка — Ком. — С. 146. 
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зафіксовано, однак зауваження про таку можливість дозволяє верифікувати 

потенціал до розвитку співзначень. 

Номінативна одиниця Бог може функціонувати як пропріатив 

(християнський Бог), так і апелятив зі значенням «найбільший умілець у чомусь, 

наймогутніший володар чого-небудь» [СУМ, Т. 1, с.207] у різних мовах, зокрема 

і в українській. В аналізованих текстах промов апелятива бог не виявлено.  

3) Зв'язок власної назви з культурним контекстом країни або твором. 

Цьому критерієві відповідають назви релігійних творів та імена їхніх 

персонажів. Власна назва Євангеліє / Ewangelia є заголовком книги і позначає 

твір духовної культури. Як частина Біблії, Євангеліє є прецедентним текстом, що 

відповідає тим же критеріям, що і прецедентні імена, а в текстах промов 

перзидентів − субсферою-джерелом прецедентних імен в межах сфери-джерела 

«Релігія». Іменами персонажів прецедентного тексту, а отже – прецедентними 

іменами, є власні назви згадуваних в Біблії осіб, як-от: Андрій Первозваний, 

Мойсей, Goliat.  

4) Частотність конкретних власних назв у текстах. Апелювання до фактів 

та явищ релігії представлено майже в усіх президентів, однак кількісне 

співвідношення є різним. Переважна більшість прецедентних імен походить з 

християнської релігії (96%), решта з іудаїзму (4%).  

Таке співвідношення спричинено панівними релігіями у лінгвокультурах 

політичних лідерів. Наприклад, християнство: 90% в Україні
12

(УПЦ, УГКЦ та 

ін.), 93% 
13

 в Польщі (Католицька Церква), 60%
14

 в Франції.  

За лінгвокультурним зрізом (крізь призму промов президентів) кількісні 

показники цієї сфери-джерела розташовані таким чином (Рис. 2.7): найвищий 

показник – польська (14%), українська (11%), французька (10%). З огляду на 

функціональність прецедентних імен, які походять зі сфери релігії, та на 

кількісне співвідношення релігійних громадян країн, можна зробити висновок 

                                                 
12

 http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/analytic/63066/ 
13

 GUS na temat religijności Polaków [Режим доступу] http://www.iskk.pl/news/224-gus-na-temat-

religijnoci-polakow.html 
14

 https://www.haikudeck.com/franceprewitt2-uncategorized-presentation-GQ38R7Jfif 
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про зумовленість набору і кількості прецедентних імен збірним образом 

суспільства, яке є адресатом висловлювань президента.  

  

Рис. 2.7 Кількісні показники прецедентних імен зі сфери-джерела «Релігія» 

 

Ця сфера-джерело сформована набором тематичних груп власних назв, які в 

текстах промов є прецедентними іменами (490 слововживань): «Релігійні діячі, 

святі», «Релігійні тексти», «Персонажі релігійних текстів», «Божества», 

«Релігійні свята».  

Тематична група «Релігійні діячі, святі». Йосиф Сліпий, Андрей 

Шептицький (Л. Кравчук), Кирило, Мефодій, Андрей Шептицький, Святий 

Володимир (В. Ющенко), Святий Володимир (В. Янукович), Папа Іван Павло ІІ 

(П. Порошенко); Jan Paweł II (Л. Валенса), Wojtyła, Jan Paweł II (Л. Качинський), 

Stefan Wyszyński, Andrzej Szeptycki, Jan Paweł II, Piotr Skarga (Б. Коморовський), 

Jan Paweł II (А.Дуда); Jean Paul II (Н. Саркозі), Mathieu (Ф. Олланд).  

Тематична група «Релігійні (культові) тексти». Євангеліє / Ewangelia / 

Évangile (Л. Кравчук, Л. Качинський, А. Дуда, Ф. Олланд), Біблія / Biblia / Bible 

(П. Порошенко, А. Кваснєвський, Л. Качинський, А. Дуда), Святе 

Письмо (Л. Кравчук); Thora (Ж. Ширак)  

Тематична група «Божества». Бог / Bóg / Dieu (всі українські та польські 

президенти, Ф. Міттеран, Н. Саркозі, Ф. Олланд), Господь, Христос / Chrystus 

(В. Ющенко, Л. Качинський).  

Тематична група «Релігійні свята». Різдво Христове, Великдень 

(Л. Кравчук), Великдень, Різдво Христове, Ханука (В. Ющенко), Різдво 
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(П. Порошенко); Święto Zmartwychwstania Pańskie, Święto Wielkanocne, Dzień 

Męki Pańskiej, Wielki Piątek (Б. Коморовський), Święto Wielkanocne (А. Дуда). 

Тематична група «Персонажі релігійних текстів» (сюди належать імена 

неканонізованих осіб): Goliat (Л. Качинський), David (Ф. Олланд). 

Кількісні показники диференціації фонового знання, що відповідає 

тематичним групам, виявляють співвідношення вказаних груп у різних 

лінгвокультурах (Рис. 2.8).  

Найвищий показник частотності в усіх лінгвокультурах має тематична 

група «Божества» з одним прецедентним іменем Бог / Bóg / Dieu у промовах 

українських політичних лідерів (42,5% від усіх прецедентніх імен зі сферою-

джерелом «Релігія»), польських (79%) та французьких політиків (92,5%). Далі 

показники різняться: у промовах українських Президентів переважають 

тематичні групи «Релігійні тексти» (31%), «Релігійні свята» (13%), «Релігійні 

діячі» (12%), «Персонажі релігійних текстів» (2%). У промовах польських 

Президентів пріоритетні групи: «Релігійні діячі» (25%), «Релігійні тексти» 

(20%), «Релігійні свята» (12%), «Персонажі релігійних творів» (5%). Для 

французьких політичних лідерів актуальніші такі групи ПІ: «Релігійні тексти» 

(5%), «Релігійні діячі» (1,5%), «Релігійні свята» (1%), а група «Персонажі 

релігійних текстів» у текстах промов відсутня.  

 

Рис. 2.8 Співвідношення прецедентних імен зі сфери-джерела «Релігія» (у 

%) 

 



101 

 

Загалом наповнення тематичних груп власних назв у текстах Президентів 

різниться, однак існує низка прецедентних імен, які використовують майже всі 

мовці. Всі Президенти використовують ім’я християнського Бога (тематична 

група «Імена божеств») – Бог, Bóg, Dieu; Христос, Chrystus. Наступною 

актуальною групою є релігійні діячі – Іван Павло ІІ (П. Порошенко), Jan Paweł II 

(використовують всі польські Президенти), Jean Paul II (Н. Саркозі); Андрей 

Шептицький (Л. Кравчук, В. Ющенко), Andrzej Szeptycki (Б. Коморовський), у 

французьких Президентів не виявлено імені цього греко-католицького 

релігійного діяча, це пов’язуємо з фактом непричетності А. Шептицького до 

релігійної ситуації Франції.  

Тематична група «Свята», як правило, містить назви християнських свят 

(Різдво, Święto Wielkanocne), однак також зафіксовано назву єврейського свята 

Ханука (В. Ющенко) у зверненні до євреїв з нагоди цього свята.  

Назви релігійних текстів спільні для всіх лінгвокультур: Євангелія, Святе 

Письмо, Pismo święte, Bible. У дискурсах Президентів релігійні тексти постають 

субсферою-джерелом прецедентних імен, оскільки президенти часто 

використовують імена персонажів біблійних оповідань: Андрій Первозваний 

(В. Ющенко), Goliat (Л. Качинський), David (Ф.Олланд).  

Парольна функція цих прецедентних імен забезпечує самопрезентацію 

політичного лідера як релігійної людини і декларацію спільних цінностей з 

народом, який сповідує християнську релігію. 

2.2.5. Сфера-джерело походження прецедентних імен «Література». У 

промовах політиків прецедентні імена зі сфери-джерела «Література» становлять 

джерело аналогій та прикладів до сучасних особистостей, подій тощо. 

Використання цієї сфери прецедентних імен слугує елементом самопрезентації 

політика як компетентного і ерудованого лідера.  

Як правило, маркерами сфери літератури стають цитати з творів відомих 

письменників – прецедентні висловлювання [Великорода 2012, Переломова 

2008]. Однак прецедентні імена з цієї сфери-джерела в політичному дискурсі є 
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доволі поширеним явищем. Вони представлені 89 слововживаннями у 

тематичних групах «Твори», «Письменники», «Персонажі».  

Президенти по-різному оперують цими прецедентними іменами, однак всі 

звертаються до відомих та значущих для суспільства-адресата назв та імен. Для 

дослідження складу прецедентних імен, крім тематичного, застосовуємо 

критерій належності імен до національної чи світової літератури. Поняття 

«світова література» умовне для кожної лінгвокультури, у нашому розумінні це 

література, створена представниками іншої культури. Отже, прецедентні імена з 

цієї сфери-джерела систематизовані таким чином: найбільше національну 

літературу як джерело прецедентних імен використовують французькі 

президенти (97%), на другому місці − українські (95%), найменше − польські 

(92%).  

Тематична група «Твори» представлена у 28% випадків використання 

прецедентних імен зі сферою-джерелом «Література»: «Мойсей», ««І мертвим, і 

живим, і ненародженим» (В. Ющенко), «Sang de l'espoir» (Ж. Ширак). 

Зазначимо, що у текстах польською мовою таких імен не зафіксовано.  

Тематична група «Письменники» представлена у всіх лінгвокультурах і 

займає 70% усіх одиниць цієї сфери. Спільними або домінантними 

прецедентними іменами для цієї групи є: 3 слововживання ПІ Шевченко / Тарас 

Шевченко (Л. Кравчук, В. Ющенко, П. Порошенко), 3 слововживання ПІ Іван 

Франко / Франко (Л. Кравчук, В. Ющенко, П. Порошенко), 3 слововживання ПІ 

Павло Тичина (Л. Кравчук, В. Ющенко, П. Порошенко), Czesław Miłosz (2 

слововживання), Jan Kochanowski (Б. Коморовський), Samuel Pisar, Péguy (2 

слововживання) (Ж. Ширак).  

Стосовно персонажів літературних творів, то вони займають найменшу 

частку корпусу прецедентних імен з сферою-джерелом «Література» − 2%. 

Такими іменами є Мойсей (В.Ющенко), Орфей (Л. Кравчук), Antigone 

(Н. Саркозі).  

Отже, кожна лінгвокультура має значущі імена, які функціонують у 

політичному дискурсі.  
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2.3. Універсальне та національне в змісті прецедентних імен 

Внутрішню диференціацію усіх прецедентних імен здійснюють за 

параметром ступеня їх зрозумілості, тому виокремлюють: соціумно-прецедентні, 

національно-прецедентні, універсально-прецедентні імена. Говорити про 

зрозумілість тих чи інших одиниць можна лише опираючись на розуміння 

адресатом слів адресанта. У комунікативній лінгвістиці розуміння трактують як 

процес встановлення адресатом смислу дискурсу (тексту), усвідомлення 

авторських стратегій та інтенцій [Бацевич, Богданович, с. 207]. Умовою 

ефективної комунікації, що залежить від встановлення смислу сказаного, є 

знання комунікантами коду (мови) і позакодові (фонові) знання, тобто 

екстралінгвальні знання, визначені певною культурою.  

Оскільки і дискурс, і прецедентні феномени в його межах значною мірою 

визначені соціокультурними чинниками, вважаємо, що прецедентні імена 

доцільно вивчати на базі фонових знань як компонента соціокультурних знань. 

Дослідження універсально- та національно-прецедентних імен дає змогу виявити 

сфери знань, які є значущими для представників однієї та різних лінгвокультур. 

Національно-прецедентні імена безпосередньо пов’язані з універсумом 

культури – сукупністю усіх феноменів (предметів культури, прецедентних імен, 

прецедентих феноменів та текстів), які характерні для певної 

культури [Великорода, с. 246]. А універсально-прецедентні феномени 

політичного дискурсу пов’язані з культурними універсаліями як спільними для 

всіх культур мовними та концептуальними елементами, які з одного боку 

звернені до зовнішнього світу, а з іншого – до національних культур [там само, 

с.245].  

 

2.3.1. Універсально-прецедентні імена. Спільні елементи в системі 

прецедентних імен − це своєрідні точки перетину між представниками різних 

лінгвокультур, вони ілюструють значимі для комунікантів сфери знань. Ці назви 

відомі середньостатистичним мовцям і входять в «універсальний» когнітивний 

простір (когнітивну базу. Диференціація цього типу прецедентних імен та 
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наповнення прикладами корпусу є доволі умовним, оскільки абсолютно 

універсальних прецедентних імен, зрозумілих усім освіченим людям, швидше за 

все, немає. Тому погоджуємося з думкою, Т. Чрділелі, що універсальність 

прецедентної одиниці варто трактувати як упізнаваність її представниками 

різних культур [Чрділелі 2012, с. 117]. 

Універсально-прецедентні імена у текстах українською, польською та 

французькою мовами виявляємо шляхом зіставлення одиниць. Окрім факту 

присутності певного прецедентного імені в мовленні представників різних 

лінгвокультур, вважаємо за необхідне брати до уваги також особливості 

формального вираження та контекстного оточення прецедентного імені, 

оскільки типові риси функціонування одиниць дають вірогідніші підстави 

розглядати їх як універсальне явище.  

 У складі універсально-прецедентних імен найбільшою мірою представлені 

сфери «Історія» (7 одиниць), «Політика» (5 одиниць) та «Релігія» (4 одиниці). 

Вони визначені універсальними рисами дискурсу президента, домінуванням 

політичних тем, зорієнтованістю на історичне минуле та релігійний компонент з 

метою впливу на адресата.  

Сфера-джерело «Історія» 

Універсально-прецедентнмии іменами зі сфери-джерела «Історія» є:  

Аушвіц / Auschwitz / Auschwitz, І світова війна / I wojna światowa / Grande 

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

Holokaust / Holokaust, Гітлер / Hitler / Hitler, Сталін / Stalin / Stalin, Черчіль / 

Churchill / Churchill, Холодна війна / Zimna wojna / La Guerre Froide.  

ПІ Аушвіц / Auschwitz / Auschwitz, спільне для В. Януковича, 

П. Порошенка, Л. Качинського, Б. Коморовського, Ж. Ширака, Ф. Олланда. 

Умови вживання цього імені однотипні – у промовах, присвячених пам’яті жертв 

Голокосту, або у зверненнях до єврейської громади (Л. Качинський, Ж. Ширак).  

Контексти вживання цього імені ілюструють тенденцію до його 

ототожнення з ПІ Голокост: Але всі ми чітко розуміємо, що Бабин Яр – це одна 

із найглибших ран, один із найважчих спогадів про Голокост, про цю 
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безпрецедентну в історії людства катастрофу, про спробу фізично винищити 

весь народ із корінням, заглибленим в Біблію. У цьому сенсі з Бабиним Яром 

співмірний хіба що Аушвіц (П. Порошенко). Політик прирівнює події в 

українському Бабиному Яру (урочище, в якому здійснено масові страти євреїв) із 

одним із найбільших концентраційних таборів − Аушвіцем. Експлікуємо зміст 

висловлювання: «У цьому сенсі (кількість страчених євреїв) з Бабиним Яром 

(розстрілами в урочищі) співмірний хіба що (масові страти євреїв в концтаборі) 

Аушвіц». Аналогія здійснюється між ПІ Аушвіц та Бабин Яр. Так, як і ПІ 

Голокост, ПІ Auschwitz наділяють символічним значенням, підкреслюючи його 

значущість: Według niego, Auschwitz jest jednym z najboleśniejszych symboli 

Holokaustu. - Symbolem zagłady Żydów, Romów, Sinti tylko, dlatego że byli Żydami, 

Romami i Sinti (Б.Коморовський). У висловлюванні ПІ Аушвіц стає символом 

винищення євреїв, ромів та синті. 

ПІ І світова війна / I wojna światowa / Grande guerre. Умови використання 

цього прецедентного імені неоднорідні: промова у День пам’яті жертв 

Голодомору (П. Порошенко), промова біля могили Невідомого Солдата 

(Л. Качинський), промова на Національному святі (Н. Саркозі), промова у Новій 

Каледонії (Ф. Олланд).  

Однак, контексти вживання цього ПІ демонструють тенденцію до 

використання його як мірила кількості жертв. Наприклад, у зіставленні з часом 

більшовицького режиму: Число жертв у сталінській війні проти українців 

перевищило загальну кількість жертв Першої світової війни у всіх країнах, які 

брали в ній участь! (П.Порошенко); проведенні аналогії між Першою та Другою 

світовими війнами Ce matin, sur les Champs Élysées, avec des jeunes de 79 autres 

pays, quatre jeunes Djiboutiens ont rendu hommage aux victimes de la Grande 

guerre, ces morts au combat qui dorment pour l’éternité des plaines du nord de la 

France et de Belgique, dans ces nécropoles où Pascale et moi nous sommes souvent 

recueillis (Н. Саркозі).  

ПІ ІІ Світова війна / II wojną światowа / Seconde guerre mondiale. Це ПІ 

зафіксоване у текстах трьома мовами. Тематика та умови виголошення промов 
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різноманітні, наприклад: у Виступі на сесії Загальних зборів Академії аграрних 

наук (Л. Кучма), у промові перед могилою Невідомого Солдата (Л. Качинський), 

у промові на кладовищі Бель Ер (Н. Саркозі).  

Контексти вживання цього ПІ демонструють типові способи його 

використання: 1) нанизування інформації про катастрофи у світовій та 

національній історії: Ще одного такого випробування, яким було для 

українського народу XX сторіччя, він би вже, мабуть, не витримав. Страшна 

руїна громадянської війни, голодомор тридцять третього, криваві репресії 

тридцять сьомого, Друга світова війна (Л.Кравчук); Te dwadzieścia lat to lata 

wielkie. Po nich przyszła II wojna światowa, miliony ofiar, potężne antyhitlerowskie 

podziemie, wspaniałe powstanie warszawskie, akcja "Burza", powojenny opór 

przeciwko komunizmowi (Л.Качинський); 2) вписування у перелік героїчних 

перемог: У наших перемогах є дух і залізо. Хотин. Жовті Води. Конотоп. 

Маківка. І Курська дуга. І битва за Київ. Бої проти фашизму і бої за 

незалежність у час Другої світової війни. У наших перемогах – тисячолітня 

традиція. Від Володимира Великого та Ярослава Мудрого. До Богдана 

Хмельницького, Пилипа Орлика, Тараса Шевченка і Івана Франка (В.Ющенко); 

Mais comme je l’avais dit à Bamako, la France a aussi en intervenant au Mali, avec 

les Africains, payé sa dette, la dette que nous avions contractée à l’égard des 

tirailleurs sénégalais qui étaient venus lors de la Première guerre puis, dans d’autres 

conditions, lors de la Seconde guerre mondiale, pour libérer la France (Ф.Олланд).  

ПІ Голокост / Holokaust / Holocaust (Shoah). Це ПІ функціонує у промовах 

В. Ющенка, В. Януковича, Л. Качинського, Б. Коморовського, Ж. Ширака, 

Н. Саркозі, Ф. Олланда в різних умовах: у промові з нагоди Дня незалежності 

(В. Ющенко), під час відзначення початку Другої світової війни (Л. Качинський), 

у Меморіалі жертвам Голокосту (Ф. Олланд). Зазначимо, що у французькій мові 

і лінгвокультурі функціонує термін Shoah (від гебр. שואה) поряд із терміном 

Holocauste.  

Контексти вживання цієї одиниці виявляють тенденцію до використання ПІ 

Голокост як добре відомого і визнаного тоталітарного злочину, який 
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порівнюють з менш відомими злочинами національного масштабу, наприклад, 

Голодомором та розстрілами в Катині: Злочин Голодомору прямо проклав шлях 

до злочинів Другої світової війни, і в своїй диявольській суті − до злочину 

Голокосту (В.Ющенко). Голодомор визначено як передумову здійснення 

Голокосту.  

Walki w kampanii wrześniowej trwały do Kocka, do 6 października. Po tym 

przyszła noc okupacji. Noc, której istotą była zbrodnia, której istotą był Oświęcim, 

istotą był Holokaust, ale i istotą był Katyń (Л.Качинський) – політик проводить 

аналогію між концентраційним табором Освенцимом, Голокостом та стратами 

біля Катиня для того, щоб підкреслити масштаб здійснених більшовиками 

розстрілів у Катинському лісі: Noc, której istotą była zbrodnia (страти євреїв), 

której istotą był Oświęcim (страти євреїв у концентраційному таборі), istotą był 

Holokaust (процес переслідувань і вбивств євреїв), ale i istotą był Katyń (страти 

євреїв у лісі поблизу). 

Також Голокост визначають як найбільший злочин, катастрофу (згадаймо, у 

французькій мові існує кореферентна одиниця Shoah, що у перекладі означає 

«катастрофа»): Polska nie może tego uczynić. Nie pozwala nam na to nasza 

przeszłość, przeszłość kraju, który był pierwszą ofiarą II wojny światowej, kraju, na 

którego ziemiach rozegrał się jej największy dramat – Holokaust (Б. Коморовський); 

La Shoah, le plus grand crime jamais connu et jamais commis dans l’humanité 

(Ф.Олладн). У промові В. Януковича це ПІ набирає ознак символа: Як 

уособлення лютого антисемітизму і ксенофобії Голокост став символом 

страждань єврейського народу (В.Янукович).  

ПІ Гітлер / Hitler / Hitler. Зазначене ПІ використовують Президенти 

України (Л. Кравчук, В. Ющенко, В. Янукович, П. Порошенко), всі Президенти 

Польщі та 2 Президенти Франції (Н. Саркозі та Ф. Олланд). В усіх без винятку 

промовах політиків зазначене ПІ реалізує негативну оцінку. 

ПІ Гітлер / Hitler / Hitler використовують у промовах на різну тематику і в 

різних умовах. Тексти промов українською і польською мовами містять похідні 

від прізвища А. Гітлера слова у сполученнях: гітлерівські пособники 
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(Л. Кравчук), гітлерівський фашизм (В. Ющенко), гітлерівська окупація 

(В. Янукович); hitlerowski okupant (A. Дуда), hitlerowskа III Rzeszа 

(Б. Коморовський), antyhitlerowskie podziemie (Л. Качинський). Детальний 

розгляд наведених сполук див. у пункті 3.3.  

ПІ Сталін / Stalin. Це ПІ використовують Л. Кравчук, В. Ющенко, 

П. Порошенко та Л. Валенса та А. Кваснєвський. Як і ПІ Гітлер / Hitler / Hitler, 

ПІ Сталін / Stalin марковане негативною оцінкою.  

Прецедентні імена на позначення диктаторів (А. Гітлера та Й. Сталіна) 

передають негативну оцінку, формуюючи низку однотипних імен (Сталін-

Каганович-Постишев у П. Порошенка, Hitler-Stalin у Б. Коморовського). 

Представлення імен як однотипних зумовлене спільною ознакою названих осіб: 

Сталін, Каганович, Постишев – державні діячі СРСР, які здійснювали репресії 

проти українського народу, Hitler та Stalin – найбільш сумнозвісні диктатори 

середини ХХ ст.  

Універсальною рисою є те, що прецедентні імена Сталін / Stalin та Гітлер / 

Hitler / Hitler завжди негативно конотовані і несуть інформацію про 

відмежування мовця від тоталітарного лідера.  

Сфера-джерело «Політика» 

Універсально-прецедентними іменами є назви міжнародних організацій та 

країн, які мають значний вплив на геополітичну ситуацію в світі. Подібний набір 

видається цілком логічним, оскільки політичний процес у кожній державі 

визначений векторами внутрішньої та зовнішньої політики. Аналіз засвідчив, що 

реалії внутрішньої політики, які виражені через прецедентні імена, 

належатимуть до національно-прецедентних імен, а реалії зовнішньої політики – 

до універсально-прецедентних.  

Спільними для президентів трьох країн є такі прецедентні імена: Європа / 

Europa / Europe, ЄС / UE / UE, НАТО / NATO / OTAN, Сполучені Штати / Stany 

Zjednoczone / États-Unis, Польща / Polska / Pologne, Росія / Rosja / Russie, 

Україна / Ukraina / Ukraine, Франція / Francja / France.  
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Однорідність тематичної групи «Міжнародні організації» зумовлена 

спільністю геополітичного становища та інтеграційних процесів: Польща і 

Франція є членами Європейського Союзу, а Україна рухається в напрямку 

євроінтеграції. Актуальність теми євроінтеграції, частотність та впізнаваність 

абревіатур ЄС (68 слововживань) / UE (55 слововживань) / UE (33 

слововживання) та НАТО (28 слововживань) / NATO (18 слововживань) / OTAN 

(10 слововживань) зумовлюють їхній прецедентний статус, а разом з тенденцією 

до мовної економії, це породжує вищу частотність абревіатур, ніж повних або 

скорочених назв наддержавних утворень.  

У промовах усіх президентів топонім Європа / Europa / Europe виражає 

значення інтер-організаціоніма і функціонує на позначення Європейського 

Союзу.  

Прецедентність назв держав визначена вторинною номінацією, що 

зумовлена метонімічним перенесенням значення. Наприклад, у висловлюванні 

Ф. Олланда Nous avons longuement discuté de l’Ukraine ce matin, parce que le 

Kazakhstan et la France peuvent être utiles pour trouver une issue à ce conflit qui n’a 

que trop duré. ПІ Ukraine виражає інше конотативне значення, відмінне від 

референтного значення топоніма Україна: Ми обговорили Україну цього ранку… 

Виходячи з умов виголошення промови (виступ під час візиту Президента 

Казахстану) та широкого контексту (час початку роботи «Нормандської 

четвірки»), з’ясовуємо, що мова йде про військовий конфлікт в Україні.  

Сфера-джерело «Релігія» 

Універсальними прецедентними іменами зі сфери-джерела «Релігія» є: 

Біблія / Biblia / Bible, Бог / Bóg / Dieu, Іван Павло ІІ / Jan Paweł II / Jean Paul II , 

Євангелія / Ewangelia. Універсальність цього набору посилена і спільністю 

вербалізації та функціонування цих прецедентних імен. Найчастіше прецедентні 

імена зі сфери-джерела «Релігія» постають у аргументативних конструкціях 

(детальніше про це п. 4.1)  
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ПІ Біблія / Biblia / Bible функціонує у різнотематичних промовах, 

найчастіше його вживають польські політики: А. Кваснєвський, Л. Качинський, 

А. Дуда, з українських політиків − П. Порошенко, з французьких − Ф. Олланд.  

Контексти вживання ПІ Біблія / Biblia / Bible демонструють тенденцію до 

його семантичного варіювання, наприклад, у висловлюваннях Chociaż 

mieszkałem w Krakowie, chociaż tam chodziłem do szkoły, ale już jako dziecko 

czytałem wspomnienia uczestników Powstania Warszawskiego. To była moja Biblia 

(А. Дуда); Jesteśmy za tym, aby Kartę Narodów Zjednoczonych traktować jak Biblię 

(А. Кваснєвський) − ПІ Biblia виражає конотативне значення ‘настільна книга’.  

ПІ Бог / Bóg / Dieu майже всі президенти трьох країн вживають у різних 

широких соціополітичних контекстах: від промов у ООН до звернень до органів 

державної влади. Найчастіше зазначене ПІ функціонує у сталих виразах, 

компонентом яких є теонім Бог: Сам Бог велів! Бог в поміч! (Л. Кравчук), Слава 

Господу Богу! Хай Бог нам у всьому допомагає! Хай допоможе нам Господь! 

(В. Ющенко), Нехай Бог благословить! Дякуючи Богові! (П. Порошенко), Niech 

dobry Pan Bóg pomaga nam w tej trudnej pracy! (Б. Коморовський), Bóg zapłać 

(Л. Качинський). Такі вирази є вербальними маркерами релігійної позиції 

політичного лідера.  

ПІ Іван Павло ІІ / Jan Paweł II / Jean Paul II використовують В. Ющенко, 

П. Порошенко, усі польські президенти, французький Президент Н. Саркозі в 

різнотематичних промовах. Це ПІ активізує семантичні ознаки ‘Папа Римський’, 

‘святий’, ‘поляк’. Акцентування ознак залежить від адресантів мовлення. 

Президенти Польщі акцентують на польському походженні К. Войтили – Івана 

Павла ІІ, про що свідчать такі формулювання: największy z Polaków, nasz wielki 

rodak, Polak. Інші ж президенти опираються на авторитет Івана Павла ІІ як 

релігійного мислителя 

Отже, універсально-прецедентними іменами у промовах президентів 

України, Польщі та Франції є набір одиниць, пов’язаних з історією, політикою та 

релігією, які є спільними для текстів трьома мовами. Характерною рисою цих 

одиниць зі сфери-джерела «Історія» є те, що вони позначають події світової 
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історії, до якої причетні країни. Спільною ознакою текстів трьома мовами є 

домінування прецедентних імен на позначення катастроф у національній та 

світовій історії. Вживання подібних прецедентних імен забезпечує персвазивний 

ефект – навіювання страху, що послаблює критичне мислення адресатів та 

сприяє ефективності впливу. Вважаємо, що імена диктаторів середини ХХ ст. 

А. Гітлера та Й. Сталіна вводять у текст промов образ ворога. 

Універсально-прецедентні імена зі сфери-джерела «Політика» визначені 

спільністю геополітичної ситуації та векторів міжнародної політики, зі сфери-

джерела «Релігія» − спільним релігійним контекстом. 

2.3.2. Національно-прецедентні імена. Потреба дослідження національно-

прецедентних імен визначена їхньою здатністю відображати основні ознаки 

загальнонаціональної мовної картини світу, що є наслідком самої природи 

прецедентних феноменів як соціокультурних одиниць, «зміст яких набагато 

глибший, ніж його вербальне вираження» [Кальченко 2014, с.53]. Оскільки будь-

яке ПІ існує в рамках певної культури і відображає її специфіку, тому й 

інтерпретацію цих одиниць необхідно здійснювати з урахуванням параметрів 

культурного середовища.  

 Рис. 2.9 Сфери-джерела прецедентних імен у текстах українською, польською 

та французькою мовами (у %)  

2.3.2.1. Склад прецедентних імен у текстах українською мовою. Одиниці 

цього класу охоплюють сфери-джерела «Історія» (61%), «Література» (24%), 
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«Політика» (8,6%), «Релігія» (5,8%) (склад цієї групи див. у Додатку, частина 

IІ. Національно-прецедентні імена в промовах президентів України).  

 

Рис. 2.10 Кількісне співвідношення національно-прецедентних імен у 

промовах президентів України (у %) 

 

Прецедентні імена зі сфери-джерела «Історія» в промовах українських 

політичних лідерів є найчисленнішим пластом прецедентних імен. Зазвичай цю 

сферу формують імена політичних діячів минулого: гетьманів (Богдан 

Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Виговський), князів (княгиня Ольга, князь 

Святослав), політиків минулого (Сталін, Каганович) та назви подій чи явищ 

національної (Голодомор, Майдан) та світової історій (Голокост, Друга світова 

війна). Рідше знаходимо назви історичних документів: Акт проголошення 

незалежності (Л. Кравчук), Конституція Пилипа Орлика (Л. Кравчук, 

В. Ющенко).  

Існування спільних з адресатами фонових знань зумовлює номінативну 

варіантність прецедентних імен. До прикладу, на позначення вибуху на 

Чорнобильській атомній електростанції переважно використовують топонім 

Чорнобиль, який у контексті розвиває свій зміст до позначення вибуху на 

Чорнобильській АЕС: Чорнобиль став водночас реальністю і символом, що 

значною мірою впливає на розвиток енергетики не тільки нашої країни, а й 

Східної Європи і всього світу. Мабуть, історію ядерної енергетики можна було 

б поділити на дві частини: до і після Чорнобиля (Л. Кравчук). Перенесення 

значення спостерігаємо і у функціонуванні прецедентних імен-топонімів у тексті 

використаних на позначення битв: Хотин. Жовті Води. Конотоп. Маківка. І 
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Курська дуга. І битва за Київ. Бої проти фашизму і бої за незалежність у час 

Другої світової війни (В.Ющенко) – топоніми розвивають своє значення 

відсилаючи до подій, а саме – битв (експлікуємо із контексту), які мали там 

місце. Таке функціонування прецедентних імен можливе лише за умов існування 

спільного фонду знань комунікантів.  

Широко представлена і номінативна варіантність прецедентних імен – 

існування кількох назв на позначення одного референта. Як правило, варіюються 

способи номінації осіб – офіційні та неофіційні: Гія Гонгадзе (офіційно – Георгій 

Гонгадзе), Іван Виговський / Виговський (В.Ющенко). Існує також менш 

поширений спосіб вербалізації − представлення імен як однотипних, що 

зумовлене спільною ознакою названих осіб: Сталін-Каганович-Постишев – 

державні діячі СРСР, які здійснювали репресії проти українського народу. 

Декодування таких прецедентних імен можливе лише в межах лінгвокультури зі 

спільним фондом знань.  

Сфера-джерело «Література» представлена набором прецедентних імен на 

позначення літераторів та літературних творів. Щодо диференціації за 

національною ознакою, то переважають імена вітчизняних письменників та 

поетів. Найчастотніші – Тарас Шевченко (5), Іван Франко (4), Павло Тичина (3), з 

іноземних представлені лише російські: Достоєвський, Лермонтов,  

Пушкін (В.Ющенко). Спільні фонові знання уможливлюють існування 

номінативних варіантів: офіційне та неофіційне найменування Павло Тичина / 

Тичина (Л.Кравчук, П.Порошенко), офіційне найменування та перифраз: Тарас 

Шевченко / Кобзар (Л.Кравчук).  

Виявлено, що в конкретних висловлюваннях прецедентні імена можуть 

позначати цілі національні літератури, будучи їхніми своєрідними 

прототипними представниками, як-от у висловлюванні: Я переконаний, що ці 

люди добре знають українську і російську літературу, адже від того, що ми 

знаємо Лермонтова, Пушкіна, Достоєвського, стаємо лише багатшими, але я 

переконаний, що ще мудрішими ми станемо, якщо знатимемо Шевченка 

(В. Ющенко). ПІ Лермонтов, Пушкін, Достоєвський постають як прототипні 
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представники російської літератури, Шевченко – української. Такий висновок 

про імпліцитний зміст речення дозволяє зробити попередня частина 

висловлювання (Я переконаний, що ці люди добре знають українську і російську 

літературу…). 

Сфера-джерело «Релігія» представлена набором прецедентних імен на 

позначення християнського Бога (Бог, Син Божий), релігійних діячів (Іван Павло 

ІІ, Андрей Шептицький), святих (Богородиця, Кирило і Мефодій), релігійних свят 

(Різдво Христове, Великдень, Ханука). Практично всі прецедентні імена 

позначають реалії християнської релігії, що зумовлено особливостями 

віросповідання українського суспільства та самих президентів, однак у вітальній 

промові В. Ющенка до євреїв фіксуємо ПІ Ханука. Це слововживання зумовлено 

ситуацією спілкування та адресатом промови. 

Сфера-джерело «Політика» представлена назвами міжнародних організацій, 

членами яких є або планує бути Україна, країн-сусідів та тих, з якими держава 

має економічні та політичні зв’язки. Спільним для президентів України 

прецедентними іменами є топоніми Москва, Брюссель, які через розвиток 

семантичної структури позначають геополітичні напрямки: Відповідаю: а тому, 

що існують політичні спекуляції, які привносять смуту і непорозуміння серед 

пересічної громади, тому що навіть політиків ділять, в тому числі в Криму, — 

одні тягнуть до Москви, інші — до Брюсселя (В.Ющенко). Москва позначає 

центр проросійського політичного тяжіння, Брюссель – проєвропейського. 

Подібні трансформації значення уможливлені спільним фондом знань 

комунікантів, який дозволяє декодувати зміст, що стоїть за одиницями. 

2.3.2.2. Склад у текстах польською мовою. Одиниці в промовах 

президентів Польщі охоплюють сфери-джерела «Історія» (70%), «Релігія» (14%), 

«Політика» (8,3%), «Наука» (4,1%), «Література» (3,3%) (див. Додаток, 

ІІІ. Національно-прецедентні імена в промовах президентів Польщі).  

 



115 

 

 

Рис. 2.11 Кількісне співвідношення національно-прецедентних імен у промовах 

президентів Польщі (у %) 

 

Як показує матеріал, найчисленнішим пластом є прецедентні імена зі сфери-

джерела «Історія». Зазвичай цю сферу формують імена політичних діячів 

минулого (Józef Piłsudski, Roman Dmowski), політичних та військових лідерів 

(Tadeusz Kościuszko), назви подій чи явищ національної (Katyń, Powstanie 

Warszawskie, Powstanie w Getcie) та світової (II wojna światowa, III Rzesz) історії. 

Рідше знаходимо назви історичних документів: Konstytucja 3 Maja 

(Л. Качинський, B.Kоморовський, A.Дуда), pakt Ribbentrop-Mołotow 

(Л. Качинський, B. Kоморовський, A. Дуда).  

Як і в промовах українських політиків, серед прецедентних імен на 

позначення історичних подій високу частотність мають назви глобальних 

конфліктів (I wojna światowa, II wojna światowa), подій, пов’язаних із масовими 

вбивствами (Holokaust, Zbrodnia Katyńska / Katyń), повстаннями (Powstanie 

Śląskie, Powstanie Warszawskie, Powstanie Wielkopolskie, Powstanie w Getcie). 

Існування спільних з адресатами фонових знань зумовлює формальні ознаки 

прецедентних імен. Значно частіше, ніж в українських текстах, функціонують 

онімізовані загальні назви як формальний спосіб вербалізації прецедентних імен: 

Wrześien, Poznański Czerwiec 1956 roku, Marzec.  

У висловлюванні Nie pozwala nam na to pamięć o bohaterach Września, 

Powstania w Getcie i Powstania Warszawskiego, pamięć o Żołnierzach Wyklętych i 
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bohaterach Solidarności. W sposób pokojowy przeobraziliśmy Europę po 1950 i po 

1989 roku. Spoczywa na nas zobowiązanie, aby czynić to nadal. Nie pozwólmy 

zniszczyć naszego wspólnego dobra – zjednoczonej Europy (B.Kоморовський) − 

словосполучення bohaterowie Września можуть розкодувати ті, хто має фонове 

знання про оборону польського транзитного пункту на Вестерплатте у вересні 

1939 р.і загиблих у ній оборонців – «героїв Вересня». Назва місяця Wrześien 

виражає хрононімічне значення конкретної події, а не лише місяця року і 

шляхом метонімічної транспозиції значення стає ПІ Wrześien.  

Подібну характеристику має ПІ Poznański Czerwiec 1956 roku у 

висловлюванні To jedno z naszych najważniejszych zadań. O to także, właśnie o to, 

żądając chleba i wolności walczyli bohaterowie Poznańskiego Czerwca 1956 roku 

(A.Дуда) та ПІ Marzec: Pamiętać należy również dlatego, żeby coś, co oczywiście nie 

powtarzałoby Marca, bo to dzisiaj nie jest możliwe, ale co byłoby choćby w 

najmniejszym stopniu do Marca podobne, nigdy już w Polsce się nie zdarzyło 

(Л. Качинський). ПІ Marzec позначає студентські протести в березні 1968 року.  

Таку поведінку демонструють значущі для лінгвокультури прецедентні 

імена, які виражають важливі історичні події. Вони є впізнаваними для 

адресатів, що можуть декодувати їхнє значення.  

Інший частотний тип прецедентних імен у текстах промов – імена політиків 

минулого. Зауважимо, що серед таких одиниць значно більше імен іноземних 

політиків (Hitler, Saddam Husajn, Stalin), які виражають негативну оцінку. 

Припускаємо, що вони представляють образ зовнішнього ворога. Втім, є і такі, 

які навантежені позитивною оцінкою (Abraham Lincoln).  

Сфера-джерело «Релігія» представлена набором прецедентних імен, в якому 

переважають імена польських релігійних діячів, наприклад, кардинала 

С. Вишинського (Stefan Wyszyński), яке є відомим і впізнаваним саме для 

польського суспільства. Національно-прецеднетним іменем є справжнє ім’я 

Папи Івана Павла ІІ – Кароль Войтила (Karol Wojtyła) добре відоме польському 

суспільству.  
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На відміну від дискурсів українською та французькою мовами, у 

польськомовному дискурсі представлена і сфера-джерело «Наука», що охоплює 

імена науковців у різних галузях: Alfred Nobel, Ignacy Mościcki, Kant, Joseph 

Rotblat, Raphael Lemkin. Здебільшого ці прецедентні імена вживані при 

цитуванні висловлювань вчених чи аргументуванні власних висловлювань. 

Приміром, у своїй промові А. Кваснєвський аргументує необхідність участі 

держави у НАТО: Trzeba o niego [мир – М.Р.] aktywnie zabiegać, ciężko pracować 

dla jego osiągnięcia, często nawet narażać zdrowie i życie. Alfred Nobel stwierdził 

kiedyś: "Same pobożne życzenia nie zagwarantują pokoju". Політик зазначає, що 

А. Нобель своїми словами закликає до активних дій, однією з яких є членство у 

НАТО.  

У промові з нагоди всесвітньої зустрічі працівників компанії «НР» у 

Варшаві А. Кваснєвський словами І. Канта зазначає актуальність і необхідність 

таких зустрічей: Niemiecki filozof Kant uważał, że kulisty kształt Ziemi nakazuje 

ludziom uczyć się jak najlepszego współdziałania.  

 

2.3.2.3. Склад прецедентних імен у текстах французькою мовою. 

Національно-прецедентні імена у текстах промов французькою мовою 

охоплюють сфери-джерела «Історія» (52%), «Політика» (26%), «Релігія» (10,7%), 

«Література» (9,3%) (див. Додаток, IV. Національно-прецедентні імена в 

промовах президентів Франції).  

Як і в текстах українською та польською мовою, у текстах французькою 

мовою прецедентні імена зі сфери-джерела «Історія» є найчисленнішим пластом. 

Зазвичай цю сферу формують імена політичних діячів минулого (Charles de 

Gaulle, Carnot, Georges Pompidou) та назви подій чи явищ національної та 

світової історії (l’opération Sentinelle, Première Guerre mondiale, Seconde guerre 

mondiale).  
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Рис. 2.12 Кількісне співвідношення національно-прецедентних імен у 

промовах президентів Франції (у %) 

 

Прецедентні імена політиків минулого – це імена як французьких, так і 

зарубіжних політиків. На відміну від української та польської лінгвокультур, у 

французькій значно менше прецедентних імен з негативною оцінкою. 

Національно-прецедентні імена попередників на посту створюють ланцюжок 

контекстуально однорідних імен, які показують тяглість доброї традиції, як 

правило, в інавгураційних промовах. Наприклад, у промові Н. Саркозі: Je pense à 

tous les Présidents de la Ve République qui m'ont précédé. Je pense au Général De 

Gaulle qui sauva deux fois la République, qui rendit à la France sa souveraineté et à 

l'Etat sa dignité et son autorité. Je pense à Georges Pompidou et à Valéry Giscard 

d'Estaing qui, chacun à leur manière, firent tant pour que la France entrât de plain-

pied dans la modernité. Je pense à François Mitterrand, qui sut préserver les 

institutions et incarner l'alternance politique à un moment où elle devenait nécessaire 

pour que la République soit à tous les Français. Je pense à Jacques Chirac, qui 

pendant douze ans a oeuvré pour la paix et fait rayonner dans le monde les valeurs 

universelles de la France. Je pense au rôle qui a été le sien pour faire prendre 

conscience à tous les hommes de l'imminence du désastre écologique et de la 

responsabilité de chacun d'entre eux envers les générations à venir (Н. Саркозі). 

Читаємо: «Генерал Де Голль, який двічі врятував Республіку… Жорж Помпіду і 

Валері Жіскар д'Естен, кожен по-своєму, зробили так багато для Франції, щоб 
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іти в ногу з сучасністю… Франсуа Міттеран, який зумів зберегти інститути та 

втілювати політичні зміни …». Як бачимо, Президент наголошує на здобутках 

своїх попередників.  

Аналогічний прийом нанизування національно-прецедентних імен є в 

інавгураційній промові Ф. Олланда: En cet instant où je suis chargé de présider aux 

destinées de notre pays et de le représenter dans le monde, je salue mes prédécesseurs, 

tous ceux qui avant moi ont eu la responsabilité de conduire la République, Charles de 

Gaulle qui mit son prestige au service de la grandeur et de la souveraineté de la 

France, Georges Pompidou qui fit de l'impératif industriel un enjeu national, Valéry 

Giscard d' Estaing qui relança la modernisation de la société, François Mitterrand 

qui fit tant avancer les libertés et le progrès social, Jacques Chirac qui marqua son 

attachement aux valeurs de la République ; Nicolas Sarkozy à qui j'adresse mes vœux 

pour la nouvelle vie qui s'ouvre devant lui (Ф.Олланд). Президент зазначає: 

«…Шарль де Голль, який поставив свій престиж на службі величі і суверенітету 

Франції, Жорж Помпіду, який зробив промисловий імператив національним 

питанням, Валері Жискар д'Естен, який відродив модернізацію суспільства, 

Франсуа Міттеран, який зробив так багато для просування свободи та 

соціального прогресу, Жак Ширак, який показав свою прихильність до 

цінностей Республіки; Ніколя Саркозі, якому я посилаю свої побажання за нове 

життя, яке відкривається перед ним».  

З-поміж прецедентних імен на позначення історичних подій домінують 

назви глобальних конфліктів (Première Guerre mondiale, Seconde guerre 

mondiale), злочинів проти людства (Holocauste).  

Національно-прецедентні імена демонструють номінативну варіантність. Її 

виявляють різні форми найменування: прізвища, наприклад, Jaurès замість 

повного імені Jean Jaurès, Carnot замість повного імені Nicolas Léonard Sadi 

Carnot у висловлюванні Qu'avez-vous fait de la République de Carnot, de Gambetta, 

de Jules Ferry, de Jaurès, de Péguy, de Clémenceau, du Général de Gaulle, de Jean 

Moulin, du Conseil National de la Résistance? Elle n'est pas votre propriété, elle ne 
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vous appartient pas! (Н. Саркозі). Такі висловлювання передбачають наявність 

фонових знань у комунікантів.  

Низка прецедентних імен функціонує в промовах, звернених до 

представників народів Міжнародної організації Франкофонії, ілюструючи вплив 

умов комунікації на набір одиниць.  

Описаний набір національно-прецедентних імен відображає комплекс 

колективних уявлень, ціннісних установок, стереотипів, які найповніше 

вербалізуються в традиційних текстах народної культури (універсум 

культури [Бацевич, Богданович, с.246]). Подібні одиниці забезпечують 

консолідацію і життєздатність кожної етноспільноти, а тому й постають 

конструктами національної ідентичності [Нагорна 2002]. 

Отже, кожна із описаних груп національно-прецедентних імен має спільні 

та відмінні риси. Спільними є тенденції наповнення корпусу прецедентних імен 

(спільні сфери-джерела), відмінним – наповнення кожної із сфер, домінантні 

одиниці та сфери знань.  

Виявлені змістові показники дозволяють дослідити формально-семантичні 

та соціопрагматичні характеристики прецедентних імен, оскільки і формальна 

організація, і функції цих одиниць тісно пов’язані з їхнім змістом. Виникає 

питання, чи прецедентні імена мають спільні риси на рівні формально-

семантичних ознак.  

 

Висновки до Розділу 2 

1. Систематизований в дисертації онімний простір текстів трьома 

мовами став базою для виокремлення прецедентних імен. Окреслено сфери 

знань, реалії яких позначають оніми: політика, історія, культура, релігія, наука, 

економіка, література, географія своєї країни, географія світу, спорт. З’ясовано, 

що найбільш продуктивним класом онімів у всіх промовах політиків є топоніми, 

антропоніми, хрононіми, меншою мірою – колективні антропоніми, 

документоніми, хрематоніми, ергоніми, інтер-організаціоніми, геортоніми, 
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агіоніми, урбаноніми, міфоніми, теоніми. Ці класи онімів позначають найбільш 

згадувані, а отже − актуальні реалії та відомих осіб.  

У ході аналізу з’ясовано, що власні назви можуть змінювати свій зміст, 

трансонімізуючись у текстах промов. Такими власними назвами, як правило, 

стають топоніми, які змінюють свій зміст, позначаючи хрононімічне значення: в 

українськомовних текстах трансонімізованих топонімів виявлено 33%
15

, у 

польськомовних – 35%, у французькомовних – 16%. 

2. Прецедентні імена як об’єкт аналізу виокремлено на основі 

розроблених у Розділі І (п.1.2.1.1.) критеріїв прецедентності: надособистісного 

характеру імені, регулярної відтворюваності, розвитку співзначень, зв’язку з 

культурним контекстом країни, морфологічного, дериваційного та 

атрибутивного показників. Всі виявлені прецедентні імена систематизовано за 

сферами-джерелами їхнього походження, які відображають фрагменти дійсності, 

до яких звертаються політики.  

У текстах промов усіх президентів найширше представлені такі сфери-

джерела прецедентних імен: «Історія», «Політика», «Релігія» та «Література». 

Сфери-джерела «Наука», «Спорт», «Економіка» представлені поодинокими 

прикладами. 

Прецедентні імена зі сфери-джерела «Історія» в промовах усіх президентів 

формують тематичні групи: «Політичні діячі минулого» (45%), «Події, явища 

минулого» (39%), «Державні утворення» (16%). Всі політики апелюють до 

реалій та осіб національної і світової історії.  

Тематичну групу прецедентних імен «Політичні діячі минулого» в 

українськомовних текстах формують імена українських політичних діячів 

минулого (75%) та імена іноземних діячів (25%). У польськомовних та 

французькомовних текстах ці показники трохи різняться: імена польських і 

французьких політичних діячів минулого (відповідно 70% і 63%), імена 

іноземних політичних діячів минулого – 30% і 37%. Такі показники свідчать про 

фокусування уваги на національній політичній історії.  

                                                 
15

 Відсотки вказано від усієї кількості топонімів. 
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У тематичній групі «Події, явища минулого» українські політичні лідери 

використовують 62% прецедентних імен, пов’язаних з історією України, 38% − з 

подіями світового масштабу, учасниками яких була Україна. Польсько- та 

французькомовні тексти містять відповідно 29% та 20% прецедентних імен, 

пов’язаних з національною історією, і 71% та 80% імен, пов’язаних з світовою 

історією. Виявляємо порівняно більшу зосередженість українських президентів 

на національній історії, ніж на світовій.  

Прецедентні імена зі сфери-джерела «Політика» в промовах усіх 

президентів формують тематичні групи «Держава» (55%), «Міжнародна 

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

Прецедентні імена з цієї сфери слугують для окреслення власних позицій 

адресантів-політиків.  

Сфера-джерело «Релігія» сформована набором таких тематичних груп: 

«Божества» (45%) «Релігійні діячі, святі» (25%), «Релігійні (культові) тексти» 

(24%), «Релігійні свята» (4%), «Персонажі релігійних текстів» (2%). Найбільша 

кількість прецедентних імен з цієї сфери зафіксована в промовах польських 

президентів – 4%, українських – 3,9%, французьких – 1,6%. Наповнення 

тематичних груп власних назв у текстах трьома мовами різниться, однак існує 

низка прецедентних імен, які використовують майже всі адресанти: ПІ Бог, Bóg, 

Dieu; Христос, Chrystus; Іван Павло ІІ / Jan Paweł II / Jean Paul II; Євангелія 

(Святе Письмо), Pismo święte, Bible. 

Прецедентні імена зі сфери-джерела «Література» в текстах трьома мовами 

представлені тематичними групами: «Письменники» (59%), «Твори» (39%), 

«Персонажі» (2%). Прецедентні імена з цієї сфери, як правило, слугують 

культурними знаками і формують імідж президентів як ерудованих лідерів.  

3. Універсально-прецедентні імена спільні для представників трьох 

лінгвокультур − української, польської та французької. На змістовому рівні це 

набір одиниць, пов’язаний з історією, політикою та релігією.  
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Характерною рисою універсально-прецедентних імен зі сфери-джерела 

«Історія» є те, що вони позначають події світової історії (ІІ Світова війна / II 

wojną światowа / Seconde guerre mondiale), злочини проти людства у 

національній та світовій історії (Голокост / Holokaust / Holokaust), політичних 

діячів (Черчіль / Churchill / Churchill, Гітлер / Hitler / Hitler). Примітно те, що 

імена диктаторів (А. Гітлер, Й. Сталін) теж є універсально-прецедентними, 

очевидно, що такі прецедентні імена вводять образ ворога.  

Універсально-прецедентні імена з сфери-джерела «Політика» позначають 

наддержавні утворення, стосунок до яких мають держави адресантів (ЄС / UE / 

UE), впливові держави (Сполучені Штати / Stany Zjednoczone / États-Unis), та 

держави адресантів (Україна / Ukraina / Ukraine, Франція / Francja / France).  

Універсально-прецедентні імена з сфери-джерела «Релігія» позначають 

релігійні твори (Біблія / Biblia / Bible), християнського Бога (Бог / Bóg / Dieu), 

релігійних діячів (Іван Павло ІІ / Jan Paweł II / Jean Paul II).  

Національно-прецедентні імена характерні для представників однієї 

лінгвокультури і реалізують спільні та відмінні риси у текстах трьома мовами. 

Спільними є тенденції до формування сфер-джерел і тематичних груп в їхніх 

межах. Відмінними – співвідношення сфер-джерел та тематичних грпу. У 

текстах українською мовою домінують (за кількісними показниками) сфери 

«Історія» (58%), «Література» (23), «Релігія» (11), «Політика» (8). У промовах 

польською мовою – «Історія» (75,7%), «Релігія» (12,6%), «Політика» (5,4%), 

«Наука» (4,5%), «Література» (1,8%). У промовах французькою мовою – 

«Історія» (77,3%), «Політика» (10,6%), «Релігія» (6,6%), «Література» (5,5%). 

Найширше коло сфер-джерел охоплюють прецедентні імена в промовах 

польською мовою.  

Результати дослідження представлені у статті: 

Салецька М. В. Формально-семантичні і комунікативно-прагматичні 

показники прецедентних імен зі сфери-джерела «Релігія». Мова і суспільство. 

Вип. 7. Львів, 2016. С. 126−136. 



124 

 

РОЗДІЛ 3 

ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОЗНАКИ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ІМЕН 

 

Аналіз лінгвістичних явищ на рівні форми та змісту є однією з обов’язкових 

умов дискурсивного дослідження. Формально-семантичні характеристики 

прецедентних імен розкривають розвиток форми власних назв та їхню 

семантичну організацію. Тому досліджуємо номінативні варіанти, структурно-

семантичні моделі, дериваційну продуктивність та семантичні особливості 

прецедентних імен у текстах промов українською, польською та французькою 

мовами.  

3.1. Номінативні варіанти  

Ці кореферентні найменування об’єднані тотожністю номінативної функції, 

але різні за способами та засобами її реалізації, вони слугують назвою єдиного 

референта [Попович, с.63]. Аналізований матеріал засвідчив, що номінативні 

варіанти прецедентних імен мають структурні відмінності, тобто представлені 

прямими (власні назви) та непрямими (абревіатури) способами вербалізації 

одного і того ж предмета, офіційними і неофіційними формами найменування 

осіб, власними назвами та перифразами, власними назвами та метонімічними 

перенесеннями. 

1) Прямі (власні назви) та непрямі (абревіатури) способи реалізації 

прецедентних імен: Європейський Союз – ЄС, Unia Europejska − UE, l'Union 

européenne − l'UE; Північноатлантичний Союз – НАТО, Sojusz 

Północnoatlantycki – NATO, Organisation du traité de l'Atlantique nord − OTAN; 

Організація Об'єднаних Націй − ООН, Organizacja Narodów Zjednoczonych, 

Narody Zjednoczone – ONZ, L'Organisation des Nations unies, les Nations Unies − 

l'ONU; Українська повстанська армія – УПА, Związek Sowiecki – ZSRS. 

Існують і триваріантні номінації: СРСР − Радянський Союз – Союз.  
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2) офіційні та неофіційні форми найменування осіб: Павло Тичина − Тичина, 

Георгій Гонгадзе – Гія Гоннадзе, Józef Piłsudski – Piłsudski, Tadeusz Kościuszko − 

Kościuszko.  

 3) власні назви та перифрази: Тарас Шевченко – Кобзар, Aksamitna 

rewolucja − przełom 1989 roku, Помаранчева революція – помаранчеві події.  

 4) назви подій та метонімізовані назви: Чорнобильська катастрофа − 

Чорнобиль, Katyńska zbrodnia – Katyń.  

Подібна різноманітність способів називань конкретної реалії чи особи 

свідчить про їхню значущість та актуальність для адресанта-політика. Наявність 

кількох варіантів прецедентних імен та їх вибір у кожному конкретному 

висловлюванні зумовлені комунікативною ситуацією (часом, місцем, а також 

адресатом висловлювання і його можливостями декодувати ПІ та ін.) та 

впізнаваністю непрямих форм прецедентних імен. Оскільки без фонових знань 

неможливо декодувати зміст речення загалом, а також зміст ПІ. Наприклад, 

Katyń: Można zadać pytanie, jakie jest porównanie między Holokaustem 

realizowanym przez nazistowskie Niemcy a Katyniem realizowanym przez sowiecką 

Rosję (Л. Качинський). 

3.2. Структурно-семантичні моделі прецедентних імен 

Структурно-семантичні моделі прецедентних імен розкривають формальні 

способи вираження їхнього змісту. За кожним із цих способів постає структурно-

семантичний варіант, який схематично відбиває відносну стабільність їхньої 

форми й семантики [Мокиенко 2000, с.51−53]. Аналіз моделей здійснюємо із 

площини теорії номінації, враховуючи реалізацію основної функції ПІ – 

номінативної. 

Структурно-семантичні моделі антропонімних прецедентних імен виводимо 

на підставі способів номінації осіб.  

1. Однокомпонентна власна назва-антропонім 

Ім’я: Кирило, Мефодій, Олег, Святослав, Ольга; Mikolaj.  
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Прізвище: Сталін, Каганович, Ribbentrop, Mołotow, Roosevelt, Churchill, 

Hitler, Stalin, Gambetta, Jaurès, Péguy, Clémenceau, Lyautey.  

Прізвисько: Роксолана  

2. Двокомпонента власна назва-антропонім  

Ім’я + прізвище або прізвище + ім’я:  

 Вінстон Черчіль, Джон Кеннеді, Ярослав Мудрий, Пилип Орлик, Богдан 

Хмельницький, Іван Виговський, Іван Мазепа, Петро Сагайдачний;  

Tadeusz Kościuszko, Lech Kaczyński, Ławrentij Beria, Józef Ślisz, Lech Wałęsa, 

Józef Piłsudski, Stanisław Poniatowski Jacek Sauk, Jan Olszewski, Tadeusz 

Kościuszka, Lech Kaczyński;  

Robert Schuman, Georges Pompidou, Jean Moulin, Jules Ferry, Geneviève de 

Gaulle, Pierre Brossolette, Jean Zay, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, 

Jacques Chirac. 

Прізвисько+прізвище: Байда Вишневецький 

3. Трикомпонента власна назва-антропонім 

Ім'я + по батькові + прізвище, властива лише текстам українською мовою: 

Фокін Вітольд Павлович, Леонід Михайлович Кравчук (Л. Кучма), В'ячеслав 

Максимович Чорновіл (В. Ющенко);  

Ця модель характерна лише для українськомовних текстів, оскільки 

офіційною формулою іменування особи є тричленна, тобто конфігурація 

елементів ім’я+по батькові+прізвище, вкороченою формою якої є ім’я+по 

батькові. 

Різні форми номінації свідчать про можливий вплив позалінгвальних 

чинників. Вибір моделей номінації залежить від особистого ставлення до 

названої особи, її вікового, гендерного чи соціального статусів, конкретної 

ситуації мовлення. Форми номінації також визначають соціальну дистанцію між 

адресантом та номінованим об’єктом. Показово, що жоден з українських, 

польських чи французьких президентів не використовує повну форму номінації 

А. Гітлера, у текстах функціонує лише форма ПІ Гітлер / Hitler / Hitler. Раніше 

ми визначили, що ПІ Гітлер / Hitler / Hitler завжди негативно конотоване.  
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Так, у текстах своїх промов П. Порошенко 7 разів з 10-ти називає чинного 

Президента РФ В. Путіна лише за прізвищем або у формі Президент Путін 

(модель конкретизатор+власна назва). Як у прикладах: Президент Путін 

вчора, під час нашої телефонної розмови разом з Федеральним канцлером 

Німеччини Ангелою Меркель і Президентом Франції Франсуа Олландом висловив 

свою підтримку мирного плану (1); Президент Путін тоді заявляв, що після 

так званого судового рішення поверне Надію Савченко Україні. Настав момент 

виконати цю обіцянку (2). Порівняймо спосіб номінації Президент Путін зі 

способами називання інших політичних лідерів: Федеральний канцлер Німеччини 

Ангела Меркель, Президент Франції Франсуа Олланд. Український Президент 

вживає виключно коротку форму номінації − прізвище В. Путіна як Президента 

РФ. Вважаємо, що таке слововживання виявляє негативне ставлення адресанта 

до названої особи.  

4. Власна назва+конкретизатор 

Існування цієї моделі зумовлене потребою уточнення змісту прецедентного 

імені, відокремлення його від суміжних одиниць. Конкретизаторами значення 

виступають мовні одиниці різних граматичних класів та функцій, залежно від 

ознаки, яку потрібно акцентувати. У ході виокремлення моделей виходимо зі 

синтаксичних функцій конкретизаторів, які вказують на смислове навантаження 

одиниць та їхню роль у побудові висловлювання.  

Власна назва+означення-конкретизатор. Вербалізація прецедентних імен 

цією формулою може бути сталою чи ситуативною. Сталу модель ілюструють 

словосполуки, що позначають одне ПІ: Володимир Великий чи Ярослав Мудрий. 

На сучасному етапі ці моделі сприймають як основні і найбільш впізнавані, хоча 

офіційними формами є: Володимир Святославич, Ярослав Володимирович.  

Прикладка-конкретизатор+власна назва. Прикладка, як правило, позначає 

посаду, титул, звання особи: княгиня Ольга, князь Святослав, Marszałek 

Piłsudski, Général de Gaulle, Chancelier Adenauer. Більшість з наведених 

прикладів функціонують паралельно з власне пропріативними формами 

номінації як кореферентні одиниці: Marszałek Piłsudski − Józef Piłsudski, Général 
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de Gaulle − Charles de Gaulle, Chancelier Adenauer − Konrad Adenauer. Але є такі, 

які вживані виключно у цій моделі: княгиня Ольга, князь Святослав.  

Зазначимо, що вказівки на військові звання (Marszałek Piłsudski, Général de 

Gaulle) – обов’язкова форма субординаційної комунікації між військовими. 

Подібне функціонування варіантних назв зумовлене підкресленням ролі і 

статусу названої особи на вказаній посаді.  

Ситуативна (контекстуальна) номінація має оказіональний характер і слугує 

для контекстуального найменування або уточнення понять. У текстах промов 

таку номінацію ілюструють назви:  

- український Орфей для номінації українського співака В. Івасюка 

(Л. Кравчук), ім’я міфічного співака Орфея (античного уславленого співця і 

поета [Словник античної міфології]) конкретизоване прикметником український 

для порівняння з українським співаком і підкреслення його ролі в українській 

культурі;  

- polityczny Zachód на позначення Європи (а саме Європейського Союзу); 

слово Захід через метонімічне перенесення позначає Європу, конкретизатор 

політичний уточнює конотативне значення словосполучення до Європейського 

Союзу як політичного суб’єкта.  

5. Абревіатури 

Ці структурно-семантичні форми прецедентних імен представлені в 

аналізованих текстах акронімами, тобто різновидом абревіатур, створеними від 

початкових букв інших слів, що вимовляються інколи за алфавітом, але 

переважно – відповідно до правил орфоепії і які в написанні є одним 

словом [Crystal, с.342]: ООН, ГУЛАГ, NKWD, NATO, ZSRS, UE, SS.  

Вказані акроніми функціонують як прецедентні імена, про що свідчить 

висока частотність їхнього вживання в усіх аналізованих промовах. Набір 

прецедентних імен, виражених абревіатурами, різниться залежно від мови 

текстів, однак є такі, які збігаються у фонетичному та співвідносні у графічному 

вираженні (у різних алфавітних системах): ЮНЕСКО (укр.) – UNESCO (пол., 
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фр.), НАТО (укр.) – NATO (пол.) (але OTAN фр.). В українській та польській 

мовах ці акроніми запозичені з англійської мови.  

6. Дати з ознаками прецедентності 

Особливими прецедентними іменами вважаємо хрононіми, виражені датами 

як синтагматичними єдностями, які в певних контекстах набирають рис власної 

назви. Це відбувається, коли в контексті дата починає виконувати функцію 

позначення унікальної, конкретної події [Leroy 2004]. Схоже явище досліджував 

французький мовознавець Ж. Франьон про дату 11 вересня / le 11 

septembre [Fragnon, с.83−95]. Однак у політичному дискурсі, який є 

регламентованим, дати розвивають прецедентний статус частково.  

32−33 рр. Розраховуючи на те, що для українців період 1932−1933 рр. 

асоціюється з Голодомором, П. Порошенко використовує цю синтагматичну 

єдність автономно на позначення періоду Голодомору, про що свідчить зміст 

висловлювання «В Україні майже немає родини, яка би не постраждала в 

32−33-ому роках» − «В Україні майже немає родини, яка би не постраждала в 

період Голодомору».  

90-ті. Така ситуація були тільки у бандитських 90-тих (В. Ющенко); В 

буремні 90-ті вибір шляху нашого розвитку був непростим (В. Янукович); Ми 

всі це пам’ятаємо. Але наші західні сусіди за пострадянським табором 

безперешкодно скористалися цією можливістю ще в нелегкі 90-

ті (П. Порошенко).  

Синтагматичне сполучення 90-ті вважаємо прецедентним хрононімом з 

огляду на те, що кожен з політичних лідерів наділяє цей період приблизно 

однаковими конотативними ознаками ‘бандитські’, ‘буремні’, ‘нелегкі’. Це 

свідчить про відносно сталий зміст синтагмосполучення 90-ті та його 

потенційну онімізацію.  

1989. У Б. Коморовського дата 1989 пов’язана з Оксамитовою революцією 

(ПІ Aksamitna rewolucja), 1989 рік символізує повалення комуністичного режиму, 

початок демократії: Pamiętam rok 1989 za początek demokracji. Для Президента, 

члена ліберальної демократично-правоцентристської партії «Platforma 
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Obywatelska», цей період позначає початок демократичного розвитку Польщі 

разом з Європою: «Polacy i Bułgarzy wraz z innymi narodami Europy Środkowej w 

ciągu ostatnich 25 lat przeszli długą drogę od totalitaryzmu do demokracji, 

zapoczątkowaną bezkrwawymi rewolucjami 1989 roku». Багаторазове покликання 

до певної одиниці в позитивному контексті свідчить про її прецедентний статус і 

актуалізацію її ідеологічної функції, тому кореферентні одиниці 1989 і Aksamitna 

rewolucja можна розглядати як аксіологему для Б. Коморовського. Цікаво, що в 

промовах Б. Коморовського до цієї події відсилають 46% прецедентних імен на 

позначення історичних подій: Aksamitna rewolucja, 1989, rewolucja 1989 roku, 

przełom 1989 roku або 1989 rok. Числова форма (або перифраз з числовою 

формою) позначення цієї події представлена у 71% випадків вживання. 

Подібні випадки вважаємо датами з ознаками прецедентності, оскільки ці 

дати вже не просто виконують функцію позначення часу, але ще не мають всіх 

ознак прецедентних імен. Зауважимо, що в медіадискурсі такі одиниці вже 

виступають у ролі підмета: Ідеться і про те, що, за його даними, 1932–33 рік в 

СРСР забрав життя 10 мільйонів осіб (Радіо Свобода, 10.01.2018). У 

політичному дискурсі вживання таких дат передбачає попереднє знання 

адресатами подій, які мали місце у цей час, а також контексту, який уможливить 

декодування таких одиниць.  

Отже, прецедентними іменами стають різноструктурні власні назви та їх 

структурні варіанти.  

3.3. Дериваційна продуктивність  

3.3.1. Прецедентні імена як твірна база для утворення прикметників. 

Аналізований матеріал засвідчує, що у промовах президентів імена відомих 

особистостей стають твірними для прикметників. Дериваційна продуктивність 

забезпечує опосередковане звернення до прецедентних імен, реалізовуючи 

смислотвірну функцію прецедентних одиниць. Цей механізм функціонує на базі 

суфіксального та префіксально-суфіксального способів словотворення, які є 

найбільш продуктивними для творення прикметників. Аналіз матеріалу 
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засвідчив, що деякі прецедентні імена можуть формувати дериваційні гнізда – 

сукупності слів, об’єднані спільністю твірної основи, з достатньо виразними на 

синхронному рівні ознаками формальних зв’язків. До того ж ці гнізда мають 

міжмовний характер.  

- Гітлер / Hitler / Hitler 

Гітлерівський – гітлер+ів+ськ+ий / Hitlerowski − hitler+ow+sk+i Похідний 

прикметник зберігає семантичний зв'язок з твірним прецедентним іменем – 

А. Гітлер: 

На початку Великої Вітчизняної війни каїнова печать «зрадників 

Батьківщини», або «гітлерівських пособників» упала на інші 

народи (Л. Кравчук). Словосполучення гітлерівський пособник реалізує 

значення ‘той, хто допомагає А. Гітлеру’.  

Гітлерівський фашизм віроломно напав на нашу землю, маючи на меті не 

лише захопити Україну, а й знищити більшість її населення (В. Ющенко). 

Словосполучення гітлерівський фашизм реалізує значення ‘нацистський режим 

А. Гітлера’.  

Wraz ze społeczeństwem belgijskim wyzwalali Flandrię od hitlerowskiego 

okupanta (A. Дуда). Прикметник hitlerowski у поєднанні з іменником okupant 

використаний у перифразі на позначення німецьких солдатів – ‘солдати, які 

виконують накази А.Гітлера’. Знання політичної ситуації дають підстави 

вважати, що образно гітлерівський окупант – це влада Німеччини часів 

А. Гітлера.  

A jednak nie było nam dane cieszyć się wolnością po alianckim zwycięstwie nad 

hitlerowską III Rzeszą − hitlerowskа III Rzeszа. Б. Коморовський вживає 

прикметник hitlerowskа щодо Третього Рейху, позначаючи одну з головних ознак 

цього державного утворення – ‘керована А. Гітлером’.  

Antyhitlerowski − anty+hitler+ow+sk+i  

Po nich przyszła II wojna światowa, miliony ofiar, potężne antyhitlerowskie 

podziemie, wspaniałe Powstanie Warszawskie, akcja "Burza", powojenny opór 

przeciwko komunizmowi (Л. Качинський). Префіксально-суфіксальним способом 
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утворено похідний прикметник, що є компонентом перифразу на позначення 

партизанського антифашистського руху (antyhitlerowskie podziemie). 

Wybuch wojny poprzedziła i umożliwiła współpraca dwóch totalitaryzmów – 

hitlerowskiego i stalinowskiego (Б. Коморовський). Прикметники hitlerowski і 

stalinowski у сполученнях з іменником totalitaryzm позначають тоталітарні 

режими ХХ ст.: ‘режим у Німецькій імперії під проводом А. Гітлера’ і ‘режим у 

СРСР, який очолив Й. Сталін’. 

ZSRS zostaje członkiem koalicji antyhitlerowskiej (Л. Качинський). Koalicjіа 

antyhitlerowskа – у тексті це ‘об’єднання держав, які під час Другої Світової 

сформували коаліцію проти нацистської Німеччини’.  

У наведених вище прикладах спостерігаємо існування імпліцитної 

конотативної ознаки ‘нацистський’ у значенні прикметника гітлерівський, 

звідси – вживання прикметника гітлерівський у значенні ‘нацистський’.  

- Сталін  

Сталінський − сталін+ськ+ий. 

 Виходить, тільки від голоду, не рахуючи полеглих на двох світових та 

громадянській війнах, незчисленних жертв сталінських ГУЛАГів, в Україні 

загинуло близько 15 млн. наших співвітчизників (Л. Кравчук). Словосполучення 

сталінські ГУЛАГи вмотивоване тим, що система ГУЛАГ
16

 створена за 

правління Й.Сталіна як Генерального секретаря ЦК ВКП(б), тому 

словосполучення й має значення ‘табори Сталіна’.  

У результаті таких цілеспрямованих дій сталінського режиму мільйони 

були приречені на голодну смерть (В. Ющенко). Словосполучення сталінський 

режим реалізує значення ‘режим правління Й. Сталіна’.  

Число жертв у сталінській війні проти українців перевищило загальну 

кількість жертв Першої світової війни у всіх країнах, які брали в ній участь! 

(П.Порошенко). За словосполученням сталінська війна стоїть зміст ‘час терору 

більшовицького режиму на чолі з Й. Сталіном’.  

                                                 
16

 абревіатура від рос. Главное управление исправительно-трудовых лагерей, 

трудовых поселений и мест заключения 
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- Батурин  

Батуринський – Батурин+ськ+ий 

Чотири з половиною роки тому ми не знали, що таке Батуринський 

подвиг… (В. Ющенко). Словосполучення Батуринський подвиг несе значення 

‘подвиг українських жителів у битві під Батурином’. Існування такого 

похідного прикметника забезпечують фонові знання комунікантів – інформація 

про події в Батурині − каральні дії московських військ із захоплення і знищення 

столиці гетьмана І. Мазепи Батурина і його мешканців, що були проведені 2 

листопада 1708 року. 

- Katyń 

Katyński – Katyń+sk+i 

Prawdy o Katyniu broniły zwłaszcza rodziny ofiar. I za tę obronę prawdy o 

zbrodni katyńskiej chciałbym w imieniu całej Polski Rodzinom Katyńskim z całego 

serca podziękować (Б. Коморовський). Словосполука zbrodniа katyńskа виражає 

зміст ‘масове вбивство біля с. Катинь’, а Rodziny Katyńskie – ‘родини загиблих 

біля с. Катинь’.  

- Kościuszko 

Kościuszkowskie − kościuszk+ow+ski +e  

Jest kilka symboli znanych także na potocznym poziomie: wybuch II wojny 

światowej, Katyń, z odległej przeszłości bitwa pod Grunwaldem, w jakimś zakresie 

Wiedeń, wojny napoleońskie, powstanie kościuszkowskie (Л. Качинський). У 

словосполученні powstanie kościuszkowskie суфіксальним способом творення 

виведено прикметник на позначення повстання під проводом Т. Костюшка.  

- Napoleon  

Napoleońskie → napoleon+ski+e 

Jest kilka symboli znanych także na potocznym poziomie: wybuch II wojny 

światowej, Katyń, z odległej przeszłości bitwa pod Grunwaldem, w jakimś zakresie 

Wiedeń, wojny napoleońskie, powstanie kościuszkowskie (Л. Качинський). Як і в 

попередньому прикладі, словосполучення з утвореним суфіксальним способом 
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прикметником, несе значення ‘війна 1803–1815 рр., ведена Наполеоном’ як серія 

конфліктів між Францією та іншими європейськими державами під час 

правління Наполеона Бонапарта.  

- СНД 

СНД – все+СНД+ів+ськ+а  

Ми знову можемо стати «всеросійською кочегаркою», правда, цього разу з 

ринковим ухилом, або «всеСНДівською» житницею (Л. Кравчук). Похідний 

прикметник всеСНДівська утворено префіксально-суфіксальним способом 

творення від акроніма СНД (Союз незалежних держав). Словосполучення 

всеСНДівська житниця виражає значення ‘країна, яка забезпечує зерном весь 

СНД’.  

3.3.2. Прецедентні імена як твірна база для утворення іменників. У 

текстах промов прецедентні імена стають твірною базою для поодиноких 

іменників. 

Кучмізм – іменник, утворений від прізвища другого Президента України 

Л. Кучми (на посту Президента протягом 1994–2005 рр.) за допомогою суфікса –

ізм. У висловлюванні Якщо вам не соромно, то мені − дуже соромно. І за вас 

теж соромно. За ідеали Майдану. За помаранчеву революцію. Ви все забули, 

мабуть? Ви забули бандитську владу, забули кучмізм? (В.Ющенко) іменник 

кучмізм виражає значення ‘режим Л.Кучми’. Зазначимо, що іменник кучмізм не є 

оказіоналізмом В.Ющенка, а був створений і широко використовуваний 

Громадянською кампанією «Пора!». У тексті цей іменник містить конотативні 

ознаки ‘корумпованість’, ‘недемократичність’.  

Les Gaullistes – іменник, утворений від прізвища Ш. де Ґолля за допомогою 

форманта -ist-, у висловлюванні Les Gaullistes, les Libéraux, les Radicaux, les 

Démocrates-chrétiens, se sont battus pour que la République soit la République, pour 

que la Nation soit indépendante, pour que le peuple soit souverain Н. Саркозі 

використовує іменник, похідний від прізвища генерала, першого президента 

П’ятої Республіки Ш. де Голля. Як і в попередньому прикладі, цей іменник 

функціонує в публіцистичному та інших стилях. У висловлюванні іменник les 



135 

 

Gaullistes виражає значення ‘люди, причетні до ґоллізму’, ‘прихильники 

генерала де Ґолля’
17

. 

Africanisation. Les opposants affirment que cela signale Africanisation de la 

France et nécessité de l'expulsion des Roms (Н. Саркозі). Спостерігаємо 

дериваційну активність топоніма Afrique, який став твірним для іменника 

«Africanisation» (африканізація), іменник позначає зміни в суспільно-

політичному житті, під впливом впровадження африканських норм та поглядів, 

уподібнення до культури, стилю життя Африки.  

Отже, похідні від прецедентних імен іменники позначають абстрактні 

явища, семантика яких зумовлена змістом твірних слів – прецедентних імен. 

3.4. Семантичне варіювання  

Аналіз промов президентів трьох країн засвідчує, що прецедентне ім’я як 

широковідома і регулярно відтворювана в різних контекстах одиниця зумовлює 

семантичне варіювання власної назви, яка виражає це ПІ. 

3.4.1. Метонімізація. Дослідження метонімій, компонентами яких є власні 

назви, демонструє появу та організацію прецедентних імен. Метонімічне 

перенесення (транспозиція) значення ґрунтується на реальному зв’язку об’єкта 

номінації з об’єктом-першим джерелом назви, тобто метонімічні асоціації 

з’являються на перетині семантичних ознак, що входять у зміст цих двох 

понять [Зайцева, с. 103].  

Першим кроком у дослідженні є контекстуальний аналіз вживання власних 

назв, що дає змогу реконструювати зміст речення загалом і семантичне 

наповнення конкретної одиниці зокрема. Наступним кроком аналізу є 

реконструкція логіко-семантичних зв’язків між первинним референтним 

значенням власної назви і позамовним фактом, на позначення якого цю власну 

назву використано.  

Метонімічні транспозиції значення [Зайцева 2009; Kövecses 2011], 

об’єднуємо в типи, виокремлені на основі семантичних відношень між 

об’єктами: локальні, темпоральні, каузальні та атрибутивні. Зазначимо, у 
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 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gaulliste/36321 
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нашому матеріалі зафіксовано лише локальний та темпоральний типи 

перенесення значення. Типи і моделі перенесення у структурі значення 

ілюструють шляхи утворення прецедентних імен за семантичними ознаками. 

Іншими словами, це логіко-семантичні зв’язки між референтним значенням і 

новим співзначенням прецедентного імені.  

 Локальний тип перенесення значення зумовлений перетином 

семантичної ознаки ‘місце’ у двох пов’язаних об’єктів. Як правило, у таких 

випадках ознака ‘місце’ перетворюється з ядерної на периферійну, 

трансформуючи значення одиниці з топонімного до нового семантичного 

наповнення. Про це свідчать різні моделі семантичного варіювання власних назв 

у ролі прецедентних імен у текстах промов трьома мовами, які ілюструють 

логіко-семантичні зв’язки між референтним значенням і новим співзначенням 

прецедентного імені.  

А) ‘місто / село’  ‘подія’ 

1. Чорнобиль / Tchernobyl (‘місто’) – ‘вибух на Чорнобильській АЕС 1986 р.’ 

Не має значення, хто буде президентом України чи прем'єром, хто 

визначатиме ці проблеми чи ні, хто їх визнаватиме чи ні − виклики все одно 

діятимуть, як невидима радіація після Чорнобиля (В. Ющенко). Про 

метонімічне співзначення топоніма Чорнобиль (місто на півночі України, в 

Іванківському районі Київської області) свідчить його поєднання з 

прийменником, який виражає часове відношення: після Чорнобиля. 

Висловлювання реалізує зміст «Не має значення, хто буде президентом України 

чи прем’єром, хто визначатиме ці проблеми чи ні, хто їх визнаватиме чи ні − 

виклики все одно діятимуть, як невидима радіація після вибуху на 

Чорнобильській АЕС 1986 р.». 

Ми ініціювали в Україні міжнародну конференцію з питань ліквідації 

наслідків Чорнобиля та запобігання можливості подібних катастроф будь-де і 

будь-коли (В. Янукович). Сполучення з прецедентним висловлюванням 

Чорнобиль засвідчує нетипове синтагматичне поєднання – наслідки + топонім, 

який у реченні виступає означенням. Зміст висловлювання реконструюємо до: 



137 

 

«Ми ініціювали в Україні міжнародну конференцію з питань ліквідації наслідків 

вибуху на Чорнобильській АЕС 1986 р….».  

Une menace pour tout le continent européen […] qu'il serait second Tchernobyl 

(Ф. Міттеран). Про семантичне варіювання топоніма свідчить нетиповий 

синтагматичний зв’язок − qu'il serait second Tchernobyl («це буде другий 

Чорнобиль») – поєднання порядкового числівника з топонімом Tchernobyl. Зміст 

висловлювання: «Загроза для всього європейського континенту […], яка буде 

другим вибухом на Чорнобильській АЕС 1986 р.».  

Приклади проілюстрували заміну референтного значення топоніма 

Чорнобиль ‘місто в Іванківському районі Київської області’ на метонімічне 

співзначення ‘вибух на Чорнобильській АЕС 1986 р.’  

2. Катинь / Katyń (‘село’) – ‘масові розстріли польських громадян, 

здійснені органами НКВС у Катинському лісі, поблизу с. Катинь навесні 1940 

р’. / ‘masowe egzekucje obywateli polskich wykonane przez NKWD w lesie 

katyńskim w pobliżu wsi. Katyń wiosną 1940 r’.  

І щоб, не дай Бог, ніколи не повторилися Бабин Яр, Биківня, Катинь, і щоб 

ніколи не повторилися Голокост чи Голодомор (П. Порошенко). 

Контекстуальний аналіз дає підстави реконструювати зміст висловлювання: «І 

щоб, не дай Бог, ніколи не повторилися масові розстріли у Бабиному Яру, масові 

розстріли польських офіцерів у Биківні, масові розстріли польських громадян, 

здійснені органами НКВС у Катинському лісі, поблизу с. Катинь навесні 1940 

р.».  

Prawdy o Katyniu broniły zwłaszcza rodziny ofiar. I za tę obronę prawdy o 

zbrodni katyńskiej chciałbym w imieniu całej Polski Rodzinom Katyńskim z całego 

serca podziękować (Б. Коморовський). Для виявлення значення прецедентного 

імені Katyń достатньо реконструкції змісту словосполучення з ним: рrawda o 

Katyniu як «правда про подію − масові розстріли польських громадян, здійснені 

органами НКВС у Катинському лісі, поблизу с. Катинь навесні 1940 р.».  

Polacy walczą i giną na wszystkich frontach… Są wśród nich bracia i dzieci ofiar 

Katynia (Л. Качинський). Зміст евфемізму ofiarу Katynia («жертви Катині»): 
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«жертви масових розстрілів польських громадян, здійснених органами НКВС у 

Катинському лісі, поблизу с. Катинь навесні 1940 р.».  

Контексти вживання прецедентного імені Катинь / Katyń ілюструють 

заміну референтного значення топоніма Катинь / Katyń ‘село Смоленської 

області’ на метонімічне співзначення хрононіма ‘масові розстріли польських 

громадян, здійснені органами НКВС у Катинському лісі, поблизу с. Катинь 

навесні 1940 р.’
18

 

3. Ріо (‘місто’) – ‘Конференція ООН з навколишнього середовища і 

розвитку в Ріо-де-Женейро 1992 р.’ 

Ріо-92 задекларувало принципово новий етап у взаєминах людини і 

природи (Л. Кучма). З урахуванням широкого контексту промови зміст речення 

реконструюємо до: «Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку 

в Ріо-де-Женейро 1992 р. задекларувала принципово новий етап у взаєминах 

людини і природи». Мікроконтекст демонструє нетиповий синтагматичний 

зв’язок: Ріо-92 задекларувало, який свідчить про персоніфікацію оніма. Контекст 

виявляє заміну референтного значення вкороченої форми топоніма Ріо (Ріо де 

Женейро) ‘місто в Бразилії’ до співзначення ‘Конференція ООН з 

навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Женейро 1992 р.’.  

4. Bucarest (‘місто’) – ‘Саміт країн Франкофонії у Бухаресті’ / ‘Sommet 

de la Francophonie à Bucarest’ 

J'ai insisté sur l'importance d'avancer rapidement dans cette voie dans la 

perspective de Bucarest (Ж. Ширак). Контекст дозволяє реконструювати зміст 

речення: «Я наголосив важливість швидкого прогресу в цьому напрямку з 

урахуванням Саміту країн Франкофонії у Бухаресті». Мікроконтекст вживання 

топоніма Bucarest демонструє заміну референтного значення ‘місто, столиця 

Румунії’ на хрононімічне співзначення ‘Саміт країн Франкофонії у Бухаресті’ / 

‘Sommet de la Francophonie à Bucarest’.  

5. Ялта (‘місто’) – ‘Конференція в м. Ялта 1992 р.’ / ‘Konferencja 

w Jałcie w 1992 roku’ 
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Ніхто не відміняв тих рішень і постанов, які передбачила 

Ялта (Л. Кравчук). Зміст речення: «Ніхто не відміняв тих рішень і постанов, які 

передбачила Конференція в м. Ялта 1992 р.».  

Jak ma się zachować Europa w obliczu powrotu do logiki Jałty i Doktrynу 

Breżniewa, ograniczonej suwerenności krajów w rosyjskiej strefie wpływów 

(Б. Коморовський). Мікроконтекст вживання топоніма Jałtа у реченні: «Як має 

поводитися Європа на фоні повороту до логіки дій, запропонованій на 

конференції у м.Ялта…».  

Контексти вживання прецедентного імені Ялта / Jałtа засвідчують зміну 

референтного значення топоніма Ялта ‘місто в АР Крим’ співзначенням 

хрононіма ‘Конференція у м. Ялта 1992 р.’ 

Б) ‘країна / регіон’  ‘подія’ 

Грузія / Gruzja (‘країна’) – ‘збройний конфлікт між Грузією та Росією’ / 

‘konflikt zbrojny między Gruzją a Rosją’ 

Невже нікого не навчили події Карабаху, Придністров’я, 

Грузії? (В. Янукович). Врахувавши широкий контекст аналізу події в промові 

Президента, реконструюємо зміст речення: «Невже нікого не навчили […] 

збройний конфлікт між Грузією та Росією?».  

I my też wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Państwa 

Bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę! (Л. Качинський). Зміст 

речення реконструюємо до: «І ми теж добре знаємо, що вчора був збройний 

конфлікт між Грузією та Росією, завтра військовий конфлікт за участю Росії в 

Україна, післязавтра в Балтійських державах, а пізніше, може, в Польщі!» 

Контексти вживання прецедентного імені Грузія / Gruzja демонструють 

зміну референтного значення топоніма Грузія / Gruzja ‘держава у Східній 

Європі’ на співзначення хрононіма ‘збройний конфлікт між Грузією та Росією’. 

Повторюваність прецедентного імені Грузія / Gruzja на позначення війни 

між Росією та Грузією у промовах українського та польського президентів 

свідчить про міжкультурний характер цього прецедентного імені: в обох 

лінгвокультурах воно позначає і країну, і збройний конфлікт.  
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В) ‘столиця держави’  ‘державна влада’ 

Москва / Moskwa / Moscou (‘столиця РФ’) – ‘державна влада Російської 

Федерації’ / ‘władza państwowa Federacji Rosyjskiej’ / ‘le pouvoir d'Etat de l'Etat de 

la Fédération de Russie’ 

Ототожнювати СНД із Росією, видавати її за інструмент Москви є 

певним свідченням національної самозневаги, меншовартісної ментальност і, 

відкиданням можливості використання Співдружності в інтересах України 

(Л. Кравчук). Контекст дає підстави реконструювати зміст речення: 

«Ототожнювати СНД із Росією, видавати її за інструмент державної влади 

Російської Федерації є певним свідченням національної самозневаги…». 

Відсутність страху на Заході було найбільшим приниженням для Росії. І 

Москва намагається отримати за це компенсацію (П. Порошенко). Зміст 

висловлювання: «І державна влада Російської Федерації намагається отримати за 

це компенсацію».  

Moskwa się cieszy, że wielki kraj popełnia błędy na własne życzenie 

(А. Кваснєвський). Мікроконтекст вживання топоніма Moskwa − поєднання з 

дієсловом się cieszy − демонструє персоналізацію цієї власної назви. Зміст 

речення реконструюємо до: «Державна влада Російської Федерації радіє, що 

велика країна робить помилки за власним бажанням». 

C’est justement la situation internationale et je pense que Moscou comme Paris 

doivent prendre leurs responsabilités pour régler ces questions-là (Ф. Олланд). 

Речення реалізує зміст: «Це саме міжнародна ситуація і я думаю, що державна 

влада Російської Федерації і державна влада Французької Республіки повинні 

брати на себе відповідальність, щоб вирішити ці питання».  

У наведених прикладах функціонування прецедентного імені Москва / 

Moskwa / Moscou ілюструє заміну референтного значення ‘місто, столиця РФ’ на 

співзначення ‘державна влада Російської Федерації’. Подібно в тексті промови 

Ф. Олланда прецедентне ім’я Paris набуває значення ‘державна влада 

Французької Республіки’.  

Г) ‘місто’  ‘політичний напрямок’ 



141 

 

Москва (‘місто’) − ‘проросійський політичний напрямок’  

Брюссель (‘місто’) – ‘проєвропейський політичний напрямок’ / ‘direction 

politique pro-européenne’ 

Одні тягнуть до Москви, інші — до Брюсселя. У нас мають бути ключі і 

від Москви, і від Брюсселя (В. Ющенко). Топоніми Москва і Брюссель 

трансформують свої референтні значення і позначають протилежні геополітичні 

напрямки: Москва як столиця Російської Федерації інформує про східний 

вектор, Брюссель як столиця Бельгії і де-факто Європейського Союзу – про 

західний вектор. Виникає оказіональна фразеологічна словосполука тягнути до 

Москви, тобто «дотримуватися геополітичного курсу на зближення з РФ», 

тягнути до Брюсселя – «дотримуватися геополітичного курсу на зближення з 

ЄС».  

De la même manière, Bruxelles a accepté de préserver l’octroi de mer et le 

régime fiscal du rhum, ce qui n’allait pas forcément de soi pour un certain nombre de 

membres de l’Union européenne, continentaux ne buvant pas de rhum, ce n’était pas 

forcément leur choix initial (Ф. Олланд). Топонім Bruxelles формує нетипове 

синтагматичне сполучення із дієсловом a accepté («погодився»), що свідчить про 

персоніфікацію імені. Зміст висловлювання: «У такий же спосіб, Брюссель 

погодився утримувати морські порти…» свідчить про активізацію змістового 

компонента, пов’язаного з розташуванням у м. Брюссель більшості інституцій 

Європейського Союзу. Тому робимо висновок, що прецедентне ім’я Bruxelles 

розвиває співзначення ‘Європейський Союз’, ‘проєвропейський політичний 

напрямок’.  

Д) ‘місце, резиденція президента’ ‘державна влада’ 

Кремль (‘місце, резиденція президента’) – ‘державна влада Російської 

Федерації’ / ‘władza państwowa Federacji Rosyjskiej’  

Якщо Захід зніме санкції, бажання Кремля збудеться: українська кров не 

буде коштувати йому нічого (П. Порошенко). Зміст висловлювання постає як 

«Якщо Захід зніме санкції, бажання державної влади Російської Федерації 

збудеться…».  
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Zbyt długo łudzono się w świecie zachodnim, że Rosja we własnym interesie 

przyjmie naszą ofertę włączenia się w sieć różnorakich powiązań ze światem Zachodu 

i pójdzie drogą modernizacji i demokratyzacji; zbyt długo nie chciano dostrzegać 

odradzających się na Kremlu tendencji do dławienia swobód, do myślenia kategoriami 

polityki siły i kategoriami polityki stref wpływów, do rewizji także postzimnowojennego 

ładu w Europie (Б. Коморовський). Метонімічне перенесення Кремль → державна 

влада Росії, формує співзначення ‘державна влада Російської Федерації’ з 

‘офіційна резиденція Президента Російської Федерації’.  

Всі ці кроки Білого дому доводять, що чергові плітки про «зраду», про 

обмін України на Сирію – не більше, ніж московські фантазії і їх 

промосковських прибічників (П. Порошенко). Білий дім – резиденція Президента 

США, у вказаному реченні прецедентне ім’я вжите на позначення Адміністрації 

та Президента як державної влади США, тому зміст цієї частини речення «Всі ці 

кроки державної влади США доводять, що …». У висловлюванні урбанонім 

Білий дім розвиває співзначення ‘державна влада США’.  

Elysée (‘місце, резиденція президента’) – ‘державна влада Франції’ / ‘le 

pouvoir d'Etat français’ 

Si un jour à l'Elysée décide de le rebaptiser le Musée (Ж. Ширак). 

l'Elysée (Єлисейський палац) − резиденція президента Французької республіки в 

Парижі. У реченні урбанонім позначає місце, де розташовані органи державної 

влади Франції. Метонімічне перенесення зумовило розвиток співзначення 

‘державна влада Франції’ з референтного значення ‘місце, офіційна резиденція 

президента Франції’.  

Е) ‘регіон’ → ‘політичний напрям’ 

Схід / Wschód / l'Est (‘регіон, частина світу’) – ‘проазійський політичний 

напрям’ / ‘Azjatycki kierunek polityczny’ / ‘direction politique pro-asiatique’ 

Захід / Zachód / l'Ouest (‘регіон, частина світу’) – ‘проєвропейський 

політичний напрям’ / ‘proeuropejski kierunek polityczny’ / ‘direction politique pro-

européenne’ 



143 

 

Чи йтиметься про Схід, чи — про Захід. Прошу вас бути партнерами у 

такій політиці (В. Ющенко). Одиниці Схід та Захід через метонімічне 

перенесення ‘регіон’ → ‘політичний напрям’ трансформують свої значення від 

‘регіон, частина світу’ до співзначень ‘проазійський політичний напрямок’ 

(Схід) та ‘проєвропейський політичний напрямок’ (Захід). 

Qui sinon la France rappellera à l'Europe, comme elle a tenté de le faire avec 

l'Union pour la Méditerranée, que son destin se joue au sud avec le Moyen-Orient et 

avec l'Afrique? Et à l'Est, avec la Russie? (Н. Саркозі). Адресант-політик під 

прецедентним іменем l'Est розуміє регіон, найбільш впливовою країною якого є 

Росія не як географічний напрям, а як тип економічних та геополітичних рішень 

і дій. Таким чином, у висловлюванні Схід асоціюється з Росією і 

протиставляється Європі.  

Темпоральний тип перенесення значення утворюється за часовими логіко-

семантичними зв’язками, де номінація одного об’єкта здійснюється через 

перетин ознаки ‘час’ з іншим об’єктом. Про цей тип семантичного варіювання 

засвідчують різні моделі взаємодії референтного значення і нового співзначення 

прецедентного імені. 

А) ‘час’  ‘подія’ 

Pamiętać należy również dlatego, żeby coś, co oczywiście nie powtarzałoby 

Marca, bo to dzisiaj nie jest możliwe, ale co byłoby choćby w najmniejszym stopniu do 

Marca podobne, nigdy już w Polsce się nie zdarzyło (Л. Качинський). Контекст 

вживання хрононіма Marzec демонструє заміну референтного значення ‘третій 

місяць року’ на співзначення ‘студентські протести в березні 1968 р.’.  

Au seuil de ce septennat, je souhaite interpréter en peu de mots, aussi justement 

que possible, le 8 mai exprime la volonté populaire (Ф. Mіттеран). Синтагматична 

єдність le 8 mai сполучується із дієсловом у особовій формі і несе значення події, 

яка мала місце 8 травня, тобто ‘другий тур президентських виборів у Франції 

1988 р.’, в котрому переміг Ф. Міттеран.  

Б) ‘час’→’люди’ 



144 

 

Ludzie Marca stworzyli polską opozycję, w dużym stopniu po roku 1989 stworzyli 

polską władzę i poszli tutaj w różnych kierunkach - ja tego pilnować będę z całą 

solennością (Л. Качинський). Словосполука ludzie Marca («люди березня») є 

евфемізмом і позначає людей, які загинули в розстрілах у березні 1940 р. 

Прецедентне ім’я Marzec реалізує співзначення ‘масові розстріли у березні 

1940 р.’.  

В) ‘людина’  ‘час, період’ 

Адже на нашому славному історичному шляху були […] відчайдушний порив 

до свободи часів Івана Мазепи, започаткування власної державності в 

Українській народній республіці, безсмертний подвиг солдат і партизанів 

України у Великій Вітчизняній війні (Л. Кравчук). Прецедентне ім’я Іван Мазепа 

вжите з метою позначення часових рамок його гетьманування як самостійного 

періоду в історії України (часи Івана Мазепи). Перенесення значення вимагає 

попередніх знань адресата для декодування змісту фрагменту висловлювання 

«відчайдушний порив до свободи в 1687−1709 рр.». 

Et avant de rappeler Pompidou et cette période, je veux me souvenir de ce qu’a 

fait Senghor pour la République française (Ф. Олланд). Історичний період − через 

причетність конкретної особи − позначено за допомогою сполучення Pompidou 

et cette période без вказівки на часові рамки, але з розрахунку на попередні 

знання адресата з історії Франції. Вони уможливлять декодування змісту до: 

«Перед тим, як згадати Помпіду і період 1969–1974 рр.», тобто час його 

перебування на посту Президента Республіки. 

Отже, локальний тип варіювання значення організований метонімічною 

транспозицією: прецедентні імена, виражені топонімами чи урбанонімами, через 

асоціативний зв’язок місць з подіями, які там відбувалися, виражають значення 

хрононімів. Темпоральний тип семантичного варіювання організований 

перенесенням між двома об’єктами ознаки ‘час’.  

З точки зору ономастики, спостерігаємо трансонімізацію − транспозицію 

оформлення мовної категорії (розряду онімів) на інше змістове наповнення 

внаслідок семантичного варіювання: топоніми, урбаноніми – на позначення 
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хрононімів, інтер-організаціонімів тощо. Варіювання значення онімів є однією з 

базових ознак прецедентних імен. 

У системі прецедентних імен виявлено парадигматичні відношення – 

міжмовні антонімічні зв’язки та синонімічні ряди. Антонімічні пари у 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 за ознакою ‘державна влада Російської Федерації’. Існування 

антонімії та синонімії в наборі виявлених прецедентних імен свідчить про 

системні риси їхньої організації у текстах трьома мовами. Міжмовні паралелі в 

антонімічних та синонімічних опозиціях виявляють універсальні тенденції.  

Семантичне наповнення і функціональні особливості політичного дискурсу 

зумовлюють «політичний» змістовий вектор. Наприклад, функціонування моделі 

‘столиця’  ‘державна влада’. Функціонування прецедентних імен, 

організованих у такий спосіб, уможливлює спільний фонд знань між учасниками 

комунікації.  

3.4.2. Символізація  

Специфіка символізації прецедентних імен полягає в тому, що адресанти-

політики використовують як сталі символи лінгвокультури, так і самостійно 

надають певним іменам символічного значення.  

3.4.2.1. Сталі символи. Сталі символи лінгвокультури зафіксовані лише в 

текстах промов українських та польських президентів.  

Для України Христове Воскресіння має особливий духовний вимір і 

життєдайний сенс. Вона пройшла через Голгофу, але незнищенною виявилася 

душа народу й не були марними самопожертви мільйонів її синів та дочок 

(Л. Кравчук). Мікроконтекст вживання оніма Голгофа демонструє розвиток 
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нового співзначення. У Біблійному словнику знаходимо тлумачення символу 

Голгофа (від арамейського череп) – «пагорб поблизу Єрусалима, місце 

прилюдних страт і розп’яття Ісуса Христа» [Easton]. Мікроконтекст (Вона 

[Україна – М.Р.] пройшла через Голгофу, але незнищенною виявилася душа 

народу) ілюструє вживання топоніма Голгофа як символу ‘місця прилюдних 

страт і розп’яття’.  

Te uroczystości w dniu dzisiejszym mają w oczywisty sposób wymiar czysto 

polski. Stąd, z Bykowni, ogarniamy naszą myślą i modlitwą wszystkie ofiary tak zwanej 

Golgoty Wschodu – na całej nieludzkiej ziemi, nie tylko na wszystkich cmentarzach 

zbrodni katyńskiej, ale i na odległych terenach nieludzkiej ziemi, sięgającej Kamczatki 

i terenów syberyjskich (Б. Коморовський). Прецедентне ім’я-символ Golgotа у 

поєднанні з додатком Wschodu формує метафоричний символ Golgotа Wschodu, 

автором якої є Іван Павло ІІ, що позначає репресії проти поляків у часи 

нацистського та комуністичного режимів. 

Для польської лінгвокультури ім’я біблійного персонажа велетня Голіата є 

символом велетня (Goliat [Kopaliński, с.277]). Президент у своїй промові 

розширює значення цього символа, надаючи йому нову ознаку – totalitarny: Są 

jednak także „nieugięci ludzie” i – po czterech dekadach – totalitarny Goliat zostaje 

pokonany (Л. Качинський). Словосполука totalitarny Goliat є ПІ, що позначає 

період комуністичної Польської народної республіки (PRL). Символізм міфоніма 

Goliat підтверджує Словник символів (W. Kopaliński, Słownik 

symboli) [Kopaliński, с.277]. У тексті промови відбувається присвоєння 

невластивої ознаки власній назві у процесі вторинної номінації: ім’я Goliat 

активізує ознаку ‘велетень’, що асоціюється з розміром тоталітарного 

Радянського Союзу, сателітом якого була Польська Народна Республіка. 

3.4.2.2.  Символи-новотвори. Політичні лідери держави використовують 

усталені в лінгвокультурі символи, а також виступають суб’єктами 

символотворчості і вказують на символічне для них значення конкретних явищ, 

позначених через прецедентні імена. Таким чином президенти формують 

символи-новотвори:  
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А) Берлінська стіна, Варшавський круглий стіл, Помаранчевий Майдан у 

Києві − символи нової Європи 

Зруйнована Берлінська стіна, Варшавський круглий стіл, Помаранчевий 

Майдан у Києві − це символи нової Європи, це символи континенту, який ніколи 

не повернеться до тоталітаризму, етнічних чисток, голодоморів (В. Ющенко).  

Б) Чорнобиль – символ ядерної катастрофи 

Чорнобиль став водночас реальністю і символом, що значною мірою 

впливає на розвиток енергетики не тільки нашої країни, а й СхідноїЄвропи і 

всього світу. Мабуть, історію ядерної енергетики можна було б поділити на дві 

частини: до і після Чорнобиля (Л. Кравчук). 

В) Голокост − символ страждань євреїв 

Як уособлення лютого антисемітизму і ксенофобії Голокост став 

символом страждань єврейського народу (В.Янукович). 

Г) Westerplatte – символ героїчного опору окупантам 

Westerplatte, jest symbolem, jest symbolem bohaterskiego oporu słabszych 

przeciw silniejszym, że jest dowodem patriotyzmu i niezłomności (Л. Качинський). 

Йдеться про оборону півострова Вестерплатте в 1939 р. У цьому реченні 

спостерігаємо метонімію ‘місто’→ ‘подія’, яка зумовила появу символічного 

значення.  

Ґ) Zbrodniа Katyńskа – символ масових розправ 

W Katyniu, Charkowie, Twerze, w Kijowie, Chersoniu oraz w Mińsku – razem 

21.768. Zamordowani to obywatele Polski. Wszystkie te zbrodnie - popełnione w kilku 

miejscach - nazywamy symbolicznie Zbrodnią Katyńską. Łączy je obywatelstwo ofiar i 

ta sama decyzja tych samych sprawców. Łączy je symbol. Zbrodni dokonano z woli 

Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego: Biura Politycznego 

WKP(b) (Л. Качинський). Масові вбивства, які відбулися в Катині, Харкові, 

Твері, Києві, Херсоні та Мінську, постають символами масових розправ.  

Д) Auschwitz – символ Голокосту 

Według niego, Auschwitz jest jednym z najboleśniejszych symboli Holokaustu. − 

Symbolem zagłady Żydów, Romów, Sinti tylko, dlatego że byli Żydami, Romami i Sinti 
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(Б. Коморовський). Президент вказує на статус нацистського концтабору Аушвіц 

як символу Голокосту, символу знищення євреїв, ромів та синті.  

Е) Tchernobyl – символ ядерної катастрофи  

Tchernobyl représente comme le symbole, mais aussi comme réalité très 

inquiétante (Н. Саркозі). Політик підкреслює, що Чорнобиль (Tchernobyl) є 

символом загрози катастрофи на будь-якій іншій АЕС.  

Є) Биківня, Катинь, Мєдноє, П’ятихатки – символ масових розправ 

Биківня − це такий же трагічний символ для поляків, якими є Катинь та 

Мєдноє у Росії або П’ятихатки під Харковом (В. Янукович). Адресант 

використовує символічне значення прецедентних імен Биківня, Катинь, Мєдноє, 

П’ятихатки і проводить паралель між подіями, інформацію про які несуть 

наведені одиниці. Биківня – місце масових поховань осіб, репресованих і 

страчених у Києві органами НКВС; Катинь − масові страти, здійснені органами 

НКВС СРСР у Катинському лісі, поблизу с. Катинь навесні 1940 року; 

П’ятихатки − селище поблизу Харкова, де перед відступом радянських військ 

було замордовано 8 тис. в’язнів, серед яких виявились і польські офіцери; 

Мєдноє – селище в Росії, де відбулися страти польських офіцерів. Такі 

семантичні перетворення активізують хрононімічну інформацію про події в 

топонімах, а мовець надає цьому значенню символічного статусу.  

За нашими спостереженнями, символом ядерної катастрофи у промовах 

президентів України і Франції є ПІ Чорнобиль / Tchernobyl.  

У висловлюванні Сіяти ж на цьому ґрунті зневіру, депресію, розбрат, хаос 

у головах − то вже завдання сучасних послідовників Геббельса [російських 

журналістів – М. Р.], мобілізованих на інформаційну війну проти України» 

(П. Порошенко) спостерігаємо негативну оцінку рейхсміністра народної освіти 

та пропаганди Німеччини. Відбувається ідеологізація імені, представлення його 

як символа пропагандистської діяльності.  

Спільним для українського та польського президентів є Катинь / Katyń як 

символ масових розправ.  
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Отже, символічне навантаження найчастіше отримують прецедентні імена 

на позначення трагічних подій, які торкнулися не лише конкретної країни, але 

мали глобальний характер.  

 

Висновки до Розділу 3 

1. Номінативні варіанти як способи називання одного і того ж 

референта прецедентного імені в текстах промов, як правило, мають структурні 

відмінності. Виявлено, що номінативними варіантами є: прямі та непрямі 

(абревіатури) власні назви (Європейський Союз – ЄС, Unia Europejska − UE, 

l'Union européenne − l'UE), офіційні та неофіційні форми найменування осіб 

(Георгій Гонгадзе – Гія Гоннадзе, Józef Piłsudski –Piłsudski, Tadeusz Kościuszko − 

Kościuszko), власні назви та перифрази (Тарас Шевченко – Кобзар), назви подій 

та метонімізовані назви (Чорнобильська катастрофа − Чорнобиль, Katyńska 

zbrodnia – Katyń). Існування варіантів зумовлене значущістю та регулярною 

відтворюваністю ПІ, а вибір варіанта в кожній ситуації – умовами комунікації, 

здатністю адресата декодувати конкретне ПІ. Така варіантність характерна для 

текстів трьома мовами.  

2. Структурно-семантична характеристика прецедентних імен виявляє 

моделі типових структурних варіантів їхньої вербалізації у текстах трьома 

мовами. З площини теорії номінації найбільш поширеними моделями є: одно- 

(Каганович, Mołotow, Roosevelt, Gambetta, Jaurès) та двокомпонентні (Вінстон 

Черчіль, Tadeusz Kościuszko, Robert Schuman) власні назви-антропоніми (різні 

варіанти поєднань номінативних компонентів ім’я / прізвище / по батькові) та 

їхні структурні варіанти – абревіатури. Виявлено, що різні форми номінації 

свідчать про вплив позалінгвальних чинників, основним з яких є особисте 

ставлення адресанта до названої особи або реалії.  

Прецедентні імена можуть бути вираженими і моделями власна 

назва+конкретизатор, які охоплюють різновиди власна назва+означення-

конкретизатор (Володимир Великий, Ярослав Мудрий); прикладка-
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конкретизатор+власна назва (княгиня Ольга, князь Святослав, Marszałek 

Piłsudski, General de Gaulle, Chancelier Adenauer); дати (32-33 рр., 90-ті, 1989).  

Реалізація структурно-семантичних моделей у трьох мовах виявляє спільні і 

відмінні риси. Загалом структурно-семантичні моделі прецедентних імен мають 

однаковий алгоритм формування, відрізняються домінуванням окремих моделей 

у текстах кожною мовою. Відмінні риси є національно зумовленими: в 

українськомовних текстах більш поширеною є модель однокомпонентна власна 

назва-антропонім (прізвище, прізвисько), а також трикомпонентна власна 

назва-антропонім (ім’я+по батькові+прізвище).  

3. Дериваційна продуктивність прецедентних імен у текстах промов 

трьома мовами невисока: прецедентні імена стають твірною базою для 

прикметників та іменників. Похідні одиниці семантично пов’язані з їхніми 

твірними базами й ілюструють опосередковане апелювання до прецедентних 

імен.  

Прикметники утворені тільки від прецедентних імен українською та 

польською мовами (Сталін − сталін+ськ+ий, Kościuszko − kościuszk+ow+skie). 

Міжмовне дериваційне гніздо формує універсально-прецедентне ПІ Гітлер / 

Hitler / Hitler: гітлер+ів+ськ+ий / hitler+ow+ski, anty+hitler+ow+ski. Виявлені 

похідні іменники позначають абстрактні поняття, які наділені ознаками, 

пов’язаними із прецедентними іменами (Кучмізм (від Кучма), les Gaullistes (від 

Gaullе), Africanisation (від Afrique). Похідні від прецедентних одиниць іменники 

зафіксовано в текстах українською та французькою мовами.  

Дериваційна продуктивність властива прецедентним іменам у текстах 

трьома мовами. Правда, її конкретна реалізація має особливості: тексти 

українською та польською мовами свідчать, що прецедентні імена утворюють 

похідні прикметники (зафіксовано 4 одиниці у 7 слововживаннях та 4 одинці у 8 

слововживаннях); тексти українською та французькою мовами – що прецедентні 

імена утворюють похідні іменники (1 та 3 одиниці відповідно). 

4. Зміна значення власної назви в текстах промов президентів 

здійснюється двома шляхами: метонімізацією і символізацією. В основі 
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семантичної транспозиції лежить конотонімізація імені, а також його 

функціонування в актах вторинної (повторної номінації). Метонімічні 

транспозиції значення об’єднано у локальний та темпоральний типи. Локальний 

тип 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 до іншого 

семантичного наповнення. Обґрунтовано моделі: 1) ‘місто / село’ ‘подія’ 

(Чорнобиль / Tchernobyl – ‘вибух на Чорнобильській АЕС 1986 р.’; 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 напрямок’ 

(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 зумовлений часовими логіко-

семантичними зв’язками – номінація одного об’єкта здійснюється через перетин 

ознаки ‘час’ з іншим об’єктом. Цей тип семантичного варіювання представлений 

у таких 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.’).  

Виявлено системні риси складу прецедентних імен: антонімічні пари та 

синонімічні ряди. Міжмовні паралелі в антонімічних та синонімічних опозиціях 

виявляють універсальні тенденції.  

Символізація здійснюється шляхами використання сталих символів 

лінгвокультури і за допомогою авторського присвоєння символічного значення 



152 

 

прецедентним іменам. Сталими символами, які використовують президенти, є 

біблійні символи (Goliat, Голгофа). Символами-новотворами є прецедентні 

імена, яким політичні лідери держави самостійно присвоюють символічне 

значення: Берлінська стіна, Варшавський круглий стіл, Помаранчевий Майдан 

як символи нової Європи, Westerplatte – символ опору загарбникам та ін. ПІ 

Чорнобиль / Tchernobyl постає символом ядерної катастрофи для українського та 

французького президентів.  

Формально-семантичні ознаки (номінативні варіанти, структурно-

семантичні варіанти, дериваційна продуктивність, організація внутрішньої 

структури) прецедентних імен реалізуються однаково у текстах трьома мовами. 

Структурно-семантичні моделі ілюструють спільні риси у текстах трьома 

мовами. Виявлено й відмінні риси, які є національно зумовленими: у текстах 

українською мовою прецедентні імена частіше реалізують семантичний зв’язок 

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

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

слововживаннях відповідно). У текстах польською мовою переважає модель 

‘час’→ ‘подія’, а в текстах французькою − модель ‘регіон’→ ‘політичні 

(економічні) можливості’ (4 одиниці у 5-ти слововживаннях, в українських та 

польських текстах зафіксовано по одному прикладу). 

Результати дослідження висвітлено в статті  

Рослицька М. В. Семантичне варіювання власної назви як спосіб організації 

прецедентних імен у політичному дискурсі. Мова і суспільство. Вип. 8. Львів. 

2017. С. 102–112. 
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РОЗДІЛ 4 

СОЦІОПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ІМЕН 

 

Соціальні та культурні умови використання [Бацевич 2009, с. 30] 

прецедентних імен, їхня функціональна здатність реалізовувати наміри політика 

в його соціальній практиці як взаємодії комунікантів у певних соціокультурних 

контекстах і ситуаціях [Шевченко 2005, с. 9−20] формує соціопрагматичний 

потенціал цих одиниць.  

Прецедентні імена постають як засіб реалізації − через мовну форму усім 

відомих власних назв − комунікативної інтенції політичного лідера щодо 

адресатів. Соціопрагматичний потенціал прецедентних імен реалізується за 

відповідних умов комунікації. Насамперед, за наявності комунікантів: адресанта 

(президента) − особи, яка генерує інформацію, що призначена для передачі; 

адресата (суспільства в цілому чи соціальної групи), для якого призначена 

інформація, що передається; наявності каналу комунікації − того засобу, за 

допомогою якого передають інформацію (важливим елементом є і зворотній 

зв'язок, який ілюструє ефективність комунікації, однак в роботі його не 

аналізуємо).  

Аналіз промов як соціальної практики політичного лідера повинен 

враховувати соціальні характеристики дискурсу. Таке припущення робимо на 

основі інформації про те, що семантична компресованість ПІ робить його 

співвідносним з одиницями, що мають різний функціональний потенціал. 

Наприклад, культурно-семіотична функція ПІ [Статкевич 2011, с. 2] співвідносна 

із функціями лінгвокультуреми − мовного знака, який містить культурну 

інформацію [Селіванова 2006, с. 560]. Функція характеризації [Великорода 2012] 

забезпечує адресантові інструмент для вираження оцінки: способи 

представлення ПІ в політичному дискурсі демонструють особисті вподобання 

мовця щодо оцінки різного роду реалій та осіб.  

Лінгвокультурна значущість ПІ, тобто здатність позначати широкий набір 

добре відомих представникам лінгвокультури явищ та осіб, дозволяє 
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прецедентним іменам позначати широкий діапазон суспільно та ідеологічно 

вагомих явищ та авторитетних осіб. Так, ПІ стає компонентом акту персвазії, 

тобто функціонує як засіб впливу.  

Виходячи з стратегічних цілей політичного дискурсу – консолідації та 

самопрезентації [Стрій 2015, с. 141−146], у дисертації соціопрагаматичний 

потенціал прецедентних імен досліджено з урахуванням їхнього потенціалу бути 

засобом впливу, вираження ідеології та конструювання ідентичності в промові 

президента.  

4.1. Прецедентні імена − засоби вербального впливу  

Комунікативна діяльність президента прямо пов’язана з механізмами 

впливу, тобто персвазії – інтенціонального комунікативного акту, спрямованого 

на волю і почуття адресата. Основою реалізації наміру вплинути на слухача є 

синтез емоційних та моральних чинників, які реалізуються на на вербальному 

(добір слів, аргументів, правильна структура висловлювань і вміла 

самопрезентація) та невербальному рівнях (жести, інтонація тощо) впливу.  

Аналіз текстів промов демонструє, що прецедентні імена є елементами 

низки механізмів впливу. У роботі розкриваємо роль прецедентних імен як 

засобів вербального впливу за допомогою аналізу навіювання. Беремо до уваги 

такі лінгвістичні показники: роль прецедентних імен у формуванні 

вертикального контексту, асоціативного чи контекстуального ряду однорідних 

явищ, аналогії, присвоєнні словам нових значень.  

4.1.1. Роль прецедентних імен у техніках навіювання. Вертикальний 

контекст. Ми виявили, що оніми, вжиті у проаналізованих фрагментах 

дискурсів президентів, генетично пов’язані з низкою сфер знань, які постають 

сферами-джерелами походження цих прецедентних імен. Саме з цими сферами 

знань прецедентні імена встановлюють вертикальний контекст у тексті промови. 

У такому випадку прецедентні імена постають маркерами «присутності» цих 

сфер знань. Як ми з’ясували в Розділі ІІ, універсальними сферами-джерелами 

прецедентних імен у текстах промов президентів є «Політика», «Історія», 
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«Література», «Релігія». Забезпечуючи техніку навіювання, прецеденті імена 

формують вертикальний контекст шляхом апелювання до певних сфер-джерел, 

утворюючи відповідні різновиди вертикального контексту. У дисертації 

аналізуємо біблійний контекст.  

Біблійний контекст формується покликаннями на біблійні явища, події, 

персонажів через прецедентні імена зі сфери-джерела «Релігія». Цей прийом 

надає експресивності оповіді, стимулює інтерес адресатів, забезпечує 

позиціонування мовця як компетентної, ерудованої і віруючої особистості.  

Аналіз текстів промов дає підстави вважати, що засобом впливу є не лише 

покликання на біблійні прецеденти, але й також на імена релігійних діячів, які є 

авторитетними постатями для релігійного суспільства.  

Наприклад, під час промови в Польському Сеймі в контексті теми 

Волинської трагедії П. Порошенко застосовує вписування в релігійний контекст: 

Нас надихають думки предстоятелів наших церков, які про трагічні сторінки 

спільної історії під час ІІ Світової війни та перших післявоєнних років радять 

говорити з великою мудрістю: «Прощаємо і просимо прощення». Ми 

пам’ятаємо слова Святого Папи Івана Павла ІІ, який ще напередодні 

шістдесятої річниці Волинської трагедії казав: «Якщо Бог простив нам у 

Христі, тоді треба також людям віруючим простити взаємні кривди та 

просити прощення власних провин…». Залучення прецедентних імен і 

висловлювань, пов’язаних з релігією, зумовлене закликом сенату Польщі 

визнати Волинську трагедію геноцидом польського народу, вчиненим 

українцями. Президент України знає про релігійність народу Польщі, тому 

закликає прощати, покликаючись на слова релігійних авторитетів (прецедентне 

висловлювання), а також на найвищий авторитет − приклад Бога. Спостерігаємо 

подвійну аргументацію: Бог простив нам і Святий Папа Іван Павло ІІ […] 

казав: «Якщо Бог простив нам…».  

Нагадаємо, у Розділі 2 виявлено, що існує тенденція до залежності кількості 

прецедентних імен зі сфери релігії від кількості вірян у суспільствах адресатах. 

Саме такі умови забезпечують вплив на адресата. 
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Літературний контекст постає як покликання до прецедентних імен зі сфери 

літератури. У промовах політиків такі прецедентні імена становлять джерело 

аналогій та прикладів до сучасних особистостей, подій тощо. У промовах 

прецедентні імена з цієї сфери творять образ компетентного і ерудованого 

лідера, що забезпечує самопрезентацію політика. Як правило, літературний 

контекст формується прецедентними висловлюваннями – цитуванням текстів 

відомих письменників. Однак прецедентні імена в політичному дискурсі 

створюють літературний контекст ще й за допомогою власних назв із 

тематичних груп «Твори», «Письменники», «Персонажі». Президенти по-

різному оперують такими прецедентними іменами, однак всі вдаються до 

відомих у суспільстві назв та імен.  

Аналогія. Прецедентні імена творять конструкції аналогії через своє 

змістове наповнення, ознака або ознаки якого є спільними для кількох одиниць.  

Аналіз засвідчив, що в текстах промов президентів аналогія слугує для 

встановлення зв’язку між кількома явищами, вираженими за допомогою 

прецедентних імен або у випадку, коли лише одне явище позначене 

прецедентним іменем. 

Наприклад: 

1. І події нашого життя протягом останніх двох років, і недавні події в 

Росії, і, скажімо, події в Грузії засвідчують, що буває, коли порушуються 

закони, коли люди діють всупереч Конституції, якою б вона не була 

(Л. Кравчук). Зміст речення засвідчує, що спільною змістовою рисою для 

прецедентних імен Росія і Грузія є ‘ситуація порушення закону’, вони 

виражають інформацію про конфлікти у вказаних країнах. Загадані прецедентні 

імена формують трикомпонентну аналогію, оскільки назви Росія і Грузія 

виражені експліцитно, а евфемізм події нашого життя протягом останніх двох 

років імпліцитно виражає інформацію про події в Україні.  

2. Європейські цінності об'єднують людей на помаранчевому Майдані в 

Києві так само, як на Оксамитовій Площі Вацлава у Празі (В. Ющенко). 

ПІ помаранчевий Майдан та Оксамитова площа утворюють аналогію за 
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ознаками ‘революція’ та ‘європейські цінності’ як революції за європейські 

цінності, визначальні для Помаранчевої в Україні та Оксамитової в 

Чехословаччині.  

3. Жахливі події, які Франція пережила цього трагічного листопада, є 

повсякденною реальністю для України протягом майже 21 місяця. Моя країна 

потерпає від тероризму, що фінансується та підтримується Російською 

Федерацією (П. Порошенко). Прецедентні імена забезпечують аналогію між 

здійсненими ІДІЛ терористичними актами у Франції та діяльністю ЛНР та ДНР в 

Україні за ознакою ‘терористичний акт’. У реченні вжито евфемізм жахливі 

події, що свідчить про намір уникнути прямого називання терористичної атаки. 

Декодувати зміст висловлювання дозволяє широкий контекст виголошеної 

промови: виступ Президента України на 21-ій сесії Конференції сторін Рамкової 

конвенції ООН з питань зміни клімату COP21 (листопад 2015 р.), який привертає 

увагу світової громадськості до подій в Україні через зв’язок з терористичним 

актом, здійсненим у Франції.  

4. Україну так само важко уявити без Київської політехніки, як Францію 

без Сорбони, Британію без Оксфорда і Кембріджа, Сполучені Штати — без 

Гарварда (Л. Кучма). Прецедентні імена утворюють ланцюжок аналогій із 

назвами країн, найстарших та найпрестижніших університетів: Францію без 

Сорбони, Британію без Оксфорда і Кембріджа, Сполучені Штати — без 

Гарварда […] додавши в ряд аналогії і Київську політехніку. Цей прийом 

свідчить про присвоєння вагомого статусу українському університетові в 

аналогії за ознакою ‘базовий вуз’.  

5. Palmiry to w jakiejś mierze odpowiednik Katynia, to warszawski 

Katyń (А. Кваснєвський). Прецедентні імена розкривають бачення адресанта: 

місцевість біля Варшави через аналогію за ознакою ‘місце вбивств поляків’ 

прирівнюється до Катині. У результаті виник оказіональний перифраз warszawski 

Katyń на основі співзначення топоніма Katyń.  

6. Comme l’Europe avait commencé avec le charbon et l’acier et avec le 

nucléaire, l’Union de la Méditerranée commencera avec le développement durable, 
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l’énergie, les transports, l’eau (Н. Саркозі). Прецедентні імена формують аналогію 

між початком індустріалізації Європи і Середземномор’я, показуючи можливість 

піднесення економіки новоствореного Середземноморського союзу (l’Union de la 

Méditerranée) до рівня ЄС. Нагадаємо, Франція виступала за створення цієї 

структури. Таке окреслення перспектив за допомогою аналогії ідентифікуємо як 

спробу впливу на адресата. Таким чином, аналогія утворюється за конотативною 

ознакою ‘економічна потужність’. 

Перелічені вище вербальні способи впливу ґрунтуються на семантичних 

особливостях організації прецедентних імен, оскільки базовим елементом 

творення механізмів впливу є їхні змістові ознаки.  

Присвоєння словам нових значень Нагадаємо, що одним із шляхів 

семантичного варіювання оніма, який забезпечує йому статус прецедентного 

імені, є метонімічне перенесення значення, що також постає способом впливу 

(про механізм присвоєння нового значення див. у пункті 3.4.1).  

1. Кремль → державна влада Росії: Кремль добре розумів, що українське 

відродження і будь-які прагнення до незалежності неможливі без селянства 

(В. Ющенко). Назва частини міста, де знаходиться офіційна резиденція 

Президента РФ, вжита на позначення державної влади РФ загалом. Метонімічне 

перенесення Кремль → державна влада Росії, формує співзначення ‘державна 

влада Російської Федерації’ з референтного ‘офіційна резиденція Президента 

Російської Федерації’. 

2. Katyń → розстріли в Катині: Polacy walczą i giną na wszystkich frontach… 

Są wśród nich bracia i dzieci ofiar Katynia (Л. Качинський). Словосполуку ofiarу 

Katynia («жертви Катині»), що має значення «жертви розстрілів у Катині 1940 

року», утворено шляхом перенесення назви місцевості на події, що мали там 

місце. Конотативні ознаки зумовлюють заміну референтного значення топоніма 

Катинь / Katyń на метонімічне співзначення хрононіма ‘масові розстріли 

польських громадян, здійснені органами НКВС у Катинському лісі, поблизу 

с. Катинь навесні 1940 року’. 
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3. Але всі ми чітко розуміємо, що Бабин Яр – це одна із найглибших ран, 

один із найважчих спогадів про Голокост, про цю безпрецедентну в історії 

людства катастрофу, про спробу фізично винищити весь народ із корінням, 

заглибленим в Біблію. У цьому сенсі з Бабиним Яром співмірний хіба що Аушвіц 

(П. Порошенко). Назва урочища на північно-західній околиці Києва вжита з 

метою позначення події – масових розстрілів 1941−1943 рр. Більше прикладів 

див. у пункті 3.4.1.  

Такі когнітивні метонімічні перенесення уможливлюють опосередковане 

апелювання до реалій через прецедентні імена. Їхнє вживання розраховане на 

спільну когнітивну базу й фонд знань, які дозволяють експлікувати прецедентні 

імена та ідентифікувати явища, позначені ними.  

Асоціативний чи контекстуальний ряд однорідних явищ. Цей спосіб 

впливу розрахований на присвоєння спеціального статусу якомусь елементові, 

який вміщують у ряд контекстуально однорідних прецедентних імен. Таким 

способом досягається ефект накопичення емоційного компонента, що 

призводить до некритичного сприйняття наступного висловлювання через 

нагнітання емоцій або для умисного підкреслення значення певного елемента.  

Так склалося, що досі ми, українці, звертаючи погляд на свою історію, 

знаходили на її сторінках переважно події сумні, смутні. Наша пам’ять міцно 

зафіксувала такі сторінки, як […] З недавніх історичних подій - бій під 

Крутами, муравйовські погроми, Розстріляне Відродження 20-х, Голодомор 

тридцять третього, чорна наруга 37-го, операція "Вісла", Чорнобиль... 

(Л. Кравчук). Ряд контекстуально однорідних явищ формують прецедентні 

імена, які позначають трагічні події історії України. Цей ряд однорідних явищ 

накопичує імена, що творить ефект нагнітання негативних емоцій і послаблює 

критичне мислення. А в наступному висловлюванні політик виправдовує складу 

тогочасну ситуацію − зазначає що історія неодмінно відбивається в теперішніх 

негараздах, однак її неможна забувати.  

Наша пам’ять міцно зафіксувала такі сторінки, як зруйнування 

золотоглавого Києва, битву під Берестечком, Переяслав і Гадяч, драматизм 
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Полтавського бою і трагедію Батурина, підступне підле нищення Січової 

Запорозької республіки, Емський указ і Валуєвський циркуляр про заборону 

української мови (Л.Кравчук). Прецедентні імена формують ряд контекстуально 

однорідних явищ, об’єднаних за змістом – трагічні події з історії України. 

Зауважимо, ПІ Переяслав і Гадяч реалізовані як метонімізовані власні назви, що 

відсилають до подій – битви під Переяславом (1630 р.) і Гадяцького договору 

(1658 р.).  

Адже на нашому славному історичному шляху були могутня Київська 

держава Володимира Великого та Ярослава Мудрого, волелюбне Галицько-

Волинське князівство, перша християнська республіка в Європі - Запорозька 

Січ, незабутні герої Визвольних Змагань 17-го сторіччя, відчайдушний порив до 

свободи часів Івана Мазепи, започаткування власної державності в 

Українській народній республіці, безсмертний подвиг солдат і партизанів 

України у Великій Вітчизняній війні (Л. Кравчук). Політик реконструює 

історію України, зокрема «славний історичний шлях» за допомогою ряду 

контекстуально однорідних явищ. Такий прийом має протилежний до 

попереднього прикладу ефект, оскільки нанизування прецедентних імен на 

позначення позитивно конотованих значущих подій створює відчуття гордості в 

адресатів за історію своєї країни. Політик зазначає, що саме зазначені вище події 

«підносять наш народ до вершин цивілізації, визначають його заслуги перед 

людством».  

У наших перемогах є дух і залізо. Хотин. Жовті Води. Конотоп. Маківка. І 

Курська дуга. І битва за Київ. Бої проти фашизму і бої за незалежність у час 

Другої світової війни. У наших перемогах – тисячолітня традиція (В. Ющенко). 

Як і в попередньому прикладі, об’єднані конотативною ознакою ‘перемога’, 

прецедентні імена на позначення місць битв формують низку однорідних явищ – 

переможних битв з історії України проти різних противників.  

Для мене, мільйонів українців, для всієї нації, для мого народу плямою було 

те, що в історії новітньої України залишаються нерозкритими десятки гучних 

справ, серед яких справа Вадима Гетьмана, Гії Гонгадзе, Александрова, 
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В’ячеслава Максимовича Чорновола (В. Ющенко). Ряд однорідних 

прецедентних імен, які позначають імена фігурантів-жертв нерозкритих гучних 

справ, здійснених в час каденцій попередніх президентів. Такий прийом створює 

ефект звинувачення попередніх президентів і демонструє власне ставлення до 

нерозкритих справ – В. Ющенко поважає жертв і симпатизує їм. Такий висновок 

робимо зі способу номінації. Оскільки політик вживає форму Гія (Гонгадзе) – 

зменшено-пестливе від Георгій − саме так називали журналіста рідні та друзі, то 

розуміємо, що В. Ющенко також належить до друзів Г.Гонгадзе. Повна форма 

номінації В’ячеслав Максимович Чорновіл демонструє шанобливе ставлення до 

політика.  

Мирна перемога Майдану продовжує ряд козацьких перемог, серед яких 

Кафа і Корсунь, Збараж і Конотоп (В.Ющенко). ПІ Майдан як метонімізований 

урбанонім Майдан незалежності в м. Київ, через зв’язок з Помаранчевою 

Революцією, яка мала там місце, розвиває співзначення ‘Помаранчева 

Революція’. Таким чином ПІ Майдан несе зміст ‘Помаранчева Революція’, після 

якої Президентом став В. Ющенко, вписане в ряд контекстуально однорідних 

явищ, які позначають місця переможних битв козацького війська. Подібний 

прийом сприяє встановленню асоціацій між названими явищами і підкреслює 

статус Майдану (Помаранчевої Революції).  

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, зазначаючи, що вони нагадують славних А. Лінкольна та інших 

Президентів Америки (евфемізм ojcy założycieli Republiki Amerykańskiej), 

американську Декларацію незалежності і Конституцію. Нанизуючи 

контекстуально однорідні прецедентні імена, політик завершує їхній ряд 

одиницею на позначення свого політичного руху. Такий прийом зорієнтований 

на ототожнення названих прецедентних імен з метою підкреслити авторитетний 
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статус руху «Солідарність». Невипадковим є і вибір країни – США – оскільки 

вона є однією з найбільш економічно розвинених, адресат повинен зробити 

висновок про можливість такого розвитку і в їхній країні.  

Te dwadzieścia lat to lata wielkie. Po nich przyszła II wojna światowa, miliony 

ofiar, potężne antyhitlerowskie podziemie, wspaniałe Powstanie Warszawskie, akcja 

"Burza", powojenny opór przeciwko komunizmowi (Л. Качинський). Прецедентні 

імена конкретизують історичні події, які мали місце після «двадцяти великих 

років» − міжвоєнного двадцятиліття.  

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. Сарокзі). Прецедентні імена формують ряд імен 

авторитетних осіб (Saint-Louis, Carnot, Pascal, Voltaire), назв знакових подій і 

явищ (Encyclopédie, l'Edit de Nantes), об’єднаних позитивною оцінкою. Спосіб 

представлення прецедентного імені France через зазначені вище імена (Ma 

France, c'est la France de… ) дозволяє декларувати, що «моя Франція» (тa 

France) тотожна тій, яка асоційована із попередніми значущими для французів 

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

Подібний спосіб вираження власної позиції президента через прецедентні 

імена знаходимо у висловлюванні Ф. Олланда: Charles de Gaulle qui mit son 

prestige au service de la grandeur et de la souveraineté de la France, Georges 

Pompidou qui fit de l'impératif industriel un enjeu national, Valéry Giscard d' Estaing 

qui relança la modernisation de la société, François Mitterrand qui fit tant avancer 

les libertés et le progrès social, Jacques Chirac qui marqua son attachement aux 

valeurs de la République; Nicolas Sarkozy à qui j'adresse mes vœux pour la nouvelle 

vie qui s'ouvre devant lui (Ф. Олланд). Прецедентні імена дозволяють 

президентові в інавгураційній промові зазначити здобутки попередніх 

президентів, продовжуючи це нанизування імен займенником jе (я), 

презентуючи себе як продовжувача позитивної діяльності своїх попередників.  
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Як ми вже зазначили, способи впливу ефективніше діють на осіб, схильних 

некритично сприймати інформацію. До прикладу, у промовах Л. Кравчука 

використано порівняно значну частку прецедентних імен на позначення 

тематичних підгруп: «Битви» (0,03% від усіх слів промови): битва під 

Берестечком, битва за Переяслав і Гадяч; Полтавський бій, бій під Крутами, 

битва під Сталінградом, битва на вогненній Курській дузі, битва за Дніпро; 

«Збройні конфлікти» (0,02% від усіх слів промов) (Велика Вітчизняна Війна, 

Друга Світова війна, Визвольні змагання 1917−1920 рр.). У промові 

Л. Качинського група «Збройні конфлікти» (переважно II wojna światowa) займає 

0,13% від усіх слів. У промовах Н. Саркозі покликання до Seconde Guerre 

Mondiale займає 0,5% усіх слів аналізованих промов. Такі кількісні показники 

дають підстави вважати, що висока частотність вживання прецедентних імен на 

позначення трагічних подій має за мету емоційно впливати на адресата 

висловлювання.  

4.2. Прецедентні імена − маркери ідеології 

У політичному дискурсі однією з найважливіших є аксіологічна функція 

ідеологем, яка акумулює в ідеологічній площині низку цінностей: патріотичних, 

патріотично-релігійних, історичних.  

У соціолінгвістиці поняття ціннісної орієнтації розкриває зорієнтованість 

членів конкретного колективу на певні норми і критерії вибору мовних одиниць, 

починаючи від окремих конкуруючих мовних форм і завершуючи цілими 

мовними підсистемами чи системами (діалекти, жаргони, мови). Презентація 

ціннісних орієнтацій передбачає вибір потрібних форм і виразів у кожній 

конкретній комунікативній ситуації з конкретною інтенцією [Словарь 

социолингвистических терминов, с. 174]. Якщо лексика і фразеологія в структурі 

тексту пов’язані з ціннісною орієнтацією його автора, то частота певних 

стимулів розкриває значення нормативних ціннісних установок в суспільстві. 

Висока частотність певної одиниці або теми в мовленні свідчить про її 

значущість для конкретної культури [Вежбицкая, с. 33−38]. Це положення ще 
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раз обґрунтовує доцільність дослідження найбільш частотних прецедентних імен 

як маркерів цінностей, які є результатом ідеологічних переконань і виражені за 

допомогою ключових слів.  

Аналіз вербалізації ціннісної орієнтації відображає сучасний стан 

створюваної політичним лідером картини світу і тенденції розвитку політичного 

курсу, особливо виразно висвітленого в інавгураційній промові президента.  

Пряма вербалізація ідеологічних цінностей за допомогою ключових 

слів. Вивчення ідеологем у промовах президентів шляхом дослідження 

ключових слів передбачає виявлення одиниць, які ідентифікуємо як ключові, та 

подальшого дослідження їхньої поведінки в промовах. Ключовими словами 

обираємо найчастотніші прецедентні імена, які позначають політичних діячів. Ці 

одиниці є особистісними ідеологемами. Оскільки ідеологеми можуть виконувати 

інтеграційну або дезінтеграційну функції, в ході аналізу беремо до уваги оцінне 

представлення одиниць. Оцінка продемонструє самопозиціонування політика в 

координатах політичного сьогодення та історичного минулого. Для ілюстрації 

ключових особистісних ідеологем використовуємо домінантні в текстах 

політиків імена суспільно-політичних діячів.  

Як демонструє матеріал, президенти оперують різними особистісними 

ідеологемами з позитивною оцінкою. Таке вживання свідчить про стосунок 

названих ідеологем (імен політиків) до переконань адресанта. Наскірзною рисою 

є відмежовування через негативну оцінку від ідеологем тоталітаризму (Гітлер, 

Сталін) в промовах усіх політиків, що демонструє їхнє тяжіння до 

демократичних ідеологій. 

Отже, дослідження вербалізації ідеологічних переконань у текстах промов 

шляхом визначення найбільш частотних прецедентних імен як маркерів 

ідеологем свідчить, що політики декларують особистісні ідеологеми не лише 

через частотність вживання, але й через позитивну чи негативну оцінку. 
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Таблиця 4.1  

Особистісні ідеологеми в промовах президентів 

Президент  Оцінка 

Позитивна  Негативна  
Л. Кравчук Грушевський (5

19
), 

Володимир Великий (4) 

Сталін (3), Гітлер (3) 

Л. Кучма Ярослав Мудрий (3), 

Вінстон Черчіль (2) 

− 

В. Ющенко Богдан Хмельницький 

(7), Іван Мазепа (3), Пилип 

Орлик (5) 

Сталін (4) 

В. Янукович Володимир Великий 

(5), Ярослав Мудрий (4) 

Гітлер (2) 

П. Порошенко Іван Мазепа (6), Пилип 

Орлик (5) 

Гітлер (8), Путін (7), 

Сталін (4) 

Л. Валенса Abraham Lincoln (3)  Hitler (3), Stalin (2) 

А. Кваснєвський Józef Piłsudski (6) Hitler (7), Stalin (3) 

Л. Качинський Józef Piłsudski (7), 

Vaclav Klaus (5) 

-  

Б. Коморовський Józef Piłsudski (7), 

Vaclav Havel (4), Tadeusz 

Kościuszko (3) 

 Hitler (7) 

А. Дуда Józef Piłsudski (8), 

Tadeusz Kościuszko (4) 

Hitler (5) 

Ф. Міттеран Général de Gaulle (4), 

Jules Ferry (2) 

− 

Ж. Ширак Général de Gaulle (4), 

Georges Pompidou (3), 

Léopold Sédar Senghor (2), 

François Mitterrand (2) 

− 

Н. Саркозі  Général de Gaulle (5), 

Georges Pompidou (4), Jules 

Ferry (2), Jean Moulin (2) 

−  

Ф. Олланд François Mitterrand (6), 

Général de Gaulle (6) 

Hitler (7) 

 

Опосередкована вербалізація ідеологічних цінностей у похідних словах 

Вербалізацію цінностей, як правило, обґрунтовують на прикладі 

іменників (див. праці Макаренко 2012; Мамич 2014). Логічно висловити 

припущення, що вираження цінностей можливе і за допомогою значення 

прикметників, які семантично пов’язані з твірними прецедентними іменами-

іменниками. Для аналізу використовуємо інавгураційні промови Президентів, 

                                                 
19

 В дужках вказуємо кількість слововживань прецедентного імені  
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оскільки саме цей пласт промов зорієнтований на консолідацію і презентацію 

свого бачення майбутнього.  

4.2.1. Інавгураційні промови українською мовою. Серед ціннісних 

домінант у промовах усіх президентів України простежується вживання 

прикметників український та європейський. Дослідження мікроконтекстів 

зазначених прикметників дозволяє з’ясувати типові лексичні контексти, 

сукупність яких окреслює дистрибуцію прикметників. Поєднання слів у 

словосполучення в поняттєвому плані означає комбінування або поєднання ідей 

українського та європейського з іншими поняттями. Типові синтагматичні 

зв’язки іменників з прикметниками український та європейський дозволяють 

з’ясувати, які поняття найчастіше стоять поряд, а отже, що найчастіше є 

українським та європейським в картині світу президентів.  

У тексті промови Л. Кравчука українським (8% від усіх прикметників) 

найчастіше є народ, держава, незалежність. Синтагматичні поєднання у 

промові президента виявляють, що більшість зазначених цінностей стосуються 

інституту держави та державного апарату.  

У тексті промови Л. Кучми українським (5% від усіх прикметників) 

найчастіше є народ, держава, суспільство, спільнота. Прикметник європейський 

поєднується з іменниками Союз, перехрестя, вибір, співтовариство, політика. 

Синтагматичні значення передають вербалізацію цінностей за відношенням до 

ідеологічних установок та перебігу політичного процесу.  

Синтагматичні сполучення у промові Л. Кучми виявляють, що більшість 

зазначених цінностей стосуються а) інституту держави та державного апарату: 

український народ (5), українська держава (2), українське суспільство (2), 

українська спільнота (2), українська земля (в значенні «територія»), українська 

політика, український референдум; б) економічної сфери (українська економіка); 

в) гуманітарної сфери (українська діаспора).  

В інавгураційній промові В. Ющенка українським (15,9% від усіх 

прикметників) найчастіше є народ, нація, держава, прапор; європейським – 

Союз, народ, стандарт. 
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Марковані прикметником український цінності стосуються: а) інституту 

держави і державного апарату: український народ (3), українська нація (2), 

українська держава (2), українська державність, українська політика, 

український Хрещатик, український прапор (державний символ); б) гуманітарної 

сфери: українська історія, українська відповідальність, українське життя.  

В інавгураційній промові В. Януковича українським (4,5% від усіх 

прикметників) є народ (2), держава (2), суспільство та реальність; 

європейським – Союз, позаблокова держава. Українськими є цінності, які 

окреслюють інститут та апарат держави: народ (2), держава (2), суспільство. 

Гуманітарну сферу представляє синтагмосполучення українська реальність.  

В інавгураційній промові П. Порошенка українським (8,6% від усіх 

прикметників) найчастіше є народ, мова, Крим. Прикметник європейський 

поєднується з іменником вибір, досвід, цивілізаційна праця, добробут, 

майбутність тощо.  

Прикметники позначають цінності, що стосуються а) інституту та апарату 

держави: український народ (2), українська нація, український Президент, 

українські воїни, український Крим (2), українські сили (політичні – М. Р.), 

області, Донецьк; б) гуманітарної сфери: українська мова (2), українські 

патріоти, українська родина.  

Прикметник український є атрибутом виключно внутрішньополітичних 

явищ.  

Зв’язок мови та соціально-політичної ситуації, яка вплинула на 

використання в мовленнєвому потоці відповідних прикметників, найкраще 

ілюструє промова П. Порошенка: прикметник український поєднується із 

іменниками, яких не вживали попередні президенти: Крим, Донбас, області. Це 

іменники, які позначають частини території України. Поява нових 

синтагмосполучень зумовлена екстралінгвальним чинником (анексією Криму та 

воєнними діями на Донбасі), див.: українські воїни, українські патріоти. У 

промові П. Порошенка термін українська держава відсутній, проте це 

словосполучення є одним із найуживаніших в усіх трьох попередніх 
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президентів; термін українська державність функціонує лише в промовах 

Л. Кучми та В. Ющенка. Поєднання прикметника український з ідеологемою 

нація спостерігаємо лише в промовах В. Ющенка та П. Порошенка.  

Аналіз синтагматичних зв’язків іменників, які вербалізують ціннісні 

домінанти, з прикметником український виявляє відмінність ідеологем, які 

синтезують колективні цінності у промовах. Ідеологема «нація», а точніше 

«українська нація», функціонує лише в промовах В. Ющенка та П. Порошенка. 

Ідеологічна близькість ідей цих президентів зумовлює спільні домінанти. 

В. Ющенко – свого часу голова правоцентричної консервативної партії 

національно-демократичного спрямування «Наша Україна» [Сисарєв, http], а 

П. Порошенко сьогодні почесний голова партії Блок Петра Порошенка (до 2014 

року – «Солідарність»), що теж дотримується правоцентричної християнсько-

ліберальної ідеології, до того ж − свого часу (грудень 2001 року) партія 

приєдналася до виборчого блоку «Наша Україна»).  

Для всіх президентів спільною ціннісною домінантою є ідеологема 

«український народ». Тільки для перших трьох лідерів ціннісною домінантою є 

«українська держава». Четвертий президент, П. Порошенко, апелює до цінності 

«територіальна цілісність (держави)». Такий набір зумовлений як ідеологічними 

установками, так і актуальними політичними подіями, відносно яких політик 

вибудовує свою позицію. 

На фоні появи «єврослів» прикметник європейський змінює своє семантичне 

наповнення. Цей прикметник функціонує в усіх текстах промов, однак в тексті 

виступу П. Порошенка вживається стільки ж разів, скільки й український (18). 

Якщо в промові В. Януковича європейським був тільки Союз та позаблокова 

держава, то в П.Порошенка європейський має значно більшу частотність 

вживанням і актуалізує своє якісне значення – «якісний чи найкращий за якістю 

або ж високий чи вищий» [Яворська, с.111], наприклад, європейський добробут, 

європейська демократія.  

4.2.2. Інавгураційні промови польською мовою. У текстах промов 

Л. Валенси прикметник рolski (-а, -е) найчастіше поєднується з іменниками 
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"Solidarność" (ruch społeczny o pięknej nazwie "Solidarność"), gospodarkа (2), 

naród, tradycjа, pochodzenie, sprawа, wojskо, żołnierz, tradycjа. Цей прикметник 

займає 38% всього корпусу прикметників, вжитих у промові. Синтагматичні 

поєднання вивявляють, що більшість одиниць стосуються політичної сфери 

рolskа gospodarkа, рolskі naród. Також політичний лідер використовує 

ідеологему для позиціонування себе як члена руху «Солідарність» − рolskа 

"Solidarność".  

У тексті своєї інавгураційної промови А. Кваснєвський наділяє ознакою 

польського (42% від усіх прикметників промови), поєднуючи з прикметником 

рolski (-а, -е), іменники obywatel (2), państwo, firmа. Марковані прикметником 

рolski (-а, -е) реалії стосуються інституту держави та державного апарату.  

Л. Качинський у тексті своєї промови поєднує прикметник рolski (-а, -е) з 

іменниками demokracja (2), sukces (2), naród, rolnik. Синтагматика прикметника 

свідчить про домінування ідеологічних компонентів політичного спрямування. 

Цей прикметник займає 43% всього корпусу прикметників, вжитих у промові. 

Б. Коморовський наділяє ознакою рolski (-а, -е) низку іменників, пов’язаних 

з політичною складовою ідеології: demokracja (6), państwо (2), politykа (2), dom, 

państwowość, naród, życiе, wolność, sukces, mieszkaniec, interes, żołnierz, pomóc. 

Цей прикметник займає 46% всього корпусу прикметників, вжитих у промові. 

А. Дуда у тексті своєї промови поєднує прикметник рolski (-а, -е) з 

іменниками рaństwо (3), kulturа (3), polityka, armiа, tradycja, gospodarkа, 

szkolnictwo, język, historiа, dziecko. Цей прикметник займає 42% всього корпусу 

прикметників, вжитих у промові. 

Практично наскрізними і частотними синтагмосполуками є рolski naród 

(Л. Валенса, Л. Качинський, Б. Коморовський), рolskiе рaństwо (А. Кваснєвський, 

Б. Коморовський, А. Дуда), рolskа demokracja (Л. Качинський, Б. Коморовський). 

Усі ці прикметники є похідними від центральної ідеологеми – Рolskа (Польща). З 

огляду на характеристики ідеологем (постійна відтворюваність, стійкість 

форми), робимо висновок, що ці словосполуки теж виступають ідеологемами.  
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4.2.3. Інавгураційні промови французькою мовою. Аналіз 

інавгураційних промов французьких президентів демонструє зовсім інші 

результати. Політики значно рідше, ніж українські та польські, вживають 

співвідносний з назвою держави прикметник français.  

Ф. Міттеран у своїй інавгураційній промові 21 травня 1988 р. взагалі не 

вживає прикметників français і européenne. У його текстах промов тільки один 

прикметник вживається більш, ніж раз – nouveau «новий» (від лат. nouvellus 

зменшувальне від novus [Le Petit Robert, с.1284]). 

Інавгураційна промова Ж. Ширака 17.03.1995 р. містить 34 словоформи 

прикметників, що становить 6,58% від загальної кількості слів в промові (517). 

Найбільш вживаними прикметниками є fort «сильний» і uni «єдиний», які в 

тексті промови вживаються 2 рази. А прикметники haut, présidentielle, français, 

essentiel, égal, impartial, juste, grand, indépendant, nécessaire, républicain, vieux, 

jeun, prêt, clos, nouvel, personnel, lourd, ouvert, confiant, solidaire, patriote, 

européen, intérieur, public, supérieur – вжиті один раз.  

Щодо прикметника européen, то він набуває рис якісного прикметника, 

зрідка, у реченні: Je voudrais que ces années, lourdes d'enjeux, mais ouvertes à tous 

les possibles, les voient devenir plus confiants, plus solidaires, plus patriotes, et en 

même temps plus européens, car la force intérieure est toujours la source d'un élan 

vers l'extérieur. Словосполука plus européens «більш європейський» має яскраво 

виражений характер якісного прикметника.  

Інавгураційна промова Н. Саркозі (17.05.2007 р.) містить 53 словоформи 

прикметників, що становить 4,8% від загальної кількості слів в промові (1113). 

Прикметник français «французький» вживається всього 2 рази, у поєднанні: la 

démocratie Française, un jeune prêtre français. Прикметник européenne вжито 4 

рази. Цей прикметник сполучується з іменниками la démocratie, l'union politique і 

двічі як la Constitution européenne.  

Ф. Олланд у своїй інавгураційній промові 15 травня 2012 р. двічі вживає 

прикметник français, сполучаючи його з іменниками peuple та souveraineté. 

Промова політика містить 39 словоформ прикметників, що становить 3,32% від 
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загальної кількості слів в промові (1175). Найбільшу частотність вживання 

мають прикметники nouvel «новий» (7), public «суспільний, громадський» (5), 

social «соціальний» (3), civique «громадянський» (3), indispensable «істотний» 

(2), professionnel «професійний» (2) та français «французький».  

Аналіз демонструє, що опосередковане апелювання до цінностей, 

виражених похідним від назви держави прикметниками, є наскрізною ознакою у 

текстах усіх президентів. Найбільш частотним такі прикметники є в промовах 

українських президентів, найменш – у французьких. Однак ідеологема 

«український / польський / французький народ» об’єднує промови більшості 

Президентів.  

Прикметник європейський / europejski / européen є найбільш частотним в 

промовах українських президентів, набуваючи рис якісного прикметника. Це 

пов’язуємо із прагненням України вступу до ЄС. А словосполука європейська 

демократія / la démocratie européenne стає ідеологемою для політичних лідерів.  

Лексеми, які мають найвищу частотність в тексті промови, представляють 

ціннісні домінанти в мовній картині світу політичного лідера. Вони залежні від 

ідеологічної позиції та політичного курсу президента, тому подібні назви мають 

характер ідеологем.  

4.3. Прецедентні імена в конструюванні ідентичностей 

4.3.1. Представлення ідентичності адресанта. Особистісну ідентичність 

адресанта розкриває його самопрезентація як вияв власного ставлення до осіб, 

явищ, позначених через прецедентні імена з різних сфер-джерел. Виявлено, що 

політики декларують оцінне ставлення до реалій з різних сфер знань, таким 

чином, кожен президент вписує себе в систему явищ, щоб показати щодо них 

власну позицію.  

Здійснений аналіз засвідчив, що місце прецедентних імен саме у вербальних 

техніках самопрезентації шляхом непрямої самопрезетації. Звідси − основним 

способом реалізації функції характеризації є декларування власного ставлення 

(позитивної чи негативної оцінки) мовця до осіб, подій, явищ, позначених 

прецедентними іменами.  
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Оскільки політичні погляди і погляди на політичну історію як аспекти 

ідеології ми розглянули в пункті 4.2, аналіз доповнює розкриття позицій мовців 

щодо релігії та культури. 

Демонстрація релігійних поглядів політичного лідера держави 

Ці погляди вписують політика в систему релігійної структури суспільства і 

дозволяють його самопредставлення як релігійного / нерелігійного глави 

держави. За допомогою оцінки прецедентних імен політик виявляє свою позицію 

щодо конкретних релігійних реалій. У дослідженні нас цікавить роль 

прецедентних імен у вираженні оцінного ставлення до реалій релігії.  

За урочистістю та піднесенням свято Незалежності для нас, немов 

Різдво. Бо це і є народження нової країни – України (П. Порошенко). У цьому 

висловлюванні вживання прецедентного імені Різдво для порівняння статусу 

Дня Незалежності і Різдва Христового свідчить про адресанта-політика, для 

якого національні цінності рівнозначні релігійним.  

 Jesteśmy za tym, aby Kartę Narodów Zjednoczonych traktować jak Biblię 

(А. Кваснєвський). Таке висловлювання свідчить про християнську позицію 

політика, оскільки в тій же промові він наголошував на цінності та важливості 

Карти Об’єднаних націй, а формулювання traktować jak Biblię свідчить про 

позитивну оцінку двох прецедентних імен і має характер фразеологізма, на нашу 

думку, зі змістом «рахуватися з чимось, діяти згідно його приписів».  

Щиро вітаю вас з Днем захисника України. А також із святом Покрови 

Пресвятої Богородиці. Бо без Божої допомоги зробити те, що зробили 

українські військові, було би неможливо (П. Порошенко). Політик виявляє свою 

релігійну позицію – віру в Бога, який допомагає долати ворога.  

У наступному висловлюванні ПІ Євангеліє вжите з метою зазначити, що 

консолідація – єдиний спосіб вберегти Україну від краху в умовах російської 

агресії: Євангеліє вчить, що царства, поділені всередині, впадуть 

(П. Порошенко). Окрім того, що це ПІ реалізує потенціал впливу через 

позначення авторитетного джерела, воно сигналізує про релігійну позицію 

мовця. 



173 

 

Подібний прийом бачимо і в висловлюванні: Chociaż mieszkałem w Krakowie, 

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

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

визначає позитивну оцінку спогадів учасників Варшавського Повстання і 

визначає релігійну позицію А. Дуди: «моя Біблія» вжито з метою виразити 

важливий статус згаданого твору для мовця. Зазначимо, що А. Дуда позиціонує 

себе як релігійну особистість.  

Цю функцію реалізують сталі вирази, компонентом яких є теонім Бог: Сам 

Бог велів! Бог в поміч! (Л. Кравчук), Слава Господу Богу! Хай Бог нам у всьому 

допомагає! Хай допоможе нам Господь! (В. Ющенко), Нехай Бог благословить! 

Дякуючи Богові! (П. Порошенко), Niech dobry Pan Bóg pomaga nam w tej trudnej 

pracy! (Б. Комроовський), Bóg zapłać (Л. Качинський). 

Такі мовленнєві прийоми сигналізують про те, що говорить віруючий 

політик. Таким чином Президенти позиціонують себе в координатах релігійних 

поглядів. 

Демонстрація культурних вподобань політичного лідера держави  

Подібна презентація вписує політика в систему координат культури і 

дозволяє позиціонувати себе як ерудованого та культурно обізнаного мовця.  

Ми є народ, ми є нація, ми є велика сім'я народу України. І ми за заповітом 

нашого великого Кобзаря живемо в мирі, злагоді, живемо в сім'ї новій, в сім'ї 

дружній. Ми вибороли незалежність своєї України, ми будуємо свою державу за 

заповітами великого Кобзаря (Л. Кравчук). 

На всіх етапах існування вашої творчої організації в ній були люди, які 

чесно і самовіддано служили багатомільйонному читачеві, утверджуючи 

гуманістичні ідеали, неминущі загальнолюдські і національні цінності. Варто 

згадати лиш імена Олександра Довженка, Юрія Яновського, Максима 

Рильського, Павла Тичини, Михайла Стельмаха, Миколи Бажана, 

Володимира Сосюри, Андрія Малишка, Василя Мисика, Миколи 

Лукаша (Л. Кравчук). Політик прямо вказує на роль названих осіб, чим 

демонструє власне бачення історії культури України.  
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І в ХІХ столітті міцна творча дружба єднала носіїв і сіячів української 

національної ідеї: корифеїв українського театру, драматургів і акторів 

Карпенка-Карого, Кропивницького, Садовського з композитором Лисенком, 

поетом і прозаїком Старицьким, публіцистом і філософом Драгомановим, 

художниками, архітекторами (Л. Кравчук). Виділені прецедентні імена 

виявляють бачення адресанта української національної ідеї та її творців.  

Сердечно вітаю вас з народженням нового пісенного форуму на Буковині, 

батьківщині українського Орфея − Володимира Івасюка (Л. Кравчук). У дні 

найстрашнішої політичної та духовної руйнації, коли народу нашому було "на 

віки вічні" відмовлено у праві бути самим собою, прийшов у світ великий Кобзар, 

святий страдник і пророк Тарас Шевченко з новим заповітом, з новим і 

праведним законом, за яким було зміцнено підвалини української 

духовності (Л. Кравчук). Політик виявляє своє ставлення до античного героя 

Орфея і В. Івасюка через аналогію між ними; до Т. Шевченка – через епітети 

великий, святий. У наведених прикладах прецедентні імена стають засобами, які 

дозволяють політикові опосередковано висловити своє бачення окремих 

культурних фрагментів. Позитивно конотовані прецедентні імена Орфей, 

Володимир Івасюк, Кобзар, Тарас Шевченко виявляють мовця як шанувальника 

вказаних особистостей, знавця античної та української літератури та культури. 

Аналіз емпіричного матеріалу показує, що президенти презентують себе за 

допомогою оцінки явищ з різних сфер знань – політики, історії, релігії, культури. 

Прецедентні імена зі сфери-джерела «Релігія», як правило, виражають позитивну 

оцінку і слугують для виявлення своєї релігійної позиції і виражають релігійну 

ідентичність мовця. Позитивну оцінку завжди виражають і прецедентні імена зі 

сфери-джерела «Культура». Це означає, що президенти позиціонують себе як 

релігійних та культурно обізнаних особистостей, таким чином виражаючи 

власну ідентичність.  

4.3.2. Звернення до ідентичностей адресатів. Для дослідження 

взаємозв’язку прецедентних імен та ідентичностей комунікантів усі аналізовані 

промови поділяємо на групи, об’єднані спільним адресатом. Учасниками 
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комунікації політичний лідер–суспільство є політичний лідер (президент) як 

адресант і суспільство або певна соціальна група як адресат. Аналіз текстів 

промов засвідчує, що типовими адресатами в комунікації виступають: усе 

суспільство своєї країни, конкретна соціальна група, суспільство іншої / інших 

країни, органи влади. 

Ефективність політичної комунікації залежить від низки характеристик 

адресата − суспільства або соціальної групи як певної його частини. Серед цих 

характеристик: 1) особистісні характеристики групи, тобто рівень активності, 

тип інтелекту, рівень освіти, інформованість, демографічні характеристики, 

здатність до сприймання, мотивація, ставлення до мовця, почуття власної 

гідності, стереотипи, цінності; 2) ситуаційні умови, контекст, іншими словами – 

ставлення до теми повідомлення і до каналу комунікації, цілі групи, поточні 

потреби, інтереси, очікування, навколишнє середовище, яке впливає на спосіб 

отримання та інтерпретації інформації одержувачем. Хибна характеристика 

адресата може завадити ефективності політичної комунікації [Kaczmaryk 2010]. 

У цій комунікації мова стає своєрідним кодом, який політики кодують у такий 

спосіб, аби адресати змогли його декодувати [Płudowski, с. 43].  

Нагадаємо, що конкретний онім стає прецедентним лише тоді, коли 

реципієнт має необхідні попередні знання про згадувані імена та факти, 

визначені власними назвами, а отже – може декодувати зміст; одне і те ж ім’я 

може бути прецедентним для однієї групи, але звичайною власною чи загальною 

назвою для іншої, для однієї групи може бути інтеграційним паролем, а для 

іншої – дезінтеграційним, роз’єднуючи їх. 

Для того, щоб з’ясувати, чи існує зв’язок змістових показників 

прецедентних імен з чинником адресата, розглянемо комунікацію з погляду 

адресатів і змістового наповнення складу прецедентних імен адресантом.  

4.3.2.1. Адресат − усе суспільство своєї країни. У координатах типології 

комунікантів суспільство постає як збірний, реальний чи віртуальний (адресант-

політик не знає, хто конкретно почує / прочитає його звернення тощо), активний 

чи пасивний, передбачений (президент враховує можливість якнайширшого кола 
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слухачів / читачів, оскільки всі його офіційні виступи є публічними або 

опублікованим на відповідних ресурсах), безпосередній чи опосередкований 

адресат. Наприклад, у теледебатах безпосереднім адресатом є співрозмовник, а 

опосередкованим – телеглядачі / слухачі / читачі, а отже − все 

суспільство [Laskowska, с. 74].  

Промови до всього суспільства є найчисленнішими в комунікативній 

діяльності президента. Цим адресатом є особи, які в найширшому розумінні є 

представниками однієї лінгвокультурної спільноти. Очевидно, що більшість 

представників цієї лінгвокультурної спільноти мають спільний фонд знань, а 

тому вони можуть декодувати зміст, який стоїть за прецедентними іменами.  

Показники змісту прецедентних імен свідчать, що в цьому виді комунікації 

політики активізовують набір одиниць широкої палітри знань, відображених у 

найбільшій кількості тематичних груп. Так, у текстах промов усіх політичних 

лідерів домінують сфери-джерела «Політика», «Географія», «Історія». 

Детальніший розгляд цих сфер-джерел виявляє, що в такій комунікації 

сфера-джерело прецедентних імен «Політика» наповнена прецедентними 

іменами з тематичних груп «Країни», «Міжнародні організації», «Законодавчі 

акти». У сфері-джерелі «Історія» кількісне співвідношення тематичних груп 

різниться за представниками лінгвокультур: українські президенти найчастіше 

використовують групи «Події, явища минулого», «Політики минулого», 

«Державні утворення минулого»; польські президенти − «Політики минулого», 

«Події, явища минулого»; аналогічні показники демонструють і французькі 

президенти – домінують тематичні групи «Політики минулого», «Події, явища 

минулого». Президенти використовують конкретні прецедентні імена в 

аргументативних конструкціях з метою впливу на адресата, для якого певне ПІ 

буде значущим і позначатиме авторитетну особу.  

Вживаючи прецедентні імена зі сфери-джерела «Історія», президент апелює 

до колективної «історичної пам’яті» через наділені символічним значенням 

«місця пам’яті» – не лише географічні пункти, а точки зіткнення, в яких 

формується пам’ять суспільства. Створення та усвідомлення індивідами таких 
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«місць» – основний чинник формування колективної ідентичності [Nora 1984], 

потужний інструмент управління індивідуальною та суспільною 

свідомістю [Нагорна, с. 102], елемент «політики пам’яті» [Коник, с. 157].  

Оскільки історія є одним із складників національної ідентичності [Kukułka, 

с. 387], є підстави вважати, що прецедентні імена, які стосуються минулого своєї 

країни, формують спільну колективну історичну пам’ять, цілеспрямовано 

конструюючи національну ідентичність адресата.  

Зауважимо, що особливістю промов польських президентів є вживання 

значної частки прецедентних імен зі сфери-джерела «Релігія» (див. пункт 2.2.4), 

що корелює із значною часткою віруючих католиків в польському суспільстві. 

Президенти не тільки часто звертаються до цього пласту прецедентних імен, але 

й використовують їх у техніках аргументації, що передбачає адресата, який 

вважає авторитетними реалії зі сфери релігії. Окремої уваги заслуговує ПІ Jan 

Pawеł II, яке найчастіше фігурує в аргументативних структурах. Наприклад, Ja 

także, panie posłanki, panowie posłowie, bardzo rzadko odwołuję się w swoich 

cytatach do największego z Polaków, Jana Pawła II, ale tym razem, podobnie jak 

poprzednik, pan premier, zacytuję Jana Pawła II, który w obliczu przystąpienia Polski 

do UE mówił: "Wiem, że wielu jest przeciwników integracji. Doceniam ich troskę o 

zachowanie kulturalnej i religijnej tożsamości naszego narodu. Podzielam ich 

niepokoje związane z gospodarczym układem sił, w którym Polska, po latach 

rabunkowej gospodarki minionego systemu, jawi się jako kraj o dużych 

możliwościach, ale też o niewielkich środkach. Muszę jednak podkreślić, że Polska 

zawsze stanowiła ważną część Europy i dziś nie może wyłączać się z tej wspólnoty, 

która wprawdzie na różnych płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną 

rodzinę narodów opartą na wspólnej, chrześcijańskiej tradycji. Wejście w struktury 

Unii Europejskiej - mówił dalej nasz Papież - na równych prawach z innymi 

państwami jest dla naszego narodu i bratnich narodów słowiańskich wyrazem jakiejś 

dziwnej dziejowej sprawiedliwości (А. Кваснєвський). Шляхом використання слів 

Папи Римського Івана Павла ІІ в промові до польського народу А. Кваснєвський 

аргументує доцільність вступу Республіки Польща в Європейський Союз. 
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Авторитет Івана Павла ІІ для президента підкреслюють епітети największу z 

Polaków та номінація nasz Papież.  

Partnerstwo Wschodnie UE, powstałe już z udziałem Polski będącej częścią Unii, 

jest odpowiedzią na europejskie marzenia narodów, że użyję tu słów Jana Pawła II − 

„bo Polska jest wschodnie płucho” Europy (Б. Коморовський). В промові під час 

урочистостей на Вестерплатте Президент Польщі обґрунтовує роль Польщі в 

Східному партнерстві ЄС, використовуючи для підтвердження аргументацію 

Івана Павла ІІ про те, що Польща є «східною легенею Європи», тобто життєво 

необхідним компонентом. У цьому висловлюванні авторитет Івана Павла ІІ як 

Папи Римського стає підставою аргументу.  

Отже, аналіз текстів свідчить, що прецедентні імена пов’язані з 

ідентичністю адресата. Про це свідчить набір прецедентних імен у текстах, а 

також їхнє використання в аргументативних конструкціях, що має на меті вплив 

на суспільство.  

4.3.2.2. Адресат – конкретна соціальна група. На прикладі комунікації 

президента з соціальною групою спробуємо показати залежність набору 

прецедентних імен від адресата. Для дослідження обираємо невеликий фрагмент 

дискурсу президента – промови, безпосереднім адресатом яких є представники 

збройних сил держав, зокрема Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-

морські сили, Високомобільні десантні війська, Сили спеціальних операцій. 

Вибір фокусованої групи обґрунтовуємо такими причинами: по-перше, ця 

соціальна група військових є професійною спільнотою, яка має окреслені межі, 

по-друге, збройні сили – важливий атрибут держави, до того ж у всіх державах 

президент є Головнокомандуючим збройних сил, тому часто звертається до них 

у своїх промовах.  

Наводимо набір прецедентних імен, які функціонують у промовах, 

розподіляючи їх за тематичними групами.  

П. Порошенко звертається до військовослужбовців під час промови з нагоди 

Дня незалежності. Разом із безпосереднім адресатом змінюється і набір 

прецедентних імен. У їхньому складі назви, з таких тематичних груп: 
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- «військові формування» (Військо Запорозьке, Українська Повстанська 

Армія, Червона Армія); 

- «державні утворення минулого» (Українська Народна Республіка); 

- «військові конфлікти» (Друга світова війна); 

- «свята» (День захисника Вітчизни); 

Примітно, що в тексті промови існує специфічне ПІ, оказіональний 

неологізм П. Порошенка Вітчизняна війна чотирнадцятого року для позначення 

російсько-української війни на Сході України. Щоб підкреслити значення 

конфлікту, політик свідомо використовує ПІ Вітчизняна війна, яке може 

викликати асоціації з Вітчизняною війною (1812 р.) або Другою світовою 

війною. Оскільки в українському суспільстві тривають дискусії про термін 

радянської історіографії Велика Вітчизняна війна, можна припустити, що 

Президент робить спробу змінити уявлення про поняття «вітчизняна» війну і 

замінити нав’язаний пропагандою нерелевантний термін.  

Б. Коморовський у Виступі на брифінгу керівників оборонних і збройних 

сил (Wystąpienie na odprawie kadry kierowniczej MON i SZ RP) використовує 

прецедентні імена з таких тематичних груп:  

- «країни» (Afganistan, Kosowо, Polska, Ukrainа, Rosja; 

- «регіони» (Donbas, Europa, Zachód); 

- «міжнародні військові організації»  (NATO / Sojusz); 

- «документи» (Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna, Układ 

Warszawski); 

- «військова техніка» (F-16, Spike, Rosomak, CASA). 

Транспозиція значення у промовах імпліцитно представляє дещо іншу 

систему знань. Наприклад, назви країн у промовах імпліцитно вводять знання 

про місця воєнних конфліктів: Afganistan, Kosowо, Ukrainа; назва регіону 

представляє назву міжнародних організацій: Europa – Європейський Союз.  
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А. Дуда у промовах, звернених до військовослужбовців (Wystąpienie z okazji 

Święta Wojska Polskiego (15.08.2015), Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na pl. 

Piłsudskiego (6.08.2015) використовує таку систему ПІ:  

- «міжнародні військові організації» (Sojusz Północnoatlantycki); 

- «політичні діячі минулого» (Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Lech 

Kaczyński); 

- «битви» (Wielkа Bitwа Warszawska); 

- «повстання» (Powstanie Warszawskie); 

- «військові конфлікти» (Druga wojna światowa); 

- «військові організації» (Polski Legiony, Pierwsza Kadrowa); 

- «країни» (Polska / Rzeczypospolita); 

- «міста» (Monte Casino). 

У промові до військових сил Франції, Ф. Олланд використовує прецедентні 

імена з таких тематичних груп:  

- «події минулого» (l’opération Chammal, l’opération Sentinelle, Albacete, 

Verdun); 

- «військові конфлікти» (Première Guerre mondiale); 

- «терористичні організації» (Daech (2)); 

- «країни» (Irak, Syrie, France); 

- «місцевість» (Coëtquidan); 

- «військові організації» (L’Armée de Terre).  

Зіставивши виділені тематичні групи прецедентних імен, спостерігаємо 

існування спільних для президентів груп: «Військові конфлікти», «Військові 

організації», «Країни», «Битви». Характерно, що прецедентні імена на 

позначення країн виражені онімами, які відсилають до військових конфліктів, 

що мали там місце.  

Окреслений набір тематичних груп свідчить про домінування «військової» 

тематики у промовах, адресованих до військовослужбовців. Така тенденція 

цілком логічна, оскільки реалії, позначені прецедентними іменами, є значущими 
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для адресатів. Нагадаємо, що в контексті цього фрагменту аналізу мова йде про 

професійну ідентичність адресата, ознакою якої є визнання певних авторитетів 

та значущих подій. Частотними є прецедентні імена на позначення військових 

конфліктів, а в дискурсі польського президента частотними є прецедентні імена 

на позначення військових діячів.  

Прецедентні імена на позначення терористичної організації вводить образ 

ворога, а його негативна оцінка демонструє ще й власну позицію адресанта: 

C’est un effort qui va durer et qui est considérable, mais il est nécessaire si la France 

veut lutter contre le groupe terroriste Daech, celui-là même qui a commis les attentats 

à Paris et à Saint-Denis (Ф. Олланд). Нагадаємо, Daech – сунітська група в 

терористичному угрупуванні «Ісламська держава», яка взяла на себе 

відповідальність за теракти в Парижі. Ефект введення в промову образу ворога 

зумовлений призначенням збройних сил захищати державу від потенційного 

ворога.  

Окремі хрематоніми будуть прецедентним іменами лише для соціогрупи 

«військовослужбовець», а не для всього суспільства. До таких імен належать 

назви військових засобів, зброї: Tigre, NH90, 9 Rafale, 3 A400-M. За прийнятою 

типологією прецедентних імен, такі одиниці є соціумно-прецедентними.  

Чинник адресата зумовлює не лише змістові показники, але й способи 

формального вираження прецедентних імен. До прикладу, у висловлюванні Et 

puis, je pense aussi à ceux qui sont décédés dans l’exercice de leur mission et 

notamment aux neuf aviateurs qui ont péri à Albacete, nous ne les oublions pas 

(Ф. Олланд), ПІ Albacete виражене топонімом, однак відсилає до хрононімічного 

змісту – битви біля м. Альбасет 1937 р.  

Зазначимо, що звернення до професійної ідентичності відбувається і при 

аргументації висловлювань. Наприклад, у промові на церемонії «Клятви 

військового ліцеїста» політик підкреслює: «Ми є народ волелюбний, завжди 

готовий умерти до єдиного за свою волю», – казав Богдан Хмельницький. Ці 

слова були багато разів доведені Українськими Січовими Стрільцями, воїнами 

Української Галицької Армії та військ Української Народної Республіки, 
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бійцями УПА (П. Порошенко). Виділені прецедентні імена постають 

компонентами аргументації присяги та вибору адресатами військової кар’єри. 

Виникає кількаступенева конструкція: ідея Б. Хмельницького, підтверджена 

діями Українських Січових Стрільців, Української Галицької Армії та військами 

Української Народної Республіки, бійцями УПА. Президент розраховує на 

авторитет названих осіб та колективів для майбутніх військових. Подібне 

аргументування пов’язане з колективною ідентичністю адресата: прецедентні 

імена позначають професійних авторитетів, імена яких і постають компонентами 

аргументації.  

Іншим прикладом звернення до ідентичності адресата, окресленого 

соціальною групою, є вибір прецедентних імен у аргументуванні як техніці 

переконання. Наприклад, у промові з нагоди Хрещення Русі основним адресатом 

є саме та частка суспільства, яка сповідує християнство. «Хвалить же 

похвальними голосами Римська земля Петра і Павла… І всі землі, і всі міста, і 

всі люди шанують та прославляють свого вчителя, що привів їх до православної 

віри. Похвалімо ж і ми учителя нашого і наставника, що сотворив великі і дивні 

діла, великого князя землі нашої − Володимира». Не своїми фразами, а словами 

Іларіона, першого митрополита-українця, я звертаюся до вас навмисно. Бо хочу 

наголосити, що вже через якихось півсотні літ після Хрещення Русі-України в 

Києві писалися такі глибокі богословські, філософсько-політичні тексти, як 

Іларіонове «Слово про закон і благодать» (П. Порошенко). Окрім вживання 

значної частки одиниць зі сфери-джерела «Релігія» як слів-паролів, Президент 

вдається до ототожнення ролі апостолів Петра і Павла у Римській імперії, де 

вони проповідували християнство, із діяннями князя Київської Русі Володимира, 

який запровадив християнство на Русі. Слова митрополита Іларіона як 

прецедентне висловлювання П. Порошенко використовує для того, щоб 

підтвердити вагомий статус відзначення річниці хрещення, а також висловити 

своє ставлення до названих осіб та реалій. Статус Іларіона як авторитета 

посилює підкреслення його посади − Митрополит Київський та всієї Русі, 



183 

 

перший митрополит слов’янського походження, автор релігійного трактату 

«Слово про Закон і Благодать». Таким чином Президент звертається до 

релігійної ідентичності адресата промови. 

Отже, політик консолідується з адресатами за допомогою слів-паролів, 

якими є прецедентні імена, а також посилює ефективність комунікації 

використовуючи конкретні групи прецедентних імен в аргументації.  

4.3.2.3. Адресат − суспільство іншої / інших країн. Комунікація з 

представниками інших країн та культур – міжкультурна, зорієнтована не тільки 

на представлення своєї культури та етносу, але й вимагає від адресанта знань 

культури адресата [Prokop, с. 157–159], оскільки за відсутності спільних знань 

можуть виникати комунікативні девіації. Звертаючись до представників 

іншої / інших країн, президенти намагаються показати себе як «свого», 

консолідуючись з цінностями та авторитетами адресатів, саме це зумовлює вибір 

прецедентних імен.  

Адресант шукає і активізує точки дотику між країнами і культурами. 

Наприклад, Л. Кравчук у Зверненні до Верховної Ради Республіки Білорусь 

наводить імена відомих для українців і білорусів письменників: «наші духовні 

світочі – Шевченко і Франко, Купала і Колас». У цьому контексті прецедентні 

імена реалізовують як арґументативну (покликання на авторитети), так і 

парольну функції. Вживаючи займенник наші, Президент посилює висловлену в 

попередньому реченні тезу про спільність української й білоруської історичних 

доль.  

Під час промови Ф. Олланда на відкритті Саміту Франкофонії в Дакарі ПІ 

Printemps Arabe реалізує парольну функцію: прецедентний для арабських 

народів хрононім вжитий в контексті акцентування франкомовності населення, 

що здійснило Арабську весну 2010 р.
20

: „… que ce soit dans un pays francophone, 

                                                 
20

 Серія масових вуличних протестів, революцій та внутрішніх військових конфліктів у 

низці арабських країн, що почалися наприкінці 2010 року в Тунісі й тривають у деяких країнах 

донині. 
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qu’il y ait eu la réussite d’un Printemps Arabe”. Таким чином політик долучається 

до знакових для адресата подій за спільною ознакою франкомовності.  

У промові на щорічному обіді Представництва Ради Заморських територій 

Франції Ф. Олланд апелює до національного героя Гаїті, лідера Революції – 

Т. Лувертюра в позитивному контексті, солідаризуючись з історичними 

цінностями гаїтянців, які були серед адресатів промови. При наявності спільних 

знань, це ПІ актуалізує парольну функцію: Si je vais en Amérique latine, si je 

rencontre le Président haïtien -ce qui était le cas il y a quelques jours lorsqu’il a 

rendu hommage à Toussaint Louverture- je lui ai dit : « je suis votre voisin» 

(Ф. Олланд) політик вказує, що віддав шану Т. Лувертюру і промовив йому «Я 

ваш сусід».  

Наведені вище приклади звернення адресантів до історичної пам’яті 

слухачів дозволяють політику консолідуватися з адресатами висловлювання. 

Також у цьому виді комунікації президенти аргументують свої ідеї, 

вживаючи значущі для адресата прецедентні імена. Nous ne bâtirons pas l’Union 

de la Méditerranée sur l’expiation par les fils des fautes de leurs pères. Nous ne 

bâtirons pas l’Union de la Méditerranée sur la repentance, pas plus que l’Europe ne 

s’est construite sur l’expiation et sur la repentance. Jean Monnet et Robert Schuman 

n’ont pas dit aux Allemands : «expiez d’abord, nous verrons après». Ils leur ont dit : 

«construisons ensemble un avenir commun ». Le Général de Gaulle n’a pas dit au 

Chancelier Adenauer : « expiez d’abord, nous nous serrerons la main ensuite». Il lui 

a dit : « maintenant, soyons amis pour toujours » (Н. Саркозі). Шляхом покликань 

до слів авторитетів-політиків Jean Monnet et Robert Schuman, Général de Gaulle, 

Chancelier Adenauer політичний лідер аргументує мету створення 

Середземноморського Союзу: разом будувати спільне майбутнє (« construisons 

ensemble un avenir commun »). Президент вдало підбирає авторитетів: Ж. Монне 

(Jean Monnet) та Р. Шуман (Robert Schuman) – французькі політики, які стали 

ідеологами та фундаторами євроінтеграції, Ш. де Ґолль (Général de Gaulle) та 

К. Аденауер (Chancelier Adenauer) працювали над примиренням Франції та 

Німеччини й посиленням інтеграції в Європі, що поклала початок 
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Європейському Союзові. Таким чином, Н. Саркозі імпліцитно проводить 

паралель між Євросоюзом та майбутнім Середземноморським Союзом. Окрім 

цього, вагому роль відіграє і авторитетний статус ЄС. Подібна паралель 

потенційно є засобом впливу на адресата – представників країн 

Середземномор’я. 

4.3.1. Адресат − органи влади. Міжвладну комунікацію українських 

політичних лідерів відображають майже чверть (21%) всіх промов, польських – 

33% та французьких – 29% промов. Особливістю прецедентних імен, вживаних у 

промовах до органів державної влади, є те, що більшість одиниць походить із 

сфери політики, далі − «Георгафія», «Історія». Порівняно з іншими видами 

комунікації, зіставлення складу прецедентних імен політиків із різних 

лінгвокультур демонструє розбіжності. Польські президенти використовують 

прецедентні імена зі сфери-джерела «Релігія», а в українських та французьких 

політиків такі прецедентні імена поодинокі або відсутні. Французькі президенти 

значно частіше за інших використовують прецедентні імена зі сфери культури. 

Промови українських політичних лідерів демонструють тематичну 

зосередженість міжвладної комунікації на політичних темах.  

Президент Польщі Л. Валенса (1990–1995 рр.) у промові на засіданні Сейму 

Польщі оперує відомими для поляків назвами країн-сусідів Польщі: Ukraina, 

Białoruś, Litwa, Niemcy, Rosja. Л. Валенса опирається на спільні з адресатами 

знання, коли вживає ПІ Plan Balcerowicza
21

, оскільки представники Сейму 

Республіки Польща знають ім’я міністра фінансів Л. Бальцеровича і суть його 

програми. Прецедентною для поляків є також назва монастиря в м. Ченстохова 

(Польща) Jasna Góra, про це свідчить використання цього імені без додаткових 

пояснень, а лише із зазначенням його статусу як духовної столиці Польщі 

(«duchowej stolicy naszego narodu»).  

Отже, залежність прецедентних імен від адресата висловлювання свідчить 

про їхнє функціонування як слів-паролів, які консолідують групи населення. Для 

                                                 
21

 План перетворення і стабілізації польської економіки, створений Л. Бальцеровичем 

http://portalwiedzy.onet.pl/85578,,,,balcerowicza_plan,haslo.html  (15.05.16) 
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кожного із розглянутих адресатів є тематичні домінанти серед груп 

прецедентних імен, а також унікальні, властиві комунікації з одним адресатом. 

Здійснений аналіз дає підстави вважати, що прецедентні імена функціонують як 

маркери вираження особистісної ідентичності адресанта-політика (через зв'язок з 

самопрезентацією) і засоби конструювання ідентичностей адресатів.  

 

Висновки до Розділу 4 

1. Соціопрагматичний потенціал прецедентних імен ілюструє їхню 

здатність відгравати певні ролі в текстах промов як соціальній практиці 

політичного лідера, а також соціокультурну зумовленість вибору і 

функціонування цих одиниць у текстах.  

Прецедентні імена як засоби вербального впливу в текстах промов 

президентів беруть участь у навіюванні, про що свідчить вертикальний контекст, 

аналогія, присвоєння словам нових значень, асоціативний чи контекстуальний 

ряд однорідних явищ.  

Вертикальний контекст формується на базі змісту, який стоїть за 

прецедентними іменами. Політики створюють біблійний контекст через 

залучення прецедентних імен з субсферою-джерелом «Біблія», літературний – 

через залучення прецедентних імен з сфери-джерела «Література». Такі 

контексти, окрім потенціалу впливу, створюють образ мовця як релігійної та 

обізнаної особи і сприяють само презентації політика.  

Аналогію формують змістові ознаки прецедентних імен, а саме через 

встановлення зв’язку між кількома явищами, позначеними прецедентними 

іменами або у випадку, коли одне з явищ виражене через ПІ.  

Наділення слів новими значеннями як техніка впливу ґрунтується на 

метонімічних перенесеннях значення і вимагає спільного фонду знань 

комунікантів.  

Асоціативний чи контекстуальний ряд однорідних явищ спрямований на 

присвоєння особливого значення якомусь елементові, який вміщують в ряд 

прецедентних імен. Також цей спосіб впливу реалізовується через накопичення 
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прецедентних імен на позначення катастроф, битв тощо, що забезпечує 

послаблення критичного сприйняття інформації адресатом.  

2. Прецедентні імена у текстах трьома мовами виявляють свій зв'язок з 

ідеологією: вони беруть участь у презентації ідеологічних переконань адресанта 

двома шляхами: 1) прямою вербалізацією ідеологем за допомогою ключових 

слів; 2) опосередкованим декларуванням ідеологічних цінностей. Пряму 

вербалізацію ідеологем розкривають ключові слова − прецедентні імена на 

позначення політичних діячів минулого. Залежно від власної ідеології, політик 

може позитивно або негативно оцінювати названих осіб. Опосередковане 

декларування ідеологічних цінностей ґрунтується на похідних прикметниках, які 

семантично пов’язані з твірними прецедентними іменами.  

3. Прецедентні імена у текстах трьома мовами відіграють роль у розкритті 

ідентичності адресанта та адресата. Вписуючи себе в систему знань, щоб 

показати власну позицію щодо різних явищ дійсності за допомогою 

прецедентних імен, адресант інформує про свою особистісну ідентичність. 

Про роль прецедентних імен у формуванні ідентичності адресата свідчить 

залежність складу прецедентних імен від адресата промови (всього суспільства, 

до конкретної соціальної групи, до суспільства іншої / інших країн, до органів 

влади), а також використання прецедентних імен в аргументативних 

конструкціях, розрахованих на конкретного адресата.  

Для кожного із розглянутих адресатів є домінанти серед тематичних груп 

прецедентних імен. Наприклад, тільки до соціальної групи військовослужбовців 

президенти вживають прецедентні імена з тематичної групи «Зброя», а в 

промовах до соціальної групи митців адресанти найчастіше вживають імена 

відомих діячів культури.  

Така закономірність дає підстави вважати, що прецедентні імена 

функціонують як слова-паролі, зверненні до ідентичності адресатів 

(національної, професійної, релігійної тощо), якій властивий власний корпус 

прецедентних одиниць.  

Результати дослідження представлені в статтях:  



188 

 

Салецька М.В. Чинник адресата і склад прецедентних імен в комунікації 

політичний лідер → суспільство (на матеріалі виступів Л. Кравчука в 

1991−1994 рр.). «Філологічні трактати», Том 9, No 1 ' 2017. С. 93−101. 

Салецька М. В. Морфологічні показники вербалізації системи цінностей у 

промовах політичних лідерів України. Zbiór raportów naukowych. „Literatura, 

socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro.„ (30.05.2015−31.05.2015). 

Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. S. 64–73.  

Салецька М. В. Вербалізація системи цінностей у промовах політичних 

лідерів Франції: морфологічні показники. Мова і суспільство. Вип. 5. Львів. С. 

52–60. 
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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 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%
22

), 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. 

                                                 
22

 Відсотки, визначені від кількості одиниць онімного простору в текстах трьома мовами. 
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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%
23

), «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 

                                                 
23

 Показники, отримані від кількості слововживань щодо текстів трьома мовами. 
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підкреслює їхню значущість для кожної з представлених лінгвокультурних 

спільнот.  

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 (різні варіанти поєднань номінативних компонентів ім’я / 

прізвище / по батькові) 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. 
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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 ‘місто / село’→‘подія’ (на противагу 1,6% 

та 3,1% у текстах польською та французькою мовами), лише польськомовні 

прецедентні імена реалізують модель ‘час’→‘подія’, а французькомовні одиниці 

(6,2%) − модель ‘регіон’ →‘політичний напрям’ (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 
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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.  
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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 

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 
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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 національних 

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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ПЕРЕДМОВА 

 

Словник «Універсально- та національно-прецедентні імена в промовах 

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

відмінні ознаки змістового рівня прецедентних імен, їхні номінативні варіанти та 

дериваційну продуктивність у текстах українською, польською та французькою 

мовами. 

Мета словника – проілюструвати тенденції у формуванні складу 

прецедентних імен у текстах промов політичних лідерів різних за рівнем 

демократії країн. 

Структура словника охоплює п’ять частин: «Універсально- прецедентні 

імена в текстах українською, польською та французькою мовами», 

«Національно-прецедентні імена у промовах президентів України», 

«Національно-прецедентні імена у промовах президентів Польщі», 

«Національно-прецедентні імена у промовах президентів Франції»; «Індекс 

промов». 

У першій частині − «Універсально-прецедентні імена в промовах 

політичних лідерів» − подано прецедентні імена, які є спільними для текстів 

промов президентів трьох країн. Три інші частини розкривають склад 

національно-прецедентних імен у текстах українською, польською та 

французькою мовою. 

Матеріал словника укладено за тематично-гніздовим принципом. 

Прецедентні імена спершу згруповані в сфери-джерела їхнього походження, які, 

в свою чергу, систематизовано в номінативні гнізда. Кожне гніздо містить 

вершину − номен, що його започаткував, здебільшого стилістично й семантично 

нейтральний, і центр – як один чи кілька номінативних варіантів прецедентних 

імен. Вони найповніше репрезентують особливості гнізда. Номінативні гнізда 

впорядковані за алфавітним принципом щодо першої літери слова-вершини, яке 

виділене напівжирним курсивом; номінативні варіанти позначені звичайним 

курсивом. 

Словникова стаття сформована на підставі інформації про кожне 

прецедентне ім’я і проілюстрована енциклопедичною довідкою та 

мікроконтекстами з текстів промов президентів. У дужках після кожного 

висловлювання зазначено шифр промови, вміщений в «Індексі промов». 

Словникова стаття, окрім номінативних варіантів, подає інформацію про 

дериваційну продуктивність прецедентного імені, проілюстровану 

висловлюваннями з похідними від прецедентних імен одиницями. 

Частини словника. У першій частині «Універсально-прецедентні імена в 

текстах українською, польською та французькою мовами» систематизовано 

спільні відповідники з трьох сфер-джерел походження: 

«Історія», «Політика», «Релігія». Прецедентні імена постають у своїх 

різномовних  варіантах:  наприклад,  укр. Аушвіц   /   пол. Auschwitz   /  франц. 

Auschwitz. Енциклопедична довідка містить інформацію з українських, 
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польських та французьких енциклопедичних джерел й ілюструє референтне 

значення кожної із поданих одиниць відповідно до лінгвокультурної традиції, в 

якій вони функціонують. 

Друга частина словника «Національно-прецедентні імена у промовах 

президентів України» (104 словникові статті) охоплює прецедентні імена зі 

сфер-джерел «Історія», «Література», «Політика», «Релігія». 

Третя частина словника «Національно-прецедентні імена у промовах 

президентів Польщі» (121 словникова стаття) розкриває одиниці зі сфер- джерел 

«Історія», «Політика», «Релігія», Наука» і «Література». 

Четверта частина словника «Національно-прецедентні імена у промовах 

президентів Франції» (65 словникових статей) містить приклади зі сфер-джерел 

«Історія», «Політика», «Релігія». Усі сфери-джерела впорядковано за кількістю 

одиниць, які їх формують, тобто на підставі частотності лексем прецедентних 

імен. 

П’ята частина, «Індекси промов», містить три підрозділи: «Промови 

українських політичних лідерів», «Промови польських політичних лідерів», 

«Промови французьких політичних лідерів». 

У мікроконтекстах шифри промов представлені комбінаціями цифр та 

великих і малих букв. Цифра позначає порядковий номер промови (з 

«Індексу промов»), а абревіатура – скорочення імені та прізвища президента 

(див. «Список скорочень»). 

Словник призначений для широкого кола читачів і може бути 

використаний на заняттях із загального мовознавства, соціолінгвістики, 

політичної ономастики, лінгвокультурології. 
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І. УНІВЕРСАЛЬНО-ПРЕЦЕДЕНТНІ ІМЕНА  

У ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКОЮ, ПОЛЬСЬКОЮ ТА ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВАМИ 

 

 
 

 Прецдентне ім’я Енциклопедична довідка Мікроконтекст 

Сфера-джерело «Історія» 

1. укр. Аушвіц / пол. Auschwitz / франц.Auschwitz 

 укр. 

Аушвіц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аушвіц- 

Біркенау 

Концтабір, що існував з кін. травня 

1940 до кін. 1949 року біля 

польського м.Освенцим. З кінця 

травня 1940 до січня 1945 

використовувався як нацистський 

концтабір 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Але всі ми чітко розуміємо, що Бабин Яр – це 

одна із найглибших ран, один із найважчих 

спогадів про Голокост, про цю безпрецедентну 

в історії людства 

катастрофу, про спрфобу фізично винищити 

весь народ із корінням, заглибленим в Біблію. У 

цьому сенсі з Бабиним Яром співмірний хіба що 

Аушвіц. 6ПП 

27 січня минає 69 років від дня, коли війська 

Першого Українського фронту звільнили 

бранців концентраційного табору «Аушвіц- 

Біркенау» поблизу польського міста 

Освенцим. 

ВЯ 

 пол. 

Auschwit z 

Niemiecki nazistowski obóz 

koncentracyjny i zagłady (1940–45), 

1940–45 największy hitlerowski obóz 

koncentracyjny i zagłady w 

Oświęcimiu-Brzezince 

(PWN, http) 

League ustanowionej przez B`nai B`rith, — które 

współdziałając z American Jewish Congress, — 

podtrzymuje nasze wysiłki do 

uzyskania zmian w nazywaniu obozu Auschwitz i 

przeciwstawiania się mocno używania nazwy jako 

„Polish concetration camps” 
20LK 

Według niego, Auschwitz jest jednym z 

najboleśniejszych symboli Holokaustu. - Symbolem 

zagłady Żydów, Romów, Sinti tylko, dlatego że byli 

Żydami, Romami i Sinti. 

22BK 
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 франц. 

Auschwitz 

Également appelé Auschwitz- 

Birkenau, fut le plus grand des camps 

de concentration et d'extermination 

construits par l'Allemagne nazie. Situé 

près de la ville industrielle d'Oswiecim, 

dans le sud de la Pologne. (Universalis, 

http) 

Suivront d'autres rafles, d'autres arrestations. A 

Paris et en province. Soixante-quatorze trains 

partiront vers Auschwitz. Soixante-seize mille 

déportés juifs de France n'en reviendront pas 1JCh 

   2015, c’est le 70e anniversaire de la libération des 

camps. Le 27 janvier dernier, j’étais avec 

plusieurs d’entre vous à Auschwitz. 

2FH 

2. укр. Гітлер / пол. Hitler / франц. Hitler 

 укр. 

Гітлер 

Адольф Гітлер - 
політичний та державний діяч 

Німеччини, райхсканцлер[3] від 1933 

до 1945 року, провідник Націонал-

соціалістичної робітничої партії 

Німеччини (НСДАП), один із 

ідеологів національного соціалізму 

(Кривець Н., Мартинов А. 

Німеччина // Енциклопедія історії 

України : у 10 т. / редкол.: В. А. 

Смолій (голова) та ін. ; Інститут 

історії України НАН України. — К. : 

Наук. думка, 2010. — Т. 7 : Мл — О. 

— С. 

411) 

Така перспектива, на перший погляд, виглядає 

нереальною. Але якщо лідери 

деяких країн в основу своєї політики кладуть 

боротьбу за так звану історичну 

справедливість, якою полюбляв 

обґрунтовувати свої злочини сам Гітлер… 

21ПП 

Дериваційна продуктивність: 
На початку Великої Вітчизняної війни 
каїнова печать "зрадників Батьківщини", або 

"гітлерівських пособників" упала на інші 

народи, яких за лічені години вимітали 

роздягнених і голодних з рідних домівок, не 

дозволяючи брати нічого з собою, і закидали за 

тридев'ять земель, найчастіше в 

необжиті місця 

21ЛКр 

 

Гітлерівський фашизм віроломно напав на 

нашу землю, маючи на меті не лише захопити 

Україну, а й знищити більшість її населення 
9ВЮ 
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У цей святковий день ми маємо пам’ятати, 

що визволення української землі було важливим 

кроком до звільнення всієї Європи від 

гітлерівської окупації 

5ВЯ 

 пол. Hitler Hitler Adolf - ur. 20 IV 1889, Braunau 

(Austria), zm. 30 IV 1945, Berlin, 

niemiecki polityk, twórca i dyktator III 

Rzeszy (PWN, http://encyklopedia. 

pwn.pl/szukaj/hitler.html 

Zostały wykreślone przez 2 systemy totalitarne - 

Niemcy Hitlera oraz Związek Radziecki Stalina, a 

teraz wreszcie zostają wymazane na zawsze 2АК 

   Miliony żołnierzy Armii Czerwonej - Rosjan, 

Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Ormian i 

Azerów, mieszkańców Azji środkowej - oddają 

życie w walce z Niemcami Hitlera. 

6АК 

Oczywiście potem były następne zdarzenia, 

wprawdzie minister Mołotow w ’40 roku 

gratulował w Berlinie Adolfowi Hitlerowi 

pokonania Francji, ale już rok później Hitler 

napadł na Rosję i potem, tak, nie wolno tego 

odbierać, to Rosja radziecka i Armia Czerwona w 

przeważającym stopniu przyczyniła się do 

pokonania hitlerowskich Niemiec 

2AD 

Дериваційна продуктивність: 
Takim samym represjom poddano walczących 

przeciw hitleryzmowi żołnierzy armii 

podziemnej. Ich szczątki znajdujemy dopiero teraz 

w bezimiennych grobach rozsianych po lasach 

1LW. 

Symbolem tej współpracy jest umowa z sierpnia 

1939 roku w Polsce zwana umową Ribbentrop- 

Mołotow, na świecie znana jako umowa Hitler- 

Stalin 

15BK 
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 франц. 

Hitler 

Homme d'État allemand (Braunau, 

Haute-Autriche, 1889-Berlin 1945) 

Read more at http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/personnage/ 

Adolf_Hitler/1240 24#0uWC8KmfauI 

2l1F1.99 

((Larousse Encyclopedie, 

http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/personage 

/Adolf_Hitler/124024 #102438 

A l’Ouest, les camps étaient un rouage essentiel de 

l’économie de guerre et fournissaient aux 

industries une main-d’œuvre servile et 

constamment renouvelée ; à l’Est, ils avaient 

été transformés en vastes usines de morts pour 

réaliser au plus vite le projet génocidaire d’ 

Hitler. 

2FH 

3. укр. Голокост / пол. Holokaust / франц. Holocauste 

 укр. 

Голокост 

(англ. holocaust – винищення, 

всеспалення) – термін, яким в 

історіографії називають геноцид 

євреїв, здійснюваний нацистами 

напередодні та під час 2-ї світової 

війни 

(ЕСУ, http) 

Найбільші в людській історії трагедії 

випробовували нашу націю у минулому 

столітті. Двома світовими війнами, 

Голодомором і Голокостом, нищенням 

духовних святинь чужі імперії хотіли 

перетворити нашу землю на свою покірну 

окраїну 

40ВЮ 

Як уособлення лютого антисемітизму і 

ксенофобії Голокост став символом 

страждань єврейського народу 
1ВЯ 

 пол. 

Holokaust 

Zagłada Żydów w Europie dokonana 

podczas II wojny światowej przez III 

Rzeszę, wspieraną w różnym stopniu 

przez uzależnione od niej państwa 

sojusznicze 

(PWN, HTTP) 

Walki w kampanii wrześniowej trwały do Kocka, 

do 6 października. Po tym przyszła noc okupacji. 

Noc, której istotą była zbrodnia, której istotą był 

Oświęcim, istotą był Holokaust, ale i istotą był 

Katyń. 

4LK: 

Polska nie może tego uczynić. Nie pozwala nam na 

to nasza przeszłość, przeszłość 

kraju, który był pierwszą ofiarą II wojny 

światowej, kraju, na którego ziemiach rozegrał się 

jej największy dramat – Holokaust 

17BK 
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 франц. 

Holocauste 

L'extermination des juifs réalisée par 

le régime nazi. Il suggère un 

sentiment d'épouvante religieuse 

devant l'anéantissement qui fondit 

soudain sur des millions d'innocents 

( DUMÉRY, « HOLOCAUSTE », 
Encyclopædia Universalis [en ligne], 

consulté le 22 avril 2017. URL : 

http://www.universalis 

fr/encyclopedie/ 

holocauste 

Pour que vivent les six millions de martyrs de la 

Shoah. Pour que de telles atrocités ne se 

reproduisent jamais plus. Pour que le sang de 

l'Holocauste devienne, selon le mot de Samuel 

Pisar, le «Sang de l'espoir». 5JCh 

4. укр. Друга світова війна / пол.II wojna światowa / фр. Seconde guerre mondiale 

 укр. Друга 

світова 

війна 

Почалася 1 вересня 1939 і 
тривала 2 194 дні до 2 вересня 

1945. Її причинами були 

суперечності світ. політ. процесу, 

породжені Версальською системою 

міжнародних відносин, 

реваншистськими настроями в 

Німеччині та прагненням 

правлячих кіл країн 

Антикомінтернівського пакту 

(1936) – Німеччини, Італії, Японії 

– переподілити світ на свою 

користь. До розв'язування Д.с.в. 

призвело потурання діям 

Німеччини, де до влади прийшла 

Націонал- соціалістична робітнича 

партія Німеччини на чолі з 

А.Гітлером ( Коваль М.В. ДРУГА 

СВІТОВА 

ВІЙНА 1939–1945 [Електронний 

ресурс] // Енциклопедія історії 

України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. 

Смолій (голова) та ін. НАН 

України. Інститут історії України. - 

К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 

688 с) 

Ще одного такого випробування, яким було для 

українського народу XX 

сторіччя, він би вже, мабуть, не витримав. 

Страшна руїна громадянської війни, голодомор 

тридцять третього, криваві репресії 

тридцять сьомого, Друга світова війна 1ЛКр 

 

Навіть після трагічних для нашого селянства 

подій — кріпацтва, 

колективізації, голодомору і руйнівних війн, 

серед яких особливо жахливою 

була Друга світова, наш землеробський народ 

щоразу піднімався на ноги, відроджував 

сільське господарство, годував не лише себе, а 

й інші народи 3ЛКч 

У наших перемогах є дух і залізо. Хотин. 

Жовті Води. Конотоп. Маківка. І Курська 

дуга. І битва за Київ. Бої проти фашизму і бої 

за незалежність у час Другої світової війни. У 

наших перемогах – тисячолітня традиція. Від 

Володимира Великого та Ярослава Мудрого. 

До Богдана Хмельницького, Пилипа Орлика, 

Тараса Шевченка і Івана Франка. 

7ВЮ 

У грандіозній битві на Дніпрі восени 1943 року 

ціною численних людських 

жертв була здобута надзвичайно важлива 

перемога, що остаточно закріпила перелом у 

Другій світовій війні, прискорила 

поразку гітлерівської Німеччини та її 

союзників 

5 ВЯ 
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   Наші Збройні Сили, Національна гвардія, 

прикордонна служба, добровольчі батальйони 

заслужено успадкували військову славу 

давньоукраїнських князівських дружин і 

Війська Запорозького, українських 

січових стрільців і вояків Української 

Повстанської Армії, армії Української 

Народної Республіки і українців, які під час 

Другої світової війни захищали 

Україну в лавах Червоної Армії 

4ПП 

 пол. 

II wojna 

światowa 

konflikt między grupą 

demokratycznych państw Europy 

Zachodniej, do których później 

przyłączyły się USA i ZSRR, 

występujące w obronie własnych 

pozycji w Europie i na świecie, a 

państwami faszystowskimi (oraz ich 

sojusznikami), zmierzającymi do 

zdobycia hegemonii w świecie 

(PWN, e ncyklopedia.pwn.pl 

/szukaj/II%20wojna%2 

0światowa.html 

Przed II wojną światową było na zachodzie 

niemało ludzi, którzy pytali dlaczego mamy 

umierać za Gdańsk, czy nie lepiej zostać w domu, 

ale wojna sama 

przyszła do nich z wizytą 

1LW 

Te dwadzieścia lat to lata wielkie. Po nich 

przyszła II wojna światowa, miliony ofiar, potężne 

antyhitlerowskie podziemie, wspaniałe powstanie 

warszawskie, akcja "Burza", powojenny opór 

przeciwko komunizmowi 

7LK 

Odczuwaliśmy na własnej skórze fakt, że Stalin z 

rezultatów II wojny światowej wyciągnął zgoła 

odmienne wnioski. Dla 

niego i dla mocarstwa, któremu przewodził 

najważniejsze było zachowanie geopolitycznych 

zdobyczy militarnego zwycięstwa w czasie II wojny 

światowej. 

15BK 

Ta wojna, II wojna światowa największa i 

najbardziej krwawa w dziejach ludzkości, 

pogrążyła w mroku zbrodni, barbarzyństwa i 

cierpień całą Europę, wschodnią i południowo-

wschodnią Azję, północną 

Afrykę, Bliski Wschód i wszystkie oceany. 

AD 

  

фр. 

Seconde 

guerre 

mondiale 

Le conflit s'unifie en 1941 avec 

l'attaque allemande contre l'U.R.S.S. 

en juin, puis l'entrée en guerre des 

États-Unis en décembre, contre les 

forces de l'Axe (Allemagne, Italie, 

Japon) : il touche alors tous les 

continents. En 1945, les pays de l'Axe 

sont vaincus, détruits et occupés 

Et avant de rappeler POMPIDOU et cette période, 

je veux me souvenir de ce qu’a fait SENGHOR 

pour la République française. Parce qu’il s’était 

engagé lors de la Seconde guerre mondiale, il fut 

prisonnier, il est revenu 

4NS 
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Mais comme je l’avais dit à Bamako, la France a 

aussi en intervenant au Mali, avec les Africains, 

payé sa dette, la dette que nous avions contractée 

à l’égard des tirailleurs sénégalais qui étaient 

venus lors de la Première guerre puis, dans 

d’autres conditions, lors de la Seconde guerre 

mondiale, pour libérer la France 

18FH 

4. укр. Перша світова війна / пол. I wojna światowa / фр. Première Guerre mondiale 

 укр. 

Перша 

світова 

війна 

Cвітова війна, глобальний 

збройний конфлікт, який 

розвивався перш за все у Європі 

від 28 липня 1914 до 11 листопада 

1918 року, і у якому брало участь 

38 держав // Перша світова війна 

(Велика війна) // Енциклопедія 

історії України : у 10 т. / редкол.: 

В. А. Смолій (голова) та ін. ; 

Інститут історії України НАН 

України. — К. : Наук. думка, 2011. 

— Т. 8 : Па 
— Прик. — С. 162. 

Число жертв у сталінській війні проти 

українців перевищило загальну кількість 

жертв Першої світової війни у всіх 

країнах, які брали в ній участь! 1ПП 

 пол. I wojna 

światowa 

1914–18, do 1939 zw. wielką wojną 

1914–18, zbrojny konflikt światowy 

(PWN, http://encyklopedia pwn.pl/ 

szukaj/I%20wojna%20% 

C5%9Bwiatowa.html 

Polska otrzymała niepodległość nie tylko w wyniku 

tego, że I wojna światowa zakończyła się klęską 

wszystkich trzech zaborców. 

7LK 

I kiedy zorientował się, że zaborcy słabną i 

wybijają się nawzajem na frontach I wojny, szybko 

pomyślał, że Polska może być całkowicie wolna i 

całkowicie 

niepodległa, i całkowicie suwerenna 

8AD 

 фр. Première 

Guerre 

mondiale 

Conflit qui, de 1914 à 1918, opposa 

l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, 

rejointes par la Turquie (1914) 
et la Bulgarie (1915), à la Serbie, à la 

France, à la Russie, à la Belgique et à 

la Grande-Bretagne, alliées au Japon 

(1914), à l'Italie (1915), à la 

Roumanie et au Portugal (1916), 

enfin aux États- Unis, à la Grèce, à la 

Chine et à plusieurs États sud-

américains (1917 

( (Larousse Encyclopedie, 

http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/divers/ 

Premi%C3%A8re_ 

Guerre_mondiale/122569 
#0VksMU7411s87qqf.99 

Ce matin, j’ai honoré la mémoire des 

Calédoniens, de toutes origines, qui ont 

versé leur sang pour défendre le territoire 

national au cours de la Première Guerre 

mondiale, mais aussi pour combattre le nazisme 

au cours de la Seconde. 

15FH 

5. укр. Сталін / пол. Stalin / − 
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 укр. Сталін Йосип Віссаріонович Ста лін 

(справжнє прізвище — Джугашві 

лі, груз. იოსებ ჯუღაშვილი 

(1879—1953) — державний, 

політичний і військовий діяч 

СРСР. Генеральний секретар ЦК 

РКП(б) (1922—1925) та ЦК 

ВКП(б) (1925—1934), керівник 

уряду СРСР (Голова Раднаркому 

СРСР від 1941, Голова Ради 

Міністрів СРСР у 1946—1953), 

Генералісимус Радянського Союзу 

(1945). (Кульчицький С. В. Сталін 

Йосиф Віссаріонович //  

Енциклопедія історії України : у 10 

т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) 

та ін. ; Інститут історії України 

НАН України. — К. : Наук. думка, 

2012. — Т. 9 : Прил 

— С. — С. 781) 

Напередодні Голодомору Сталін писав своєму 

співробітнику Кагановичу записку про 

селянське питання в 

Україні, у якій підвів підсумок: «Справи на 

Україні зовсім погані. [...] Ми 

можемо втратити Україну». 

4ВЮ 

 

 

Схоже, духовні нащадки Сталіна- 

Кагановича-Постишева не розчинилися в 

мороці історії. Вони правлять 

кривавий бал на тимчасово захоплених землях 

так званих «ЛНР» і «ДНР» 1ПП 

дериваційна активність: 
Виходить, тільки від голоду, не рахуючи 

полеглих на двох світових та 

громадянській війнах, незчисленних 
жертв сталінських ГУЛАГів, в Україні 

загинуло близько 15 млн. наших 

співвітчизників Кравчук (10) 22ЛКр 

  Stalin zakazał Polsce skorzystania z planu 

Marshalla, z którego w zachodniej Europie 

korzystali wszyscy, włącznie z krajami, 

które przegrały wojnę 
1LW 

  Linie podziału w Europie są zakorzenione w 

historii. Zostały wykreślone przez 2 systemy 

totalitarne - Niemcy Hitlera oraz Związek 

Radziecki Stalina, a teraz wreszcie zostają 

wymazane na zawsze 
2AK 

Wielkie zasługi w walce z kłamstwem 
katyńskim mają także Rosjanie: działacze 

Memoriału, ci prawnicy, historycy i 

funkcjonariusze rosyjskiego państwa, 

którzy odważnie ujawniali tę zbrodnię 

Stalina 

6LK 

 
Armia Czerwona wkroczyła na polskie tereny i 

żołnierze Hitlera podali sobie z 

żołnierzami Stalina rękę, podali sobie rękę na 

znak pokonania i rozdarcia Polski 

2AD 

7. укр."Холодна" війна / пол.Zimna wojna / франц.Guerre froide 
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 укр. 

"Холодна" 

війна 

Cтан міжнародних стосунків, які 

характеризуються тривалим 

конфліктом, а водночас 

неможливістю вирішити його 

шляхом прямого військового 

конфлікту, ск., стосунки між США 

і СРСР після II Світової війни до 

1991 (УСЕ, http://slovopedia.org.ua/ 
29/53413/23400.html 

ОУН пройшла суворі випробування боротьбою 

у 20-30-х роках XX 

століття та у буремні часи Другої світової 

війни, невтомно вела пропагандистську 

роботу під час "Холодної" війни, зробила 

вагомий внесок у здобуття й зміцнення 

української державности 

9ВЮ 

 пол. 

Zimna wojna 

Umowne określenie stanu stosunków 

międzynarodowych 

charakteryzujących się trwałym 

konfliktem, ale również niemożnością 

jego rozstrzygnięcia przez 

konfrontację militarną (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 
/haslo/zimna-wojna;4001555.html) 

„Zimna wojna”, berliński mur, konfrontacja 

ideologiczna – to wszystko jest już tylko w 

muzeach i podręcznikach historii 

19АК 

 франц. 

Guerre froide 

État de tension qui opposa, de 1945 à 

1990, les États-Unis, l'URSS et leurs 

alliés respectifs qui formaient deux 

blocs dotés de moyens militaires 

considérables et défendant des 

systèmes idéologiques et 

économiques antinomiques. 

http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/divers/ 

guerre_froide/122564#r 

J2BcTWgWt8CbrdS.99 

Je vais terminer par l’Ukraine, parce que c’est 

par là que nous avons commencé, parce que c’est 

là que l’inquiétude est la plus forte. C’est la crise 

la plus grave depuis la fin de la Guerre Froide 

parce que c’est tout près de l’Europe, aux 

frontières de l’Europe 

19FH 

 
Сфера-джерело «Політика» 

8. 
 

укр. Європа / пол. Europa / франц.Europe 

 укр. 

Європа 

Частина світу, західна частина 

материка Євразія 

(ЕСУ, 
http://esu.com.ua/search_articles. 

php?id=17368 

Україна успішно долає свій штучний відрив від 

Європи і включається в загальноєвропейський 

процес, маючи на цьому шляху добрі 

перспективи 

15ЛКр 

Колиска української культури — це 

європейська християнська 

цивілізація. Тому наш дім — це передусім 
Європа 

11ЛКч 

Адже об'єднана Європа - це в першу чергу 

спільний культурний простір, до якого 

належите і ви, шановні учасники 

"Євробачення", і мільйони ваших глядачів 

5ВЮ 
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Очевидно, що нормалізація наших відносин з 

Російською Федерацією не лише не стоїть на 

заваді процесові європейської інтеграції, а 

навпаки – сприяє йому. Об'єднаній Європі 
потрібна економічно сильна, 

демократична Україна, яка спільно з 
Росією сприяє зміцненню стабільності не лише 

в регіоні Центрально-Східної Європи, а й на 

усьому Євразійському просторі 

10ВЯ 

Допоможіть нам у цьому – і завтрашня 

Європа буде єдина, стабільна, морально сильна 
11ПП 

 пол. Europa Europa, część świata położona w 

całości na półkuli północnej, na 

pograniczu półkuli zachodniej i 

wschodniej, stanowi wraz z Azją 

kontynent zwany Eurazją 

(PWN, http://encyklopedia.pwn. 

pl/szukaj/Europa.html 

Dotyczy to również Niemiec, w których chcemy 

widzieć przyjazną bramę do Europy. 
2LW 

W poczuciu kulturowej jedności, wspólnej Europy 

opartej tak mocno na wartościach 

chrześcijańskich, połączyły się wysiłki 

wspaniałych ludzi różnych narodowości, zawodów 

i możliwości działania, ludzi ogarniętych wspólną 

pasją i poczuciem sensu wspólnie dzielonych 

wysiłków. 
4LK 

Naszą misją było przez wieki być częścią 
politycznego Zachodu, a naszym 

przesłaniem - tolerancja, wolność i wierność 

chrześcijańskim korzeniom Europy. 
5LK 

Dlatego chciałbym, abyśmy mogli na siebie 

nawzajem liczyć – także i Państwo na mnie, jako 

doktora honoris causa Uniwersytetu Witolda 

Wielkiego w Kownie – abyśmy mogli nawzajem na 

siebie liczyć, współpracując w ramach 

zjednoczonej Europy, tak aby i relacje 

bezpośrednie polsko-litewskie zyskiwały na 

pozytywnych emocjach 
20BK 

I to jest na pewno nasza wielka zasługa dla 

Europy, ale powiedziałbym, że także i dla wolnego 

świata. I o tym musimy pamiętać i z tego musimy 

być dumni 

6AD 
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 франц. 

Europe 

Une des cinq parties du monde, 

comprise entre l'océan Arctique au 

Nord, l'océan Atlantique à l'Ouest, la 

Méditerranée et ses annexes, ainsi 

que, traditionnellement, la chaîne du 

Caucase au Sud, la mer Caspienne et 

la chaîne de l'Oural à l'Est. 

Read more at http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/autre- region/Europe/ 

118736#Ztq2L53fI XLM20uo.99 

Une France refermée sur elle-même et sur ses 

divisions est ou serait inapte à gagner les enjeux 

qui l'attendent dans l'arène du monde, plus encore 

dans l'Europe sans frontières de demain. C'est 

pourquoi, je ne sépare pas le devoir politique 

d'ouverture de l'obligation sociale de solidarité, ni 

l'obligation de solidarité de l'esprit d'- entreprise, 

l'esprit d'initiative dont nous avons plus que 

jamais besoin 
4FM 

Elle doit s'engager avec détermination pour que 

l'Europe s'exprime avec force sur la scène 

internationale et qu'elle ait une présence et une 

volonté unies 

Ширак 
Cérémonie d'investiture du Président de la 

République le 16 mai 2002, en présence du 

Président du Conseil constitutionnel et de 
personnalité invitées 

Jusqu'où devra aller la perte de confiance des 

peuples européens dans l'Europe pour qu'un 

sursaut se produise et que naisse une autre 

Europe ? 

6NS 

 
Cela sera tout l’enjeu du plan de Monsieur 

JUNCKER de savoir ce que nous devons faire 

pour l’Europe de demain. 

FH 

9. укр. НАТО / пол. NATO /франц. OTAN 

. укр. НАТО Організа ція Північноатланти 
чного до говору, також 

Північноатланти чний алья нс або 

НА ТО (від англ. North Atlantic 

Treaty Organization — NATO, фр. 

L'Organisation du Traité de 

l'Atlantique Nord — OTAN) — 

міжнародна міжурядова 

організація, військово-політичний 

союз 28 держав 

(ЕУІ, у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій 

(голова) та ін. ; Інститут історії 

України НАН України. — К. : 

Наук. думка, 2011. — Т. 8) 

Ніяким чином вона не спрямована 

проти будь-якої держави. 

Навпаки, на нашу думку, будь-яка 

держава регіону може 

приєднатися до цієї ініціативи. 

Важливу роль у зміцненні безпеки в 

регіоні НБСЄ відіграє НАТО. 

4ЛКр 

Водночас Україна потребує 

співпраці з НАТО, іншими 

безпековими організаціями. Нині 

слід від декларацій і заяв перейти 

до практичних справ. 

Україна наполегливо працюватиме 

над розвитком нової системи 

колективної безпеки в 

європейському та 

євроатлантичному просторі. 
6ВЯ 
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 пол. NATO Organizacja Paktu 

Północnoatlantyckiego, ang. North 

Atlantic Treaty Organisation (NATO 

), fr. Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord (OTAN), 

organizacja międzynarodowa o 

charakterze polityczno- wojskowym, 

utworzona na podstawie Traktatu 

północnoatlantyckiego zawartego 4 

IV 1949 w Waszyngtonie, 

obowiązującego od 24 VIII 1949 

(PWN, http://encyklopedia. 

pwn.pl/szukaj/NATO. html) 

NATO zmieni się jednak nie tylko w 

wymiarze geograficznym 

13LK 

Odpowiedzią na te obawy jest 

wzmacnianie naszego potencjału 

obronnego i wzmacnianie obecności 

NATO na całej wschodniej flance 

Sojuszu 

18BK 

Jestem prawdziwie rad, że tutaj, w 

Wielkiej Brytanii, spotykam się z 

kompletnym zrozumieniem tego faktu. 

Wysoce cenimy sobie wysiłki Wielkiej 

Brytanii zmierzające do 

przystosowania 

NATO do nowych okoliczności 

7AD 

 франц. 

OTAN 

Alliance militaire signée à 

Washington, le 4 avril 1949 

(http://www.larousse.fr 

/encyclopedie/divers/ OTAN/136491 

Mais le problème ne peut pas se 

poser dans ces termes, car les forces 

qui tiennent la frontière allemande, 

disons entre l'Est et l'Ouest, ce sont 

des forces de l'OTAN, et les forces de 

l'OTAN comprennent, bien entendu, 

les forces américaines, diverses 

forces allies 9FM 

Un grand défi nous attend dans les 

Balkans occidentaux, où l’Union 

européenne s’est engagée à 

accompagner le cheminement du 

Kosovo vers son statut final. Elle doit 

se préparer à une relève de l’OTAN 

sur le modèle de ce qui a été entrepris 

en Bosnie. 
3JCh 

    

L'amitié de nos peuples, l'amitié de 

nos nations est loin d'aller de soi. Elle 

s'exprime aujourd'hui dans une 

coopération confiante entre le 

gouvernement et par notre 

coopération au sein de l'Union 

européenne et de l'OTAN. 

16FH 

10. укр. Росія / пол. Rosja / франц. Russie 
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 укр. 

Росія 

Росія, назва для визначен 

території й держави, населеної 

росіянами (русскими, 

великоросами, москалями). 

Прийнята з візант. термінології 

як відповідник до «Руси», вона 

застосовувалася інколи для В. 

Князівства Моск., згодом — 

моск. царства у тогочасних 

моск. документах, почавши з 15 

в. і — подекуди на Зах.: в геогр. 

описах на картах в 

латинізованій формі Russia для 

визначення Московії 

(ЕУ, http://litopys.org.ua/ 

encycl/euii197.htm) 

Але я хочу, щоб ви пам'ятали: за 
Росією Єльцина може прийти Росія 

Жириновського 

4ЛКр 

Якщо казати конкретніше, то, 

наприклад, 

Чорноморський флот, здається, не 

та проблема, яка спроможна 

посварити два народи. Хочу 

сподіватися, що 

саме такий підхід поділяє й Росія 

2ЛКч 

Стабільна демократична, 

реформована, інтегрована в 

європейські економічні та політичні 

відносини, Росія - це ключовий 

інтерес України, це - гарантія 

стабільної, 

безпечної та процвітаючої Європи 
8ВЮ 

Водночас ми маємо пам’ятати 

наскільки важливими для України є 

відносини з країнами СНД, зокрема з 

нашим найбільшим торговельним 

компаньйоном та сусідом - Росією. 

10ВЯ 

Росія окупувала Крим, який був, є і 

буде українським 

11ПП 

 пол. Rosja Rosja, państwo federacyjne we 

wschodniej i środkowej Europie 

oraz w Azji, nad Morzem 

Bałtyckim, Oceanem Arktycznym, 

Oceanem 
Spokojnym, Morzem 

Pierwsza fala rozszerzenia stanowiła 

bardzo istotną decyzję polityczną, 

która zapoczątkowała politykę 

otwartych drzwi i podejmowana była w 

warunkach silnego sprzeciwu ze strony 

Rosji 
1LW 

  Kaspijskim i Morzem Czarnym 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p/ 

szukaj/Rosja.html) 

Przypomnijmy, że zbrojna interwencja 

Rosji przeciwko Ukrainie nastąpiła 

zaraz po tym, jak Ukraińcy 

opowiedzieli się za Europą, taką, jaka 

zbudowana została u ich granic i do 

której oni także chcą dołączyć 

2BK 
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Ten cios zadała bolszewicka Rosja, 

zgodnie z układem między 

Ribbentropem a Mołotowem, 

wykonując, można 

powiedzieć, swoje sojusznicze 

zobowiązania 
4LK 

Polska stała się państwem tym razem 

podległym Rosji, znalazła się w efekcie 

za Żelazną Kurtyną. 
12AD 

 франц. 

Russie 

État d'Europe orientale et d'Asie, 

la Russie est baignée au nord par 

l'océan Arctique (mer de Barents, 

mer de Kara, mer des Laptev, mer 

de Sibérie orientale, mer des 

Tchouktches), à l'est par l'océan 

Pacifique (mer de Béring, mer 

d'Okhotsk et mer du Japon) Read 

more at http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/r 

echercher?q=Russie#a6A7M 

wzSfq8k3mQI.99 

Qui sinon la France rappellera à 
l'Europe, comme elle a tenté de le faire 

avec l'Union pour la Méditerranée, 

que son destin se joue au sud avec le 

Moyen- Orient et avec l'Afrique ? Et à 

l'Est, avec la Russie? 

4NS 

C’est justement la situation 

internationale et je pense que la 

Russie comme la France doivent 

prendre leurs responsabilités pour 

régler ces questions-là 

15FH 

11. укр. Україна / пол. Ukraina / франц. Ukraine 

 укр. Україна Україна. Україна (вимоваопис 

файлу ) — держава у Східній 

Європі, у південно-західній 

частині Східноєвропейської 

рівнини 

Нещодавно я повернувся з Хельсінкі, 

де Україна поставила свій підпис 

під Заключним Актом, приєдналася 

до європейських структур 

11ЛКр 

Внаслідок постійної концентрації 

еліти в центрі СРСР знижувався 

професійний та 

освітній потенціал України 

11ЛКч 

Україна несе в собі історичну 

пам'ять про пережитий біль як 

пересторогу злочинам проти 

людства і проти людяності 

8ВЮ 

Поки помаранчева влада з’ясовувала 
особисті стосунки, а Україна 

тупцювала на місці, наші сусіди 

значно просунулися вперед у 

системних перетвореннях, 

необхідних для забезпечення 

конкурентоспроможності своїх 

країн і зростання добробуту своїх 

громадян 3ВЯ 
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Сьогодні Україна проливає кров за 
свою незалежність і територіальну 

цілісність 

11ПП 

 пол. 

Ukraina 

Ukraina, państwo w południowo-

wschodniej Europie, nad Morzem 

Czarnym i jego częścią — 

Morzem Azowskim 

(PWN, 

To okres otwarcia na południowy 

wschód, nie tylko na Ukrainę, ale 

także na Gruzję i Azerbejdżan 

3LK 

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej, 

które od 25 lat cieszą się wolnością, 

powinny teraz być solidarne z tymi, 

którzy o wolność walczą: Ukrainą, 

Mołdawią, 

Коморовські 

"Potrzebna jest solidarność z Ukrainą, 

Gruzją, Mołdawią" 

 франц. État d'Europe orientale,  

Ukraine l'Ukraine est bordée au nord par Je pense à l’Ukraine, où nous avons 
 la Biélorussie, au nord-est et à décidé de sanctions, non pas pour 
 l'est par la Russie, au sud par la empêcher mais pour permettre, pour 
 mer d'Azov puis la mer Noire, favoriser cette reprise du dialogue qui 

est 
 la Moldavie et la Roumanie, au indispensable pour éviter que soient 
 sud-ouest par la Hongrie, à remis en cause les principes mêmes de 
 l'ouest par la Slovaquie et la notre organisation internationale, 

c’est- 
 Pologne. à-dire l’intégrité territoriale des pays 

qui 
 Read more at en sont membres 
 http://www.larousse.fr/ 4NS 
 encyclopedie/rechercher?  

 q=Ukraine#JwY0h6 Nous avons longuement discuté de 
 kg7QSHjQo7.99 l’Ukraine ce matin, parce que le 
  Kazakhstan et la France peuvent être 
  utiles pour trouver une issue à ce 

conflit 
  qui n’a que trop duré 
  3FH 

12. укр. Франція / пол. Francja / франц. France 

 укр. Франція  ра нція, офіційна назва 
 ранцу зька Респу бліка (фр. La 

France, République française) — 

держава на заході Європи, 

республіка 

І ми хочемо, щоб політики Росії 

зрозуміли і зробили тільки один крок 

у своїй політиці: визнали Україну 

державою, як Францію, як Англію, 

як Німеччину, як інші держави, і 

будували з нею свої відносини як з 

державою, і не вважали Україну 

своєю частиною 
6ЛКР 
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Україну так само важко 
уявити без Київської політехніки, як 

Францію без Сорбони, Британію 
без Оксфорда і Кембріджа, 

Сполучені Штати — без Гарварда 

6ЛКч 

Я не сприймаю поділу українців на 

своїх та зарубіжних. Такого 

ставлення до своїх громадян немає 

ні у Франції, ні в Німеччині, ні в 

інших цивілізованих країнах 

9ВЮ 

Жахливі події, які Франція 

пережила цього трагічного 

листопада, є повсякденною 

реальністю для України протягом 

майже 21 місяця 

11ПП 

 пол. Francja Francja, państwo w zachodniej 

Europie, nad Oceanem 

Atlantyckim i Morzem 

Śródziemnym 

(PWN, http://encyklopedia.pwn. 

pl/szukaj/Francja%20.html 

Odnieśliśmy tutaj ostatnio wielkie 

sukcesy a poprawa stosunków z 

Niemcami i Francją jest zjawiskiem 

pozytywnym, co nie oznacza, że nie 

istnieją w dalszym ciągu, szczególnie w 

stosunkach z tym pierwszym państwem, 

Niemcami, bardzo istotne problem 
7LK 

Rok temu Warszawa gościła między 

innymi prezydenta USA, Francji, 

Niemiec oraz ponad 30 innych 

zagranicznych delegacji pragnących 

uhonorować naszą szczególną rolę w 

obalaniu komunizmu 

8BK 

Tym tajnym paktem, łamiącym 

wszelkie normy i prawo 

międzynarodowe, rozpoczęto II wojnę 

światową. 

  Oczywiście potem były następne 
zdarzenia, wprawdzie minister 

Mołotow w ’40 roku gratulował w 

Berlinie Adolfowi Hitlerowi pokonania 

Francji, ale już rok później Hitler 

napadł na Rosję i potem, tak, nie 

wolno tego odbierać, to Rosja 

radziecka i Armia Czerwona w 

przeważającym stopniu przyczyniła się 

do pokonania hitlerowskich Niemiec 
6AD 
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 франц. 

France 

État d'Europe occidentale baigné 

à l'ouest par l'océan Atlantique et 

au sud par la Méditerranée 

Read more at 

http://www.larousse.fr 

/encyclopedie/rechercher? 

q=France#kGKYMbUz 

PbgGhthL.99 

Mais une France injuste est une 

France divisée. Une France refermée 

sur elle- même et sur ses divisions est 

ou serait inapte à gagner les enjeux 

qui l'attendent dans l'arène du monde, 

plus encore dans l'Europe sans 

frontières de demain 
6FM 

C'est enfin l'égalité des droits de tous 

partout en France. L'unité de la 

République s'impose à moi comme une 

exigence primordiale. La France doit 

mettre fin à des temps où les repères 

civiques se sont trouvés brouillés 

3JCh 

C'est pour cela qu'il est important pour 

la République que l'on devienne 

Français, parce que l'on veut partager 

les valeurs de la République française, 

les valeurs de la Nation Française, les 

valeurs de la civilisation française, 

parce que l'on aime et parce que l'on 

respecte la France, parce que sans 

renier son histoire personnelle, on veut 

partager l'histoire de la France et son 

destin 

9NS 

Nous avons suffisamment souffert 

d’une Afrique de l’Ouest touchée par 

tous les fléaux, pour que nous soyons 

sûrs que la bonne manière de faire 

quand il y a une attaque, que ce soit 

une attaque terroriste ou que ce soit 

une attaque sanitaire, que les 

populations qui y vivent dans ces 

espaces-là puissent compter sur le 

soutien de la France et que rien ne soit 

empêché dans la circulation des 

personnes, même s’il y a 

nécessairement des contrôles à 

observer 

9FH 
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Сфера-джерело «Релігія» 

13. укр. Біблія / пол. Biblia / франц. Bible 

 укр. Біблія  і блія (грец. βιβλία – книги) – 

зібрання священних книг юдейської 

та християнської релігій; 

літературна пам’ятка й історичне 

джерело, що містить різнорідні за 

змістом і формою оповіді, легенди, 

міфи, закони, зразки стародавньої 

духовної поезії від 12 ст. до н. е. до 

поч. 2 ст. н. е. 

(ЕСУ, http://esu.com.ua/search 

_articles.php?id=39828 

Але всі ми чітко розуміємо, що 

Бабин Яр – це одна із 

найглибших ран, один із 

найважчих спогадів про 

Голокост, про цю 

безпрецедентну в історії 

людства катастрофу, про 

спробу фізично винищити весь 

народ із корінням, заглибленим в 

Біблію. 

26ПП 

Дериваційна продуктивність: 
А от дороги ж назад точно 

нема, бо там – самі знаєте що і 

хто. І нам як в тій біблейській 

притчі головне – не озиратися 

назад 

11ПП 

 пол. Biblia Biblia, zbiór ksiąg świętych w 

judaizmie i chrześcijaństwie (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 

/haslo/Biblia;3877149.html) 

Ta kalwińska Biblia, dedykowana 

katolickiemu monarsze, od ponad 

czterech wieków niesie z Polski w 

świat wielkie humanistyczne 

przesłanie, 

przesłanie życia w pokoju i 

tolerancji, i symbolizuje najlepsze 

tradycje polskiego dziedzictwa. 

5AK 

Założenie, że akta esbeckie są 

niczym Biblia, jest założeniem 

dosyć ryzykownym 

21LK 

Chociaż mieszkałem w Krakowie, 
chociaż tam chodziłem do szkoły, 

ale już jako dziecko czytałem 

wspomnienia uczestników 

Powstania 

Warszawskiego. To była moja 

Biblia 

12AD 

 франц. Bible Ensemble des textes sacrés pour les 

religions juive et chrétienne 

( (Larousse Encyclopedie, 

http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/divers/ 

Bible/26692#MIzd QaKtcYFflAef.99 

Il avait commencé son discours, 
Jacques CHIRAC, par ces mots 

tirés de la Bible hébraïque : « 

Souviens-toi. 

N’oublie jamais. » 
21FH 

Il y ajoutait sa foi personnelle qui 
l'a 
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  conduit à raconter à sa façon la 

Bible 

et la vie de Jésus pour mieux en 

faire comprendre le message 
21FH 

14. укр. Бог / пол. Bóg / франц. Dieu 

 укр. Бог Верховна надприродна сутність, яка, 

згідно різних реліг. вчень, будучи 

наділеною вищим розумом, 

абсолютною досконалістю і 

всемогутністю, є творцем світу і 

детермінантом всього, що в ньому 

відбувається (Українська 

релігієзнавча енциклопедія) 

Ви ділитеся з мирними 

жителями не тільки шматком 

хліба і ковтком води, а й 

даруєте їм надію, 

оберігаєте від горя, що 

зненацька спіткало цих людей, 

прокладаєте мости злагоди між 

ворогуючими сторонами. Тож 

нехай кожного з вас береже Бог! 

5ЛКр 

Для цього сьогодні 

потрібно головне — впевненість 

у 
силах народу і своїх власних, 

дружна робота і віра в її успіх, у 

майбутнє України. Хай Бог 

укріпить нас у цій вірі. 
6ЛКч 

Дякую за неї Господу Богу, який 

дав нам віру, надію і любов. 

Ними ми перемогли! 
2ВЮ 

Не можна боротися за владу 

ціною погіршення людей чи, не 

дай Бог, ціною крові 
3ВЯ 

Заслуговує на увагу ініціатива 

громадськості щодо розробки 

стратегічного плану та 

створення інфраструктури для 

організації так званого 

партизанського руху. Ми і до 

цього маємо бути готовими, бо 

береженого й Бог береже 

11ПП 

 пол. Bóg Bóg, bóg, ponadziemska istota, będąca 

racją istnienia i funkcjonowania świata 

i człowieka (PWN, 

http://encyklopedia.pwn 

pl/szukaj/B%C3% B3g.html 

"Bóg, Honor, Ojczyzna" - krzyż 

narodu polskiego 
2АК 

Jan Paweł II był darem od Boga 

dla Polski. 
3LK 

Niech dobry Pan Bóg pomaga nam 

w tej trudnej pracy! 

3BК 
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W imieniu Polski, w imieniu moich 

rodaków, zwłaszcza młodszych 

pokoleń, oddać hołd tym, którzy, 
dzięki 
Bogu, są jeszcze tutaj dzisiaj z 
nami 

   8AD 

 франц. Dieu Dans les religions monothéistes, être 

suprême, transcendant, unique 

et universel créateur et auteur de toutes 

choses, principe de salut 

pour l'humanité, qui se révèle dans 

le déroulement de l'histoire (avec 

majuscule, 

considéré comme un nom propre) 

http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/divers/ Dieu/43390#l 

CBdiRq1Q0TaW5Mp.99 

Peut-être s'y prennent - ils un peu 

vite... Ils ne devraient pas oublier 

que pour l'instant et pour un 

certain temps 

- si Dieu me prête vie - la décision 

m'appartiendra 
9FM 

Et qu'il nous soit donné de nous 

retrouver, larrons heureux, en 

paradis s'il plaît à Dieu notre Père 

à tous deux 

! 

7NS 

Le Dieu imploré reste sourd aux 

invocations et les mères, oui les 

chères mères, les mères aimées ne 

viennent pas se pencher sur les 

lèvres ardentes qui les appellent 

éperdument 
15FH 

15. укр. Євангелія / пол. Ewangelia / франц. Évangile 

 укр. 

Євангелія 

Єва нгеліє (від грец. εύαγγέλιον – 

блага вість) – 1) радісна для всіх 

християн звістка про настання у 

майбутньому Царства ожого і 

спасіння людства від гріха й смерті, 

проголошена Ісусом Христом і 

християнськими апостолами; 2) 

ранньохристиянський твір, що 

оповідає про боговтілення, земне 

життя, смерть і воскресіння Ісуса 

Христа та розкриває зміст його 
вчення (ЕСУ, ) 

Шевченкова спадщина є для 

нашого народу своєрідною 

закодованою 

духовною скарбницею, 

Євангелієм 

правди 
9ЛКр 

І останнє, мені здається, 

найважливіше. Євангеліє вчить, 

що царства, поділені всередині, 

впадуть П21 

 пол. Ewangelia Еwangelia [gr. euaggélion ‘dobra 

nowina’]: 

1) określenie radosnej wieści zawartej 

w Nowym Testamencie, czyli Dobrej 

Nowiny o Królestwie Bożym, 

Od schyłku X wieku Dekalog i 

Ewangelia coraz głębiej wnikały w 

miliony serc nad Wartą i Wisłą, 

nad Odrą i Bugiem, Niemnem i 

Dnieprem 5AD 
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głoszonej przez Jezusa, oraz Dobrej 

Nowiny o Jezusie Chrystusie, Zbawcy 

i Synu Bożym (kerygmat); 

2) w Biblii i tradycji chrześcijańskiej 

dzieło mówiące o życiu Jezusa (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 

/haslo/Ewangelia; 4008202.html 

Дериваційна продуктивність: 
W swym pięknym przemówieniu w 

Strasburgu, w styczniu 1990 roku, 

premier Tadeusz Mazowiecki 

przywoływał przywódców Europy 

Zachodniej, aby niczym panny 

roztropne w ewangelicznej 

przypowieści potrafili rozpoznać 
„nadejście szczególnej historycznej 

okoliczności i byli gotowi na jej 

przyjęcie 

8BK 

 франц. 

Évangile 

L’évangile (du grec ancien εὐαγγέλιον 

(euangélion) qui signifie 

« bonne nouvelle »), dans son premier 

sens, est la « Bonne nouvelle 

» proclamée (étant « Parole de Dieu 
»), de l’annonce du salut de la famille 

humaine par la vie et de l'enseignement 

de Jésus-Christ (Larousse, Les 

évangiles sur 
Bible.catholique.org) 

Quelles sont les cinq parties 

principales de l'évangile selon 

saint Mathieu ? 

1FH 

16. укр. Іван Павло ІІ / пол. Jan Paweł II / франц. Jean Paul II 

 укр. Іван Павло ІІ Від лат. Joannes Paulus II; світське 

ім’я – Войтила Кароль-Юзеф; 

Wojtyła Karol Józef; 18. 05. 1920, м. 

Вадовиці, нині Малопольс. 

воєводства, Польща – 02. 04. 2005, 

Ватикан). Папа Римський 1978– 

2005 рр. 

Відвідуючи Україну, Іоанн Павло 

II надихнув наших 

співвітчизників почуттям 

глибокої віри, вразив 

своєю відкритістю та мудрістю 

6ВЮ 

Ми пам’ятаємо слова Святого 

Папи Івана Павла ІІ, який ще 

напередодні шістдесятої річниці 

Волинської трагедії казав: 

«Якщо Бог простив нам у 

Христі, тоді треба також 

людям віруючим простити 

взаємні 

кривди та просити прощення 

власних провин…» 

5ПП 

. пол. Jan Paweł II Karol Józef Wojtyła, święty, ur. 18 V 

1920, Wadowice, zm. 2 IV 2005, 

Rzym, papież, teolog i filozof (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 

/szukaj/Jan%20Pawe% 

C5%82%20II%20.html 

Partnerstwo Wschodnie UE, 

powstałe już z udziałem Polski 

będącej częścią Unii, jest 

odpowiedzią na europejskie 

marzenia narodów, że użyję tu słów 

Jana Pawła II - „wschodniego 

płuca” Europy 

8BK 
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Jak zauważył papież Jan Paweł II, 
„Pokój i prawo międzynarodowe 

są wewnętrznie ze sobą związane: 

Prawo sprzyja pokojowi” 

16AD Д 

 франц. Jean Paul 

II 

Karol Wojtyła. Wadowice, diocèse de 

Cracovie, 1920-Rome 2005], pape de 

1978 à 2005 

http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/personnage/ Jean-

Paul_II/125809#OFky 

C0IQDXr2k80r.99 

Un grand Pape, Jean Paul II, a dit 

aux Hommes « N'ayez pas peur ! 

5NS 

 

 

ІІ. НАЦІОНАЛЬНО-ПРЕЦЕДЕНТНІ ІМЕНА У ПРОМОВАХ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ 
 

 

 Прецедентне 

ім’я 

Енциклопедична довідка Мікроконтекст 

Сфера-джерело «Історія» 

1. Акт 

проголошенн я 

незалежнос ті 

Політико-правовий документ 

ВР України, прийнятий 

24.08.1991, яким засвідчувався 

новий статус Української 

держави 

Литвин В.М. АКТ 

ПРОГОЛОШЕННЯ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНИ [Електронний 

ресурс] // Енциклопедія історії 

України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. 

А. Смолій (голова) та ін. НАН 

України. Інститут історії 

України. - К.: В-во "Наукова 

думка", 2003. - 688 с.: іл. – 

Режим доступу: 

http://www.history.org.ua/?t 

ermin=Akt_proholoshennia 

(останній перегляд: 
25.04.2017 

Україна, виконуючи волю свого народу, 

зробила історично-доленосний вибір і 

згідно з Актом проголошення 

незалежності України та 

всеукраїнським референдумом будує 

суверенну, 

демократичну, правову державу. 

Надійним гарантом незалежності, 

безпеки, 

територіальної цілісності і 

неподільності України мають стати 

створювані власні Збройні Сили 

2ЛКр 
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2. Аушвіц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аушвіц- Біркенау 

Від нім. Auschwitz, або 

Auschwitz-Birkenau) – 

найбільший концентраційний і 

винищувальний табір 

нацистської Німеччини, 

розташований за 60 км на 

Захід від Кракова, поблизу 

польського м. Освенцім (ЕСУ, 

http://esu.com.ua/search_arti 

cles.php?id=44642) ) 

Але всі ми чітко розуміємо, що Бабин Яр 

– це одна із найглибших ран, один із 

найважчих спогадів про Голокост, про 

цю безпрецедентну в історії людства 

катастрофу, про спробу фізично 

винищити весь народ із корінням, 

заглибленим в Біблію. У цьому сенсі з 

Бабиним Яром співмірний хіба що 

Аушвіц. 26ПП 

3. Бабин Яр Бабин Яр – одне з 

найвідоміших пам'ятних місць, 

пов'язаних із людською 

трагедією. У роки Другої 

світової війни 1939–1945 – 

місце нацистського геноциду 

( Бабин Яр // Енциклопедія 

історії України : у 10 т. / 

редкол.: В. А. Смолій (голова) 

та ін. ; Інститут історії України 

НАН України. — Київ : 

Наукова думка, 2003. — Т. 1 : 

А — В. — 688 с) 

Ушановуючи їх пам'ять, ми згадуємо про 

героїзм українців, які із ризиком для 

життя рятували євреїв від знищення у 

Бабиному Яру чи інших місцях масових 

розстрілів 

1ВЯ 

Але всі ми чітко розуміємо, що Бабин Яр 

– це одна із найглибших ран, один із 

найважчих спогадів про Голокост, про цю 

безпрецедентну в історії людства 

катастрофу, про спробу фізично 

винищити весь народ із корінням, 

заглибленим в Біблію. У цьому сенсі з 

Бабиним Яром співмірний хіба що Аушвіц 

26ПП 

4. Байда 

Вишневецьк ий 

Вишневецький (Байда) 

Дмитро Iванович 
(р. н. невід. – 1563) – укр. 

політичний і військовий діяч, 

один з організаторів 

запорізького козацтва. 

Існує· думка, що він – 

засновник 1- Запорозько Січі 

(Хортиці) (Енциклопедія 

історії України: Т. 1: А-В / 

Редкол.: В. А. Смолій (голова) 

та ін. НАН України. Інститут 

історії України. - К.: В-во 

"Наукова думка", 2003. - 688 

с.) 

Як Дніпрову воду, черпали тут свою силу 

князь Святослав, Байда Вишневецький, 

Петро Сагайдачний, Богдан 

Хмельницький, Іван Мазепа, Петро 

Дорошенко і все преславне наше військо 

запорізьке 

32ВЮ 
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5. Батурин Село на лівому березі Сейма, 

райцентр Чернігівської 

області, 19 км на північ від 

залізничної станції Бахмач 

(ЕУ, http://litopys.org.ua/ 

encycl/euii010.htm) 

Наша пам'ять міцно зафіксувала такі 
сторінки, як зруйнування золотоглавого 

Києва, битву під Берестечком, Переяслав 

і Гадяч, драматизм Полтавського бою і 

трагедію Батурина, підступне підле 

нищення Січової Запорозької республіки, 

Емський указ і Валуєвський циркуляр про 

заборону української мови. 

3ЛКр 

Відновлюється і відроджується не менш 

святе - наша пам'ять. Чотири з 

половиною роки тому ми не знали, що 

таке Батуринський подвиг і взагалі, що 

таке Батурин. З нашої пам'яті витерли 

цю 

славну сторінку героїчної боротьби за 

свою незалежність 

1ВЮ 

Дериваційна активність: 
Чотири з половиною роки тому ми не 

знали, що таке Батуринський подвиг…. 

6. Берлінська 

стіна 

Берлінський мур, нім. Berliner 

Mauer, також в НДР — 

укріплений кордон, нім. 

befestigte Staatsgrenze, чи 

пропагандистська назва — 

«захисна стіна проти 

фашизму» (нім. 

antifaschistischer Schutzwall) — 

комплекс споруд між двома 

частинами Берліна, зведений 

за наказом державного 

керівництва СРСР від 13 

серпня 1961 

(ile:///C:/Users/PAPA- 

V~1/AppData/Local/Temp/2 

012_05_04_136_todesopfer_ 

internet.pdf 136 Todesopfer an 

der Berliner Mauer 1961– 
1989 (стан на 4.05.2012)) 

Зруйнована Берлінська стіна, 

Варшавський круглий стіл, Помаранчевий 

Майдан у Києві - це символи новоїЄвропи, 

це символи континенту, який ніколи не 

повернеться до тоталітаризму, етнічних 

чисток, голодоморів 

26ВЮ 

7. Биківня Селище на північно- східній 

околиці Києва, обабіч 

Чернігівського шосе. Тут у 

1936–41 здійснювалося масове 

поховання осіб, репресованих і 

страчених органами НКВС у 

Києві (ЕІУ, 

http://esu.com.ua/search_arti 

cles.php?id=41777) 

І щоб, не дай Бог, ніколи не повторилися 

Бабин Яр, Биківня, Катинь, і щоб ніколи 

не повторилися Голокост чи Голодомор 

26ПП 
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8. Богдан 

Хмельницьки й 

Богда н (Зино вій-Богда н) Миха 
йлович 

Хмельни цький (2 грудня 1595 

(6 січня 1596) — 27 

липня (6 серпня) 165 ) — 

український військовий, 

політичний та державний діяч. 

Гетьман Війська Запорозького, 

очільник Гетьманату (1648–

1657) (Енциклопедія 

українознавства : Словникова 

частина : [в 11 

В часи козацької держави Україна 

Богдана Хмельницького на чотири боки 

тримала шаблі, військово змагалася з 

численними претендентами на її багаті 

землі 

20ЛКр 

Бої проти фашизму і бої за незалежність 

у час Другої світової війни. У наших 

перемогах – тисячолітня традиція. Від 

Володимира Великого та Ярослава 

Мудрого. До Богдана Хмельницького, 
Пилипа Орлика, Тараса Шевченка і Івана 

  т.] / Наукове товариство імені 

Шевченка ; гол. ред. проф., д-р 

Володимир Кубійович. — 

Париж ; Нью-Йорк : Молоде 

життя 

; Львів ; Київ : Глобус, 1955—

2003) 

Франка 
 ВЮ 

«Ми є народ волелюбний, завжди готовий 

умерти до єдиного за свою волю», – казав 

Богдан Хмельницький 

23ПП 

9. Вадим Гетьман Гетьман Вадим Петрович 

(12.07.1935–22.04.1998) – 

фінансист, політ. і держ. діяч 

незалежної України 

([Електронний ресурс] // 

Енциклопедія історії України: 

Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. 

Смолій (голова) та ін. НАН 

України. Інститут історії 

України. - К.: В-во 

"Наукова думка", 2004. - 688 с) 

Для мене, мільйонів українців, для всієї 

нації, для мого народу плямою було те, 

що в історії новітньої України 

залишаються нерозкритими десятки 

гучних справ, серед яких справа Вадима 

Гетьмана, Гії Гонгадзе, Александрова, 

В'ячеслава Максимовича Чорновола 

11ВЮ 

10. Визвольна війна 
Богдана 

Хмельницьког о 

Національно-Визвольна Війна 

Українського Народу Під 

Проводом Б. Хмельницького 

1648-1657 рр.(ЕІУ, http) 

Конотопська битва є наступницею 

Визвольної війни Богдана Хмельницького 

й попередницею збройного виступу Івана 

Мазепи. 

28ВЮ 

11. «Вісла» Акція 194 року, завершальний 

етап примусової депортації 

українців 28 квітня – 12 серпня 

з прабатьківських земель 

Лемківщини, Надсяння, 

Холмщини та Підляшшя. 

Формально передбачена 

вересневою 1944 угодою між 

З недавніх історичних подій - бій під 

Крутами, муравйовські погроми, 

розстріляне відродження 20-х, голодомор 

тридцять третього, чорна наруга 37-го, 

операція "Вісла", Чорнобиль... 

3ЛКр 
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урядом УРСР і Польським 

комітетом національного 

визволення (Енциклопедія 

історії України: Т. 1: А-В / 

Редкол.: В. А. Смолій (голова) 

та ін. НАН України. Інститут 

історії України. - К.: В-во 

"Наукова думка", 2003. - 688 

с.) 

До цього часу в яке село Західної України 

не заїдеш, тобі усі розкажуть, де була 

їхня хата за польським кордоном. Це так 

звана операція «Вісла». 

38ВЮ 

12. В'ячеслав 

Чорновіл 

В'ячесла в Макси мович 

Чорнові л (24 грудня 193 с. 

Єрки Київської області 

— 25 березня 1999, Бориспіль 

Київської області) — 

український політик, 

публіцист, літературний 

критик, діяч руху опору проти 
зросійщення та 

Я пригадую слова, які колись давно почув 

із вуст одного з батьків-засновників 

незалежної України, який теж сидів у 

цьому залі, — В'ячеслава Чорновола, 

який казав: «І парламенти, і прем'єри, і 

президенти приходять і відходять. 

Залишається тільки свята справа нашого 

історичного відродження, справа 

демократії та державної незалежності 
14ПП 

  

 

 

 

 
В'ячеслав 

Максимович 

Чорновол 

 

 

 

 

 

 

 
Чорновіл 

національної дискримінації 

українського народу, 

політичний в'язень СРСР (ЕІУ) 

 

Для мене, мільйонів українців, для всієї 

нації, для мого народу плямою було те, 

що в історії новітньої України 

залишаються нерозкритими десятки 

гучних справ, серед яких справа Вадима 

Гетьмана, Гії Гонгадзе, Александрова, 

В'ячеслава Максимовича Чорновола 

11ВЮ 

На цьому форумі українців хочу 
наголосити, що найбільша вина за розкол 

Руху лежить на панові Чорноволі. І дуже 

шкода, що саме він - один з відомих 

правозахисників, борців за нову Україну - 

зробив такий крок 

4ЛКр 
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13. Весна народів Період 1848-49 рр., 

революційні виступи 

ліберального й 

республіканського характеру в 

Європі; започаткована 

Лютневою революцією 1848 у 

Франції 

(<a href="http://slovopedia.org.u 

a/29/53393/ 66 .html">ВЕ 

СНА НАРОДІВ 1848- 49</a> ) 

Під час Весни народів 1848 року синьо- 

жовте знамено вперше замайоріло над 

ратушею Львова як прапор української 

нації 

3ВЮ 

14. Володимир 

Великий 

Володи мир Святосла вич 

(давньорус. Володим р Св 

тославич , 

Володим р Стославичь; 960 — 

15 липня 1015) — 

руський князь із династії 

Рюриковичів. Великий князь 

київський (9 9– 1015), 

правитель і хреститель 

Київської Русі. Новгородський 

князь (9 0– 988) 

(М. Ф. Котляр. Володимир 

Святославич Святий // 

Енциклопедія історії України : 

у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій 

(голова) та ін. 

; Інститут історії України НАН 

України. — К. : Наук. думка, 

2003. — Т. 1 : А — 

В. — С. 619.) 

Адже на нашому славному історичному 

шляху були могутня Київська держава 

Володимира Великого та Ярослава 

Мудрого, волелюбне Галицько-Волинське 

князівство, перша християнська 

республіка в Європі - Запорозька Січ, 

незабутні герої визвольних змагань 17-го 

сторіччя, відчайдушний порив до свободи 

часів Івана Мазепи, започаткування 

власної державності в Українській 

народній республіці, безсмертний подвиг 

солдат і партизанів України у Великій 

Вітчизняній війні 
3ЛКр 

У наших перемогах є дух і залізо. Хотин. 

Жовті Води. Конотоп. Маківка. І Курська 

дуга. І битва за Київ. Бої проти фашизму 

і бої за незалежність у час Другої 

світової війни. У наших перемогах – 

тисячолітня традиція. Від Володимира 

Великого та 
Ярослава Мудрого. До Богдана 

  

 

 

Володимир 

 

 

 

 

 

 
Святий 

Володимир 

 Хмельницького, Пилипа Орлика, Тараса 

Шевченка і Івана Франка 
7ВЮ 

Поздоровляю всіх християн України, що 

походять від Володимирового хрещення, 

з річницею вікопомної події. З особливим 

пієтетом згадуємо сьогодні і самого 

рівноапостольного Володимира, з огляду 

на тисячоліття його упокоєння 

20ПП 

Ця земля священна для нас. Тут прийняв 

хрещення Святий Володимир 

29ВЮ 
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15. Гадяцькі 

пункти 

Гадяцький Договір 1658 – 

українсько-польська мирна 

угода, підписана 16(06) 

вересня неподалік м. Гадяч 

гетьманом І.Виговським з 

урядом польського короля Яна 

II Казимира Ваза. 

За його умовами десятилітня 

українсько- польська війна 

закінчувалася, передбачалося 

повернення Української 

козацької держави до складу 

оновленої Речі Посполитої на 

правах федеративної її 

частини. – Великого 

князівства Руського (ВКР) 

([Електронний ресурс] // 

Енциклопедія історії України: 

Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. 

Смолій (голова) та ін. НАН 

України. Інститут історії 

України. - К.: В-во "Наукова 

думка", 2004. - 688 с) 

Гадяцькі пункти - це найвищий акт 

автономії України за усю її козацьку 

історію. Це коротка оцінка того, що 

зробив наш гетьман 

28ВЮ 

16. Геббельс Па уль Йо зеф Геббельс (нім. 

Paul Joseph Goebbels; нар.28 

жовтня 189 , Рейдт, Північний 

Рейн-Вестфалія  пом.1 травня 

1945, Берлін) — німецький 

державний і політичний діяч, 

рейхсміністр народної освіти 

та 
пропаганди Німеччини 

Сіяти ж на цьому ґрунті зневіру, 

депресію, розбрат, хаос у головах — то 

вже завдання сучасних послідовників 

Геббельса, мобілізованих на інформаційну 

війну проти України 

14ПП 

17. Гітлер Адольф Гітлер - 
політичний та державний 
діяч Німеччини, райхсканцлер 

від 1933 до 1945 року, 

провідник Націонал-

соціалістичної робітничої 

партії Німеччини (НСДАП), 

один із ідеологів 

національного соціалізму 

Така перспектива, на перший погляд, 
виглядає нереальною. Але якщо лідери 
деяких країн в основу своєї політики 
кладуть боротьбу за так звану історичну 

справедливість, якою полюбляв 

обґрунтовувати свої злочини сам 

Гітлер… 

21ПП 
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(Кривець Н., Мартинов А. 

Німеччина // Енциклопедія 

історії України : у 10 т. / 

редкол.: В. А. Смолій (голова) 

та ін. ; Інститут історії України 

НАН України. — К. : Наук. 

думка, 2010. — Т. : Мл 

— О. — С. 411) 

дериваційна продуктивність: 
На початку Великої Вітчизняної війни 
каїнова печать "зрадників Батьківщини", 

або "гітлерівських пособників" упала на 

інші народи, яких за лічені години 

вимітали роздягнених і голодних з рідних 

домівок, не дозволяючи брати нічого з 

собою, і закидали за тридев'ять земель, 

найчастіше в необжиті місця 
21ЛКр 

Гітлерівський фашизм віроломно напав 

на нашу землю, маючи на меті не лише 

захопити Україну, а й знищити більшість 

її населення 
9ВЮ 

У цей святковий день ми маємо 
пам’ятати, що визволення української 

землі було важливим кроком до звільнення 

всієї Європи від гітлерівської окупації 
5ВЯ 

18. Гія Гонгадзе Георгій Гонгадзе громадський 

діяч, український опозиційний 

журналістгрузинського 

походження, відомий своїми 

критичними антивладними 

виступами (Енциклопедія 

історії України : у 10 т. / 

редкол.: В. А. Смолій (голова) 

та ін. 

; Інститут історії України НАН 

України. — К. : Наук. думка, 

2004. — Т. 2 : Г — 
Д. — С. 2 0) 

Для мене, мільйонів українців, для всієї 

нації, для мого народу плямою було те, 

що в історії новітньої України 

залишаються нерозкритими десятки 

гучних справ, серед яких справа Вадима 

Гетьмана, Гії Гонгадзе, Александрова, 

В'ячеслава Максимовича Чорновола. 

11ВЮ 

19. Голодомор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геноцид українського народу, 

що був результатом терору 

голодом, застосованого 

верхівкою компартійно- 

радянського керівництва на 

чолі з Й. Сталіним (ЕСУ, http) 

Навіть після трагічних для нашого 

селянства подій — кріпацтва, 

колективізації, Голодомору і руйнівних 

війн, серед яких особливо жахливою була 

Друга світова, наш землеробський народ 

щоразу піднімався на ноги, відроджував 

сільське господарство, годував не лише 

себе, а й інші народи 

3ЛКч 

Напередодні Голодомору Сталін писав 
своєму співробітнику Кагановичу записку 

про селянське питання в Україні, у якій 

підвів підсумок: «Справи на Україні 

зовсім погані. [...] Ми можемо втратити 

Україну» 
4ВЮ 
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Великий Голод 

1932- 

33 років 

Мільйони невинно загублених життів та 

скалічених доль, безлюдні села, страх у 

людських душах - ось чорний слід 

Голодомору 

11ВЯ 

В Україні ніколи б не сталося такої 

трагедії, як Голодомор, якби ми були 

незалежною, демократичною державою 

1ПП 

Ми врятували і повернули людям правду 

про Великий Голод 1932-33 років. 

Повернули з безодні, з провалля, з 

неповернення 

8ВЮ 

20. Голокост Від англ. holocaust – 

винищення, всеспалення – 

термін, яким в історіографії 

називають геноцид євреїв, 

здійснюваний нацистами 

напередодні та під час 2-ї 

світової війни 

(ЕСУ, http) 

Найбільші в людській історії трагедії 

випробовували нашу націю у минулому 

столітті. Двома світовими війнами, 

Голодомором і Голокостом, нищенням 

духовних святинь чужі імперії хотіли 

перетворити нашу землю на свою покірну 

окраїну 
40ВЮ 

Злочин Голодомору прямо проклав шлях 

до злочинів Другої світової війни, і в своїй 

диявольській суті - до злочину Голокосту 
5ВЮ 

Як уособлення лютого антисемітизму і 

ксенофобії Голокост став символом 

страждань єврейського народу 

1ВЯ 

21. Данило 

Галицький 

Данило-Іоанн Романович 

Галицький (1201–1264) – князь 

волинський і галицький, 

згодом коронований 

(Енциклопедія історії України: 

Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. 

Смолій (голова) та ін. НАН 

України. Інститут історії 
України. - К.: В-во 
"Наукова думка", 2004. - 688) 

Я народився за вісім кілометрів від 

древнього Галича. Всі мої предки з 

покоління в покоління живуть надією, що 

мудрість і велика державотворча енергія 

Данила Галицького зануртує в жилах 

нащадків, збудить волю і розум, засяє 

провідною зіркою 

34ВЮ 
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22. Друга 

світова війна 

Почалася 1 вересня 1939 і 
тривала 2 194 дні до 2 
вересня 1945. Її причинами 

були суперечності світ. політ. 

процесу, породжені 

Версальською системою 

міжнародних відносин, 

реваншистськими настроями в 

Німеччині та прагненням 

правлячих кіл країн 

Антикомінтернівського пакту 

(1936) – Німеччини, Італії, 

Японії – переподілити світ на 

свою користь. До 

розв'язування Д.с.в. призвело 

потурання діям Німеччини, де 

до влади прийшла Націонал- 

соціалістична робітнича партія 

Німеччини на чолі з 

А.Гітлером ( Коваль М.В. 

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 

1939–1945 [Електронний 

ресурс] // Енциклопедія історії 

України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. 

А. Смолій (голова) та ін. НАН 

України. Інститут історії 

України. - К.: В-во "Наукова 

думка", 2004. - 688 с) 

Ще одного такого випробування, яким 

було для українського народу XX 

сторіччя, він би вже, мабуть, не 

витримав. 

Страшна руїна громадянської війни, 

голодомор тридцять третього, криваві 

репресії тридцять сьомого, Друга 

світова війна 
1ЛКр 

Навіть після трагічних для нашого 

селянства подій — кріпацтва, 

колективізації, голодомору і руйнівних 

війн, серед яких особливо жахливою була 

Друга світова, наш землеробський народ 

щоразу піднімався на ноги, відроджував 

сільське господарство, годував не лише 

себе, а й інші народи 

3ЛКч 

Хотин. Жовті Води. Конотоп. Маківка. І 

Курська дуга. І битва за Київ. Бої проти 

фашизму і бої за незалежність у час 

Другої світової війни. У наших перемогах 

– тисячолітня традиція. Від Володимира 

Великого та Ярослава Мудрого. До 

Богдана Хмельницького, Пилипа Орлика, 

Тараса Шевченка і Івана Франка 

7ВЮ 

У грандіозній битві на Дніпрі восени 1943 

року ціною численних людських жертв 

була здобута надзвичайно важлива 

перемога, що остаточно 

закріпила перелом у Другій світовій війні, 

прискорила 

поразку гітлерівської Німеччини та її 

союзників 

5 ВЯ 

23. Запорізька Січ Військовий та 

адміністративний центр 

козацтва на півдні українських 

земель. 

Існував із серед. 16 ст. до 1775 

року 

(Енциклопедія історії України: 

Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. 

Смолій (голова) та ін. НАН 
України. Інститут історії 
України. - К.: В-во "Наукова 

думка", 2005) 

Адже на нашому славному історичному 

шляху були могутня Київська держава 

Володимира Великого та Ярослава 

Мудрого, волелюбне Галицько-Волинське 

князівство, перша християнська 

республіка в Європі - Запорозька Січ, 

незабутні герої визвольних змагань 17-го 

сторіччя, відчайдушний порив до свободи 

часів Івана Мазепи, започаткування 

власної державності в Українській 
народній республіці, безсмертний подвиг 
солдат і партизанів України у Великій 

Вітчизняній війні 

3ЛКр 
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24. Іван Виговський 

 

 

 

 

 

 

 
Виговський 

Виговський Iван Остапович (р. 

н. невід. – 27(17).03.1664) – 

гетьман України (165 –1659 

рр.), адміністратор, 

воєначальник і дипломат часів 

Національної революції 1648–

1676 рр (Енциклопедія історії 

України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. 

А. Смолій (голова) та ін. НАН 

України. Інститут історії 

України. - К.: В-во "Наукова 

думка", 2003). 

Спеціальні слова на цьому полі хоті 
ялося б адресувати нашому славному 

гетьману Івану Виговському 

28ВЮ 

Виговський щиро любив Україну, 

вистоював за її політичні і національні 

права, дбав про науку, дбав про просвіту в 

Україні, був, може, вищим за усіх своїх 

сучасників, окрім гетьмана Богдана та 

Немирича. Його можна поставити врівні 

з найбільшими діячами тих часів - з 

Богданом Хмельницьким, Дорошенком, 

Мазепою». 

28ВЮ 

25. Іван Мазепа Мазепа Іван Степанович (20. 

03.1639–22.09.1709) – 

гетьман (1687–1709), 

військовий і політичний діяч, 

дипломат, князь (з 1707 р.) 

(Енциклопедія історії України: 

Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. 

Смолій (голова) та ін. НАН 

України. Інститут історії 

України. - К.: В-во "Наукова 

думка", 2009. – 790) 

Адже на нашому славному історичному 

шляху були могутня Київська держава 

Володимира Великого та Ярослава 

Мудрого, волелюбне Галицько-Волинське 

князівство, перша християнська 

республіка в Європі - Запорозька Січ, 

незабутні герої визвольних змагань 17-го 

сторіччя, відчайдушний порив до свободи 

часів Івана Мазепи, започаткування 

власної державності в Українській 

народній республіці, безсмертний подвиг 

солдат і партизанів України у Великій 

Вітчизняній війні 
3ЛКр 

Як за ту ж саму незалежність України 

боровся гетьман Виговський, гетьман 

Сагайдачний. Як за цю ж незалежність 

України боровся гетьман Іван Мазепа, як 

створювалися десятки визвольних рухів, 

визвольних змагань ХХ століття, де на 

полях брані полягли мільйони українців 

тільки за одну мрію - щоб м мали власну 

державу 

1ВЮ 
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Мазепа 

 Він не знає української історії. Бо вона 

для нього – чужа. А хоч би раз зазирнув до 

підручника, побачив би слова нашого 

гетьмана Пилипа Орлика. Того самого 

соратника Івана Мазепи, автора 

написаної ще триста років тому першої 

української конституції: "Народ завжди 

має право протестувати проти гніту…" 

15ПП 

Виговський щиро любив Україну, 

вистоював за її політичні і національні 

права, дбав про науку, дбав про просвіту в 

Україні, був, може, вищим за усіх своїх 

сучасників, окрім гетьмана Богдана та 
Немирича. Його можна поставити врівні 

з найбільшими діячами тих часів - з 

Богданом Хмельницьким, Дорошенком, 

Мазепою». 

28ВЮ 

26. Михайло Драгоманов Михайло І в ХІХ столітті міцна творча дружба 
 Драгоманов Петрович (30(18).09. 1841– єднала носіїв і сіячів

 української 
  02.07(20.06).1895) – національної ідеї: корифеїв українського 
  громадський та політичний театру, драматургів і акторів Карпенка- 
  діяч, історик, філософ, Карого, Кропивницького, Садовського з 
  публіцист, фольклорист, композитором Лисенком, поетом і 
  літературознавець прозаїком Старицьким, публіцистом і 
  (Енциклопедія історії філософом Драгомановим, художниками, 
  України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: архітекторами 
  В. А. Смолій (голова) та ін. 5ЛКр 
  НАН України. Інститут  

  історії України. - К.: В-во  

  "Наукова думка", 2004. - 688  

  с)  
   "Руська правда" й перша в Європі 
   Конституція Пилипа Орлика, "праведний 
   закон" Великого Кобзаря й конституційні 
   проекти М. Драгоманова, ідеї М. 
   Грушевського й Конституція УНР від 29 
   квітня 1918 р., яка вперше на території 
   колишньої імперії проголосила такі 
   популярні нині принципи розподілу влад, 
   фундаментальні праці правників 
   Київського й Харківського університетів, 
   діяльність О. Кістяківського, М. 
   Василенка, Ф. Тарановського - все це є 
   живодайним джерелом нашого 
   державотворення. 
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   6ЛКр 

27. князь Ігор Ігор Святославич, Ігор- 

Георгій Святославич 

(02.04.1151–1202) – князь 

новгород-сіверський, 

чернігівський; другий син 

Святослава Ольговича 

(Енциклопедія історії України: 

Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. 

Смолій (голова) та ін. НАН 

України. Інститут історії 

України. - К.: В-во "Наукова 

думка", 2005. - 672 
с.) 

Стіни древнього Херсонеса були свідками 

морських походів великих князів Ігоря і 

Святослава 

29ВЮ 

28. Каганович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сталін- 

Каганович- 

Постишев 

Kаганович Лазар Мойсейович 

(22(10).11.1893–26.07.1991) 

– партійний і державний діяч 

СРСР (Енциклопедія історії 

України: Т. 4: Ка-Ком / 

Редкол.: В. А. Смолій 

(голова) та ін. НАН України. 

Інститут історії України. - К.: 

В-во "Наукова думка", 2007. - 

528). 

Напередодні Голодомору Сталін писав 
своєму співробітнику Кагановичу записку 

про селянське питання в Україні, у якій 

підвів підсумок: «Справи на Україні 

зовсім погані. [...] Ми можемо втратити 

Україну». 
4ВЮ 

Схоже, духовні нащадки Сталіна- 

Кагановича-Постишева не розчинилися в 

мороці історії. Вони правлять кривавий 

бал на тимчасово захоплених землях так 

званих «ЛНР» і «ДНР» 

1ПП 

29. Катинь Село Смоленського району 

Смоленської області, Росія, 

приблизно 18 км на захід від 

Смоленська. Найбільш відоме 

через масові розстріли 

інтернованих поляків, 

здійснених органами НКВС в 

часи Другої світової війни 

wiki/Катинь) 
( 

І щоб, не дай Бог, ніколи не повторилися 

Бабин Яр, Биківня, Катинь, і щоб ніколи 

не повторилися Голокост чи Голодомор 

26ПП 
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30. Кафа Назва 1266–1 8 м. Феодосія 

(Енциклопедія історії 

України: Т. 4: Ка-Ком / 

Редкол.: В. А. Смолій 

(голова) та ін. НАН України. 

Інститут історії України. - К.: 

В-во "Наукова думка", 
2007. - 528 с.) 

Мирна перемога Майдану продовжує ряд 

козацьких перемог, серед яких Кафа і 

Корсунь, Збараж і Конотоп 

32ВЮ 

31. Київська Русь 

 

 

 

 

 

 
Київська 

держава 

Київська Русь - середньовічна 

держава на території Східної 

Європи з центром у Києві. 

Існувала з кінця IX до 

середини XIII століть і являла 

собою об'єднання руських 

князівств під владою династії 

Рюриковичів 

( Енциклопедія історії України 

/ Редкол.: В. А. Смолій 

(голова) та ін.. — Київ : 

Наукова думка, 2008. 

— Т. 4:Ка-Ком. — С. 528) 

В ті славетні часи Київська Русь стала 

одним із духовних центрів європейської 

християнської цивілізації 

3ВЯ 

Адже на нашому славному історичному 

шляху були могутня Київська держава 

Володимира Великого та Ярослава 

Мудрого, волелюбне Галицько-Волинське 

князівство, перша християнська 

республіка в Європі - Запорозька Січ, 

незабутні герої визвольних змагань XVII 
століття, відчайдушний порив до 

свободи часів Івана Мазепи, 

започаткування власної державності в 

Українській Народній Республіці, 

безсмертний подвиг солдат і партизанів 

України у Великій 

Вітчизняній війні 

14ЛКр 

32. Кеннеді Джон Фі тцджеральд Ке ннеді 

(англ. John Fitzgerald Kennedy, 

відомий також як JFK; 29 

травня 191 — 22 листопада 

1963) — 35-й президент 

Сполучених Штатів Америки 

від Демократичної партії (ЕІУ, 

/Джон_Фітцджеральд_Кенн 

еді 

Треба залучати людей, для яких девізом є 

крилаті слова американського 

президента Кеннеді. «Ask not what your 

country can do for you; ask what you can do 

for your 

country». 

11ПП 
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33. княгиня Ольга Ольга (у хрещенні – Єлена; бл. 

910 – 969) – дружина 

київського князя Ігоря, по 

загибелі якого (осінь 944) 

зійшла на київ. стіл. 

Імовірно, побралася з Ігорем 

бл. 930 

(Енциклопедія історії України: 

Т.  : Мі-О / Редкол.: В. А. 

Смолій (голова) та ін. НАН 

України. Інститут історії 

України. - К.: В- 

во "Наукова думка", 2010. - 
 28 с.) 

Історія України знає чимало видатних 

жінок, що ведуть славетний родовід від 

легендарної княгині Ольги до Гулевичівни 

і Роксолани, Софії Русової і Олени Пчілки, 

Лесі Українки і Ольги Кобилянської, 

Христини Алчевської і Олени Теліги, 

багатьох жінок, які прославилися своїми 

трудовими подвигами і героїзмом під час 

воєнних випробувань 

7ЛКр 

34. Конотоп Місто області 

підпорядкування над 

р. Єзуч (притокою Сейму), 

районний центр. Сумської 

обл., заснований і укріплений 

в першій 
половині 1 ст. 
(Енциклопедія 

українознавства. Словникова 

частина (ЕУ-II). 

— Париж, Нью-Йорк, 1959. 
— Т. 3. — С. 1102-1116). 

Хотин. Жовті Води. Конотоп. Маківка. І 

Курська дуга. І битва за Київ. Бої проти 

фашизму і бої за незалежність у час 

Другої світової війни. У наших перемогах 

– тисячолітня традиція. Від Володимира 

Великого та Ярослава Мудрого. До 

Богдана Хмельницького, Пилипа Орлика, 
Тараса Шевченка і Івана Франка 7ВЮ 

35. Конституці я 

Пилипа Орлика 

"Пакти та Конституції законів 

і вольностей Війська 

Запорозького" 1 10 ("Договори 

і постанови прав і вольностей 

військових…") 

– договір, укладений між 

обраним гетьманом 

П.Орликом та козацькою 

старшиною і козаками Війська 

Запорозького 

(http://www.history.org.ua/?ter 

min=Pakty_i_Konstytutsiia_pr 

av_i_volnostej_Vijska_Zaporo 

zkoho_1710). 

"Руська правда" й перша в Європі 

Конституція Пилипа Орлика, 

"праведний закон" Великого Кобзаря й 

конституційні проекти М. Драгоманова, 

ідеї М. 

Грушевського й Конституція УНР від 29 

квітня 1918 р., яка вперше на території 

колишньої імперії проголосила такі 

популярні нині принципи розподілу влад, 

фундаментальні праці правників 

Київського й Харківського університетів, 

діяльність О. Кістяківського, М. 

Василенка, Ф. Тарановського - все це є 

живодайним джерелом нашого 

державотворення. 
6ЛКр 

Вершиною козацькоїмислі стала 

Конституція Пилипа Орлика - перша в 

Європі 

32ВЮ 

36. Корсунь Селище . м. т. в центр. частині 

Донбасу (ЕУ, 

http://litopys.org.ua/encycl/eui 

i086.htm) 

Мирна перемога Майдану продовжує ряд 

козацьких перемог, серед яких Кафа і 

Корсунь, Збараж і Конотоп 

32ВЮ 
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37. Збараж Місто в Тернопільській 

області (ЕУ, 

http://litopys.org.ua/encycl/eui 

i086.htm) 

Мирна перемога Майдану продовжує ряд 

козацьких перемог, серед яких Кафа і 

Корсунь, Збараж і Конотоп 

32ВЮ 

38. Крути Залізнична станція на 

Чернігівщині на лінії Москва 

— Бахмач — Київ, відома з 

українських оборонних боїв у 

січні 1918 р. перед наступом 

більшовиків на Київ 

(ЕУ, 
http://litopys.org.ua/encycl/eui 

i090.htm). 

З недавніх історичних подій - бій під 

Крутами, муравйовські погроми, 

розстріляне відродження 20-х, голодомор 

тридцять третього, чорна наруга 37-го, 

операція "Вісла", Чорнобиль... 

3ЛКр 

Ми відродили Крути, - данину молодим 
хлопцям, у яких не було іншого 

морального вибору, ніж боронити 

незалежність своєї Батьківщини 

1ВЮ 

39. Майдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Помаранчеви й 

Майдан 

Помаранчева револю ція — 

кампанія протестів, мітингів, 

пікетів, страйків та інших 

актів громадянської непокори 

в Україні, організована і 

проведена прихильниками 

Віктора Ющенка, основного 

кандидата від опозиції на 

президентських виборах у 

листопаді — грудні 2004 року 

(ЕІУ, http) 

Майдан допоміг мільйонам людей 

утвердитися у своїй українській 

ідентичності 

13ВЮ 

 
 

Не для того я вже рік ходжу не зі своїм 

обличчям. Переконаний, що не для цього 

стояли мільйони людей на Майданах. 

20ВЮ 

Помаранчевий Майдан питав удень і 

вночі: чого ти хочеш? Яких ти змін 

хочешдля своєї нації, для своєї держави, 

для своєї родини? 

13ВЮ 

40. Мєдноє Село, центр Медновського 

райц. Калінінського району 

Тверської обл.Місце похавань 

польських громадян у часи 

СРСР (www.istpravda.ru) 

Биківня − це такий же трагічний символ 

для поляків, якими є Катинь та Мєдноє у 

Росії або П’ятихатки під Харковом 

ВЮ 
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41. Михайло 

Грушевський 

Великий український історик 

(29. 9. 1866 — 24. 

11. 1934), визначний 

організатор укр. науки, 

політичний діяч і публіцист 

(ЕУ, 

http://litopys.org.ua/encycl/eui 

i035.htm) . 

"Руська правда" й перша в Європі 
Конституція Пилипа Орлика, "праведний 

закон" Великого Кобзаря й конституційні 

проекти М. Драгоманова, ідеї Михайла 

Грушевського й Конституція УНР від 29 

квітня 1918 р., яка вперше на території 

колишньої імперії проголосила такі 

популярні нині принципи розподілу влад, 

фундаментальні праці правників 

Київського й Харківського університетів, 

діяльність О. Кістяківського, М. 

Василенка, Ф. Тарановського - все це є 

живодайним джерелом нашого 

державотворення. 

6ЛКр 

У ті часи учні Михайла Грушевського 

передавали йому: "В Україні панує 

справжній голод... Це політика, 

спрямована на те, щоб остаточно 

зламати українську націю як єдину 

національну силу, здатну на серйозний 

опір... Одні вимруть, інші розсіються 

безконечними просторами Росії..." 17ВЮ 

42. Нагірний 

Карабах 

Анклав вірменського 

населення на території 

Азербайджану, на Малому 

Кавказі; 4,4 тис. км2, 192 тис. 

мшк.; адміністративний центр 

Степанакерт (Ханкенді). 1921 

Н. К. приєднаний до 

Азербайджану; від 1988 

протистояння вірмен Н. К. та 

азербайджанського уряду; від 

1992 прагнення Н. К. до 

відокремлення (при підтримці 

уряду Вірменії) стало 

причиною вірмено- 

азербайджанської війни 

(<a 

href="http://slovopedia.org.ua/ 

29/53405/16295.html">НАГІ 
РНИЙ КАРАБАХ</a>) 

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху 

досяг критичної точки, завдаючи 
неймовірних страждань населенню і 

загрозливо дестабілізуючі становище в 

регіоні 

16ЛКр 
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43. Небесна сотня «Небе сна Со тня» — прийнята 

в Україні збірна назва 

загиблих протестувальників, 

які мали безпосередній 

стосунок до ідеї та акції 

Євромайдану (Революції 

Гідності) у грудні 2013 — 

лютому 2014 року 

(http://news.bigmir.net/ukrain 

e/795271-Nebesnaja-sotnja- 

Majdana--v-Kieve- poprocshalis-

-s-pogibshimi) 

Відповідальність перед Небесною 
сотнею 

- героями, які загинули на вулицях Києва 

від куль "Беркута" під час Революції 

Гідності. 13ПП 

44. Олекса Довбуш Довбуш (Довбущук) Олекса 

(1719 — 45), ватажок 

карпатських опришків, син 

гуцула з Печеніжина (ЕУ, 

http://litopys.org.ua/encycl/eui 

i042.htm). 

Героїв народних повстань Івана Гонту, 

Максима Залізняка, легендарних Устима 

Кармелюка і Олексу Довбуша. 

3ЛКр 

45. Організація 

Українських 

Націоналіст ів 

 

 

 

 

 
ОУН 

Політичний рух, який ставив 

за мету розбудову незалежної 

української держави на всіх 

українських етнічних землях 

(Енциклопедія історії України: 

Т.   : Мі-О / Редкол.: В. А. 

Смолій (голова) та ін. НАН 

України. Інститут історії 

України. - К.: В-во "Наукова 

думка", 2010. - 728). 

Організація Українських Націоналістів 

завжди була в авангарді боротьби за 

утвердження національної ідеї. 

36ВЮ 

ОУН пройшла суворі випробування 

боротьбою у 20-30-х роках XX століття 

та у буремні часи Другої світової війни, 

невтомно вела пропагандистську роботу 

під час "холодної" війни, зробила вагомий 

внесок у здобуття й зміцнення 

української державности 

36ВЮ 

46. Перша світова 

війна 

Cвітова війна, глобальний 

збройний конфлікт, який 

розвивався перш за все у 

Європі від 28 липня 1914 до 

11 листопада 1918 року, і у 

якому брало участь 38 держав 

// Перша світова війна (Велика 

війна) // Енциклопедія історії 

України : у 10 т. / редкол.: В. 

А. Смолій (голова) та ін. ; 

Інститут історії України НАН 

України. — К. : Наук. думка, 

2011. — Т. 8 : Па — 
Прик. — С. 162. 

Число жертв у сталінській війні проти 

українців перевищило загальну кількість 

жертв Першої світової війни у всіх 

країнах, які брали в ній участь! 1ПП 

47. Петро Могила Петро (30 (21).12. Згадаймо засновника української академії, 
 Могила 1596–11(01).01.1647) – колиски духовності і вченості нашого 
  церковний і культурно- народу - митрополита Київського Петра 
  освітній діяч, богослов, Могилу 
  митрополит Київський, 3ЛКр 



277 

 
  Галицький і всієї Русі (з  

  1633), екзарх Константиноп.  

  Патріарха  

  (Енциклопедія історії 
Ніщо не визначає майбутнє нації так, як 

освіта. У ній бачили живу воду для 

нашого народу великі предки - від 

Ярослава Мудрого до Петра Могили, від 

Григорія Сковороди до Миколи Скрипника 

34ВЮ 

  України: Т. : Мі-О / 
  Редкол.: В. А. Смолій 
  (голова) та ін. НАН України. 
  Інститут історії України. - 
  К.: В-во "Наукова думка", 

  2010. - 28 с.). 

48. Петро 

Сагайдачний 

Конашевич-Сагайдачний 

Петро Кононович (бл. 1582 

– 20(10).04.1622) – гетьман 
Війська Запорозького, відомий 

полководець і політичний діяч 

(Енциклопедія історії України: 

Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. 

Смолій (голова) та ін. НАН 

України. Інститут історії 

України. - К.: В-во "Наукова 

думка", 
2008. - 568 с). 

Як Дніпрову воду, черпали тут свою силу 

князь Святослав, Байда Вишневецький, 

Петро Сагайдачний,

 Богдан Хмельницький, 

Іван Мазепа, Петро Дорошенко і все 

преславне наше військо запорізьке 

32ВЮ 

49. П’ятихатки Селище поблизу Харкова, де 

перед відступом радянських 

військ було замордовано 8 тис. 

в’язнів, серед яких виявились і 

польські офіцери 

Биківня − це такий же трагічний символ 

для поляків, якими є Катинь та Мєдноє у 

Росії або П’ятихатки під Харковом ВЮ 

50. Революція 

гідності 

Київський Майдан, Майдан у 

Києві, Євромайдан та 

Єврореволюція — політичні та 

суспільні зміни в Україні з 21 

листопада 2013 до лютого 

2014 року, викликані 

спротивом проти відходу 

політичного керівництва 

країни від законодавчо 

закріпленого курсу на 

Європейську інтеграцію та 

подальшою протидією цьому 

курсу (Політологічний 

енциклопедичний словник / 

уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. 

Погрібна, І.О. Поліщук та ін. 

За ред. М. П. Требіна. – Х 
. :Право, 2015) 

Гідні нащадки не забули настанов гідного 

пращура. Тому і вибухнула Революція 

гідності 

1ПП 
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51. Роксолана бл. 1505 – 15.04.1558) – 
дружина-українка османсього 

султана Сюлеймана Пишного, 

мати осман. султана Селіма II, 

відома під цим вигаданим 

іменем у європейських країнах 

(Галенко О.І. Роксолана 

[Електронний ресурс] // – 

Режим доступу : 

http://www.history.org.ua/?ter 

min=Roksolana_N). 

Історія України знає чимало видатних 

жінок, що ведуть славетний родовід від 

легендарної княгині Ольги до Гулевичівни і 

Роксолани, Софії Русової і Олени Пчілки, 

Лесі Українки і Ольги Кобилянської, 

Христини Алчевської і Олени Теліги, 

багатьох жінок, які прославилися своїми 

трудовими подвигами і героїзмом під час 

воєнних випробувань 

7ЛКр 

Краса та мудрість наших Роксолан 

підкоряли серця неприступних 

правителів, перед їхньою освіченістю 

схилялися найдостойніші мужі 
39ВЮ 

52. Святослав 

(князь 

Святослав) 

Святослав Володимирович (р. 

н. невід. — п. 1015) — 

древлянський князь, син київ. 

кн. Володимира Святославича 

(Котляр М.Ф. Святослав 

Володимирович [Електронний 

ресурс] // – Режим доступу: 

http://www.history.org.ua/?ter 

min=Sviatoslav_Vo). 

Стіни древнього Херсонеса були свідками 

морських походів великих князів Ігоря і 

Святослава 

29ВЮ 

Як Дніпрову воду, черпали тут свою силу 

князь Святослав, Байда Вишневецький, 

Петро Сагайдачний, Богдан 

Хмельницький, Іван Мазепа, Петро 

Дорошенко і все преславне наше військо 

запорізьке 

32ВЮ 

53. Сталін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сталін- 

Каганович- 

Постишев 

Йо сип Віссаріо нович Ста лін 

(справжнє прізвище — 

Джугашві лі, груз. იოსებ 

ჯუღაშვილი (вимовл. Іосеб 

Джугашвілі), 9 (21) грудня 

18 9, Горі — 5 березня 1953, 

Москва, державний, 

політичний і військовий діяч 

СРСР.  Генеральний секретар 

ЦК РКП(б) (1922— 1925) та 

ЦК ВКП(б) (1925— 

1934), керівник уряду СРСР 

(Голова Раднаркому СРСР від 

1941, Голова Ради Міністрів 

СРСР у 1946— 1953), 

Генералісимус 

Радянського Союзу (1945). 

(Кульчицький С. В. Сталін 

Напередодні Голодомору Сталін писав 
своєму співробітнику Кагановичу записку 

про селянське питання в Україні, у якій 

підвів підсумок: «Справи на Україні 

зовсім погані. [...] Ми можемо втратити 

Україну». 

4ВЮ 

Схоже, духовні нащадки Сталіна- 

Кагановича-Постишева не розчинилися в 

мороці історії. Вони правлять кривавий 

бал на тимчасово захоплених землях так 

званих «ЛНР» і «ДНР» 

1ПП 
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Йосиф Віссаріонович // 

Енциклопедія історії України : 

у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій 

(голова) та ін. ; Інститут історії 

України НАН України. — К. : 

Наук. думка, 2012. — Т. 9 : 

Прил 

— С. — С. 81) 

Лише смерть Сталіна врятувала євреїв 

СРСР від депортації, подібної тій, яку 

пережили кримські татари та інші 

етноси 

26ПП 

Дериваційна продуктивність: 
Виходить, тільки від голоду, не рахуючи 

полеглих на двох світових та 

громадянській війнах, незчисленних 

жертв сталінських ГУЛАГів, в Україні 

загинуло близько 15 млн. наших 

співвітчизників 22ЛКр 

54. СРСР Сою з Радя нських 
Соціалісти чних Респу блік 

(скорочено — СРСР або 

Радянський Союз) — 

формально союз 

соціалістичних держав, 

утворених на уламках 

Російської імперії після 

революції 191 року, 

наддержавне утворення, яке 

існувало в 1922–1991 роках у 

Центральній та Північній Азії, 

Східній Європі 

( Кульчицький С. В. СРСР // 

Енциклопедія історії України : 

у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій 

(голова) та ін. ; Інститут історії 

України НАН України. — К. : 

Наук. думка, 2012. — Т. 9 : 

Прил 

— С. — С. 2) 

Сьогодні майбутнє України як 
незалежної, 
впливової, а в майбутньому і 

процвітаючої держави 

Європи, залежить не від ядерної зброї (її 

у колишньому СРСР було більше, ніж 

потрібно, але вона його не врятувала), а 

залежить від економічного добробуту та 

соціальної стабільності нашого 

суспільства 

14ЛКр 

Запорукою для успішного розв’язання цих 

завдань був достатньо високий 

індустріальний, аграрно-технологічний, 

науковий та інтелектуальний потенціал 

України, який, за загальновизнаними 

авторитетними оцінками, був чи не 

найвищим 

серед республік колишнього СРСР 

4ЛКч 

Але здобута і втрачена незалежність, 

напівдержавний статус новоствореної 

УРСР у складі СРСР — це не лише 

трагічні та героїчні сторінки з 

підручника 

4ВЯ 

Україна ніколи не заперечувала факту 

голоду в згаданих регіонах колишнього 

СРСР і не відмовлялася від вшанування 

пам'яті жертв сталінського режиму 

4ВЮ 
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Радянський Союз Вдруге в цьому столітті: спочатку після 

краху російської імперії у 1917 р., а потім 

- 
Радянського Союзу у 1991 році перед 

українським народом відкрилася 

перспектива незалежного державного 

розвитку 
9ЛКр 

Позиція № 2 — делімітація в 

акваторіїАзовського моря, Керченській 

протоці, в рамках кордону, встановленого 

між формуваннями радянських республік 

до розпаду Радянського Союзу 

38ВЮ 

Ми висловлюємо співчуття народам 

Білорусі, Казахстану, Росії, усім 

народами колишнього Радянського 

Союзу, які постраждали у ті роки 

11ВЯ 
 

  

 

 

 

 

 

 
Союз 

 Коли вчора я був в українському 

Парламенті і надавав цю Угоду, яка була 

підписана і скоординована з 

Європарламентом, це було останнє «до 

побачення» від України Радянському 

Союзу. Ми сказали прощавай, Радянський 

Союз 
17ПП 

Перше, що ядерну зброю ми не 

виготовляли в Україні, що вона є 

успадкована нами від колишнього Союзу 

10ЛКр 

Рівень життя народу в якісному вимірі — 

набагато 

нижчим від середньоєвропейських 
стандартів і навіть деяких республік 

колишнього Союзу, скажімо 

прибалтійських. Адміністративно- 

командна 
модель економіки повністю себе 

вичерпала ще задовго до розпаду 

Союзу — в середині 70-х років або й 

раніше. 

5ЛКч 
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55. Українська 

Народна 

Республіка 

Українська. держава спершу 

на території Наддніпрянщини 

— українських земель 

колишньої Російської Імперії, 

а з 4.01.1919 р. також на 

західно- українських землях 

колишньої Австро- Угорщини; 

проголошена у 3 Універсалі 

Української Центральної Ради 

(20. 11. 

191 ) у федеративному зв’язку 

з Росією; цілком самостійною 

УНР стала після 4 Універсалу 

(22. 1. 

1918) (ЕУ, 

http://litopys.org.ua/encycl/eui 

i263.htm) 

Референдум став справжнім 

всенародним, багатоголосим вічем, 

багатомільйонною Радою спадкоємців 

славних лицарів 

Війська Запорозького, героїчних оборонців 

Української Народної Республіки, 

солдат і партизанів другої світової війни, 

героїв і мучеників Української 

Повстанської Армії 3ЛКр 

 

Наші Збройні Сили, Національна гвардія, 

прикордонна служба, добровольчі 

батальйони заслужено успадкували 

військову славу давньоукраїнських 

князівських дружин і Війська 

Запорозького, українських січових 

стрільців і вояків Української 

Повстанської Армії, армії Української 

Народної Республіки і українців, які під 

час Другої світової війни захищали 

Україну в лавах Червоної Армії. 

4ПП 

56. Українська 

Повстанська 

Армія 

(УПА), збройно-політична 

формація, що діяла на Україні 

у 1942 − 1953 рр. Створена з 

метою боротьби проти німців і 

большевицьких партизанів 

(ЕУ, 

http://litopys.org.ua/encycl/eui 

i263.htm). 

Референдум став справжнім 

всенародним, багатоголосим вічем, 

багатомільйонною Радою спадкоємців 

славних лицарів 

Війська Запорозького, героїчних оборонців 

Української Народної Республіки, солдат 

і партизанів другої світової війни, героїв і 

мучеників Української Повстанської 

Армії 
3ЛКр 

Наші Збройні Сили, Національна гвардія, 

прикордонна служба, добровольчі 

батальйони заслужено успадкували 

військову славу давньоукраїнських 

князівських дружин і Війська 

Запорозького, українських січових 

стрільців і вояків Української 

Повстанської Армії, армії Української 

Народної Республіки і українців, які під 

час Другої світової війни захищали 

Україну в лавах Червоної Армії. 

4ПП 
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57. Херсонес Херсонес Таврійський (грец., 

за середньовіччя Херсон, у 

слов’янських джерелах 

Корсунь). 

Старогрецьке місто-держава в 

південно-західній частині 

Криму (бл. теперішнього 

Севастополя) 

(ЕУ, 

http://litopys.org.ua/encycl/eui 

i283.htm). 

Стіни древнього Херсонеса були свідками 

морських походів великих князів Ігоря і 

Святослава 

29ВЮ 

58. Хотин Хотин (V — ), м. в півн. 

Басарабії, р. ц. Чернівецької 

обл., 11 900 меш. (19 0; 

1897 — 23 800, 1930 — 15 
300), положений на правому 

березі Дністра 

(ЕУ, 

http://litopys.org.ua/encycl/eui 

i286.htm) 

Хотин. Жовті Води. Конотоп. Маківка. І 

Курська дуга. І битва за Київ. Бої проти 

фашизму і бої за незалежність у час 

Другої світової війни. У наших перемогах 

– тисячолітня традиція. 

7ВЮ 

59. Червона Армія Радянська Армія – офіційна 

назва частини ЗС СРСР. До 25 

лютого 1946 – Робітничо- 

селянська Червона армія 

(Червона армія, РСЧА) 

(Сидоров С.В. РАДЯНСЬКА 

АРМІЯ [Електронний ресурс] 

// – Режим доступу: 

http://www.history.org.ua/?ter 

min=Radianska_armiia). 

Наші Збройні Сили, Національна гвардія, 

прикордонна служба, добровольчі 

батальйони заслужено успадкували 

військову славу давньоукраїнських 

князівських дружин і Війська 

Запорозького, українських січових 

стрільців і вояків Української 

Повстанської Армії, армії Української 

Народної Республіки і українців, які під 

час Другої світової війни захищали 

Україну в лавах Червоної Армії. 

4ПП 

60. Чорнобиль До Чорнобильської 

катастрофи – місто, райцентр 

Київської області; у наш час – 

центр зони відчуження та зони 

безумовного відселення 
 

(С. В. Переверзєв. Чорнобиль 

// Енциклопедія історії 

України : у 10 т. / редкол.: В. 

А. Смолій (голова) та ін. ; 

Інститут історії України НАН 

України. — К. : Наук. думка, 

2013. — Т. 10 : Т — Я. — С. 

561) 

Чорнобиль став водночас реальністю і 

символом, що значною мірою впливає на 

розвиток енергетики не тільки 

нашоїкраїни, а й СхідноїЄвропи і всього 

світу. Мабуть, історію ядерної 

енергетики можна було б поділити на дві 

частини: до і після Чорнобиля 

19ЛКр 

Україна, обпалена зловісним радіаційним 

подихом Чорнобиля, розуміє, що його 

попіл стукає не тільки в наші серця. 

Чорнобиль — проблема не тільки 

українська, це проблема загальносвітова 
 ЛКч 

Не має значення, хто буде президентом 
України чи прем'єром, хто визначатиме 

ці проблеми чи ні, хто їх визнаватиме чи 

ні - виклики все одно діятимуть, як 

невидима радіація після Чорнобиля 

2ВЮ 
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   Ми ініціювали в Україні міжнародну 

конференцію з питань ліквідації наслідків 

Чорнобиля та запобігання можливості 

подібних катастроф будь-де і будь-коли 
2ВЯ 

   Особлива увага має бути приділена дітям 

Чорнобиля та людям із інвалідністю 

19ПП 

Сфера-джерело «Література» 

61. Адам Міцкевич Міцкевич (Mickiewicz) Адам    

Бернард    [24.XII  1 98, х.— 

26.XI 1855, 

Константинополь; 1890 прах 

перевезено до Польщі й 

похов.. у Кракові (Вавель)] — 

польс. поет, діяч нац.визв. 

руху. 

Але ми віримо в те, що український прапор 

знову замайорить над 

багатонаціональним півостровом, чиє 

етнічне, мовне та релігійно- 

культурне розмаїття так вразило свого 

часу генія польського народу Адама 

Міцкевича. 

13ПП 

62. Володимир 

Івасюк 

Володи мир Миха йлович Івасю к 

(4 березня 1949, Кіцмань,

 Чернівецька 

область, УРСР — 24/27 

квітня[1]  19 9, 

Брюховицький ліс під 

Львовом, УРСР) — 

український композитор- 

виконавець, поет. 

Сердечно вітаю вас з народженням нового 

пісенного форуму на Буковині, 

батьківщині українського Орфея - 

Володимира Івасюка 
18ЛКр 

63. Григорій 

Сковорода 

Григо рій Са вич Сковорода  
— український просвітитель-

гуманіст, філософ, поет, 

педагог. 

Як писав Григорій Сковорода у вірші 
«De libertate»: «зрівнявши все злото, 

проти свободи воно лиш болото» 11ПП 

64. Дмитро Донцов Доктор Дмитро Іва нович 

Донцо в — український 

літературний критик, 

публіцист, філософ, 

політичний діяч, один з 

перших керівників Союзу 

Визволення України 

«Історичний факт, – писав Дмитро 

Донцов у „Підставах нашої політики“, – 

що жодна нація не визволялася лише 

власними силами. Здійснити їм свої 

політичні цілі вдавалося лише тоді, коли 

вони 

втягали цю справу в круг ідей 

загальнішого характеру, пов’язували її з 

інтересами інших держав». 

14ПП 

65. Достоєвський Федір Михайлович 

Достоєвський — російський 

письменник (Шердаков В. Н. 

Поиски Ф. М. Достоевским 

нравственных устоев 

человека // Философские 

науки. — 1981. — № 6. — С. 

94-102) 

Я переконаний, що ці люди добре знають 

українську і російську літературу, адже 

від того, що ми знаємо Лермонтова, 

Пушкіна, 

Достоєвського, стаємо лише багатшими, 

але я переконаний, що ще мудрішими ми 

станемо, якщо знатимемо Шевченка 

38ВЮ 
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66. «І мертвим, і 

живим, і 

ненародженим» 

Поема Т.Г.Шевченка Не оминаємо, як говорив великий 
Шевченко у «І мертвим, і живим, і 

ненародженим», «ані титли, ніже тої 

коми» 

28ВЮ 

67. Іван Франко Іва н Я кович Франко - видатний 

український письменник,поет, 

публіцист, перекладач, 

учений, громадський і 

політичний діяч 

У найважчі часи сміливо піднімали свій 

голос за волю і демократію, за 

Україну такі велети духу, як Григорій 

Сковорода, Пантелеймон Куліш, Микола 

Костомаров, Маркіян 

Шашкевич, Іван Франко, Михайло 

Драгоманов, Леся Українка 

3ЛКр 

У наших перемогах – тисячолітня 

традиція. Від Володимира Великого та 

Ярослава Мудрого. До Богдана 

Хмельницького, Пилипа Орлика, Тараса 

Шевченка і Івана Франка 

 ВЮ 

Ми, українці, «живий вогник у сім’ї 

європейських народів і діяльні 

співробітники європейської цивілізаційної 

праці». Так казав Іван Франко 

6ПП 

68. Лермонтов Миха йло Ю рійович 
Ле рмонтов;  3 жовтня 1814, 

Москва — пом. 15 липня 1841, 

П'ятигорськ — російський 

поет, прозаїк, драматург 

Я переконаний, що ці люди добре знають 

українську і російську літературу, адже 

від того, що ми знаємо Лермонтова, 

Пушкіна, 

Достоєвського, стаємо лише багатшими, 

але я переконаний, що ще мудрішими ми 

станемо, якщо знатимемо Шевченка 

38ВЮ 

69. Леся Українка Ле ся Украї нка — українська 

письменниця, перекладач, 

культурний діяч. Писала у 

жанрах поезії, лірики, епосу, 

драми, прози, публіцистики. 

Історія України знає чимало видатних 

жінок, що ведуть 

славетний родовід від легендарної княгині 

Ольги до Гулевичівни і 

Роксолани, Софії Русової і Олени Пчілки, 

Лесі Українки і Ольги Кобилянської, 

Христини Алчевської і Олени Теліги, 

багатьох жінок, які прославилися своїми 

трудовими подвигами і героїзмом під час 

воєнних випробувань 

 ЛКр 
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70. Мойсей Біблійна особа із Закону 

Мойсея у Старому Заповіті. За 

Біблією — вождь і 

законодавець народу 

єврейського, пророк і перший 

священний автор 

У поемі «Мойсей» Івана Франка є образ 

народу, який прийшов до своєї обітованої 

землі і побачив пустелю. 

«Одурив нас Єгова!», – промовив у розпачі 

Мойсей. 

 ВЮ 

71. Мойсей Персонаж поеми І. Франка 

«Мойсей» 

У поемі «Мойсей» Івана Франка є образ 

народу, який прийшов до своєї обітованої 

землі і побачив пустелю. 

«Одурив нас Єгова!», – промовив у розпачі 

Мойсей. 

 ВЮ 

72. Олександр Олесь Олекса ндр Іва нович Канди ба 

— український письменник, 

поет, драматург, представник 

символізму. Свої твори 

публікував під псевдонімом 

Олександр Олесь 

Як сказав великий український поет 

Олександр Олесь: «Мова – це не просто 

спосіб спілкування, а щось більш значуще. 

Мова – це всі глибинні пласти духовного 

життя народу, його історична пам'ять, 

найцінніше надбання віків, мова – це ще й 

музика, мелодика, барви буття, сучасна 

художня, інтелектуальна і мислительська 

діяльність народу». 

 ВЮ 

73. Олена Пчілка Оле на Пчі лка — українська 

письменниця, перекладачка, 

етнографиня, публіцистка, 

громадська діячка, членкиня-

кореспондентка 

Всеукраїнської академії наук 

Історія України знає чимало видатних 

жінок, що ведуть 

славетний родовід від легендарної княгині 

Ольги до Гулевичівни і 

Роксолани, Софії Русової і Олени Пчілки, 

Лесі Українки і Ольги Кобилянської, 

Христини Алчевської і Олени Теліги, 

багатьох жінок, які прославилися своїми 

трудовими подвигами і героїзмом під час 

воєнних випробувань 

 ЛКр 

74. Олена Теліга Оле на Іва нівна Телі га — 

українська поетеса, 

публіцистка, літературна 

критикеса, діячка ОУН 

Історія України знає чимало видатних 

жінок, що ведуть 

славетний родовід від легендарної княгині 

Ольги до Гулевичівни і 

Роксолани, Софії Русової і Олени Пчілки, 

Лесі Українки і Ольги Кобилянської, 

Христини Алчевської і Олени Теліги, 

багатьох жінок, які прославилися своїми 

трудовими подвигами і героїзмом під час 

воєнних випробувань 
 ЛКр 
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75. Ольга 

Кобилянська 

О льга Кобиля нська — 

українська письменниця, 

учасниця феміністичного руху 

на Буковині 

Історія України знає чимало видатних 

жінок, що ведуть 

славетний родовід від легендарної княгині 

Ольги до Гулевичівни і 

Роксолани, Софії Русової і Олени Пчілки, 

Лесі Українки і Ольги Кобилянської, 

Христини Алчевської і Олени Теліги, 

багатьох жінок, які прославилися своїми 

трудовими подвигами і героїзмом під час 

воєнних випробувань 

 ЛКр 

76. Павло Тичина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тичина 

Тичи на Павло Григо рович 
— український поет, 

перекладач, публіцист, 

громадський діяч. Новатор 

поетичної форми 

На всіх етапах існування вашої творчої 

організації в ній були люди, які чесно і 

самовіддано служили багатомільйонному 

читачеві, 

утверджуючи гуманістичні ідеали, 

неминущі загальнолюдські і національні 

цінності. Варто згадати лишімена 

Олександра Довженка, Юрія Яновського, 

Максима 

Рильського, Павла Тичини, Михайла 

Стельмаха, Миколи Бажана, 

Володимира Сосюри, Андрія Малишка, 

Василя Мисика, Миколи Лукаша 

12ЛКр 

Ця героїчна й водночас трагічна подія 

знаменувала початок нової епохи 

національного пробудження 

українців, усвідомлення нашого права 

жити на власній землі та святого 

обов'язку - боронити її. "Понад все вони 

любили свій коханий край", - писав Павло 

Тичина 

18ВЮ 

Ці слова – проникливі, аж мороз шкірою. 

Із душі та серця великого 

поета Тичини вони вирвалися 71 рік тому 

4ПП 
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77. Пушкін Олекса ндр Сергі йович Пу шкін 

— російський 

поет, драматург та прозаїк, 

реформатор і творець сучасної 

російської літературної мови, 

автор критичних та історичних 

творів 

Я переконаний, що ці люди добре знають 

українську і російську літературу, адже 

від того, що ми знаємо Лермонтова, 

Пушкіна, 

Достоєвського, стаємо лише багатшими, 

але я переконаний, що ще мудрішими ми 

станемо, якщо знатимемо Шевченка 

38ВЮ 

78. Роберт 

Конквест 

Джо рдж Ро берт А кворт 

Конкве ст — британський 

дипломат, історик, літератор, 

письменник- фантаст, поет 

Решта людей були настільки виснажені, 

що навіть не мали сили поховати тіла 

своїх близьких та 

сусідів», – писав Роберт Конквест. Це – 

один з найвідоміших дослідників 

Голодомору, автор знаменитої книги 

«Жнива скорботи». 1ПП 

79. Тарас Шевченко Тара с Григо рович 
Шевче нко (відомий також як 

Кобза р; 25 лютого (9 березня) 

1814, с. Моринці — 26 
лютого (10 березня) 1861, м. 

Санкт-Петербург) — 

український поет, письменник 

(драматург, прозаїк), 

художник (живописець, 

гравер), громадський та 

політичний діяч 

(M.Г. Жулинський. Шевченко 

Тарас // Енциклопедія історії 

України : у 10 т. / редкол.: В. 

А. Смолій (голова) та ін. 

; Інститут історії України НАН 

України. — К. : Наук. думка, 

2013. — Т. 10 : Т — Я. — С. 

619) 

У дні найстрашнішої політичної та 

духовної руйнації, коли народу нашому 

було "на віки вічні" 

відмовлено у праві бути самим собою, 

прийшов у світ великий Кобзар, 
святий 

страдник і пророк Тарас Шевченко з 

новим заповітом, з новим і праведним 

законом, за яким було зміцнено підвалини 

української духовності 3ЛКр 

Ми дуже цінуємо великого 
українсько-канадського скульптора Лео 

Мола, який створив один з найкращих 

пам’ятників Тараса Шевченка у світі, у 

Вашингтоні 

1 ПП 

Дериваційна продуктивність: Господь 

почув святу Шевченкову молитву: "І всім 

нам вкупі на землі Єдиномисліє подай і 

братолюбіє пошли" 

13ВЮ 

80. Кобзар «Кобза р» — назва збірки 

поетичних творів Тараса 

Григоровича Шевченка. 

І всі ми виховувалися на Шевченкові. Ми 

любимо свого поета. Це - нашгеній. Це - 

щастя нашого народу, щастя, що ми 

маємо сьогодні можливість прийти і 

вклонитися великому Кобзареві. 

1 ЛКр 
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81. Шекспір Ві льям Шекспі р[1] (англ. 

William Shakespeare 

/ˈʃeɪkspɪə/[2], точна дата 

народження невідома, 

хрещений 26 квітня 1564, 

Стретфорд-на-Ейвоні — 23 
квітня (3 травня) 1616, 

Стретфорд-на-Ейвоні) — 

англійський драматург 

Єлизаветинської епохи, актор і 

поет. 

Сьогодні перед Україною питання 
«Бути чи не бути» постало з гостротою, 

не меншою, ніж сотні років тому перед 

героєм знаменитого твору Шекспіра 

11ПП 

82. Гегель Георг Вільгельм Фрідріх 

Гегель — німецький філософ 

19 століття, який створив 

систематичну теорію 

діалектики 

Адже як писав великий німецький філософ 

Гегель, державна 

самостійність є першою свободою і 

вищою честю народу, бо саме у 

незалежній державі народ може 

найповніше відчути свою власну гідність і 

реалізувати свої прагнення 9ЛКр 

83. Орфей Напівміфічний уславлений 

співець і поет, персонаж 

давньогрецької міфології 

Сердечно вітаю вас з народженням нового 

пісенного форуму на Буковині, 

батьківщині українського Орфея - 

Володимира Івасюка 
18ЛКр 

84. «Червона рута» «Червона рута» — пісня 

Володимира Івасюка 

Тут у буковинських горах та букових 

лісах, знайшов свою «червону руту» і 

незабутній, назавжди тридцятилітній 

композитор і поет, ім'ям якого названо 

ваш конкурс 18ЛКр 

85. «Жнива 

скорботи» 

«Жнива скорботи: радянська 

колективізація і голодомор» — 

книга Роберта Конквеста про 

Голодомор в Україні 1932—

1933 

Решта людей були настільки виснажені, 

що навіть не мали сили поховати тіла 

своїх близьких та 

сусідів», – писав Роберт Конквест. Це – 

один з найвідоміших дослідників 

Голодомору, автор знаменитої книги 

«Жнива скорботи».1ПП 

Сфера-джерело «Релігія» 
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8 Біблія Бі блія (грец. βιβλία – книги) – 

зібрання священних книг 

юдейської та християнської 

релігій; літературна пам’ятка й 

історичне джерело, що містить 

різнорідні за змістом і формою 

оповіді, легенди, міфи, закони, 

зразки стародавньої духовної 

поезії від 12 ст. до н. е. до поч. 

2 ст. н. е. 

(ЕСУ, http://esu.com.ua/searc 

_articles.php?id=39828 

Але всі ми чітко розуміємо, що Бабин Яр – 

це одна із найглибших ран, один із 

найважчих спогадів про Голокост, про цю 

безпрецедентну в історії людства 

катастрофу, про 

спробу фізично винищити весь народ із 

корінням, заглибленим в Біблію. 

26ПП 

Дериваційна продуктивність: 
А от дороги ж назад точно нема, бо там 

– самі знаєте що і хто. І нам як в тій 

біблейській притчі головне – не озиратися 

назад 11ПП 

8 Бог Верховна надприродна 

сутність, яка, згідно різних 

реліг. вчень, будучи наділеною 

вищим розумом, абсолютною 

досконалістю і всемогутністю, 

є творцем світу і 

детермінантом всього, що в 

ньому відбувається 

(Українська релігієзнавча 

енциклопедія) 

Ви ділитеся з мирними жителями не 

тільки шматком хліба і ковтком води, а й 

даруєте їм надію, 

оберігаєте від горя, що зненацька 

спіткало цих людей, прокладаєте мости 

злагоди між ворогуючими сторонами. 

Тож нехай кожного з вас береже Бог! 
5ЛКр 

Для цього сьогодні 
потрібно головне — впевненість у силах 

народу і своїх власних, дружна робота і 

віра в її успіх, у майбутнє України. Хай 

Бог 

укріпить нас у цій вірі. 
6ЛКч 

Дякую за неї Господу Богу, який дав нам 

віру, надію і любов. Ними ми перемогли! 
2ВЮ 

Не можна боротися за владу ціною 

погіршення людей чи, не дай Бог, ціною 

крові 
3ВЯ 

Заслуговує на увагу ініціатива 

громадськості щодо розробки 

стратегічного плану та створення 

інфраструктури для організації так 

званого партизанського руху. Ми і до 

цього маємо бути готовими, бо 

береженого й Бог 

береже 

11ПП 
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8 Євангелія Єва нгеліє (від грец. εύαγγέλιον 

– блага вість) – 1) радісна для 

всіх християн звістка про 

настання у майбутньому 

Царства Божого і спасіння 

людства від гріха й смерті, 

проголошена Ісусом Христом і 

християнськими апостолами; 

2) ранньохристиянський твір, 

що оповідає про боговтілення, 

земне життя, смерть і 

воскресіння Ісуса Христа та 

розкриває зміст його вчення 

(ЕСУ, ) 

Шевченкова спадщина є для нашого 

народу своєрідною закодованою 

духовною скарбницею, Євангелієм 

правди 
9ЛКр 

І останнє, мені здається, найважливіше. 

Євангеліє вчить, що царства, поділені 

всередині, 

впадуть П21 

8 Єдина Помісна 

Православна 

Церква 

Єдина Церква, яка об’єднувала 

б усіх православних християн 

( http://dzvin.news/za-jedynu- 

pomisnu-pravoslavnu-tserkvu- 

v-ukrajini/ ) 

Ми розпочали масштабну працю з 

відновлення історичної правди і пам'яті. 

Ми дали поштовх для 

утвердження в Україні Єдиної Помісної 

Православної Церкви 2ВЮ 

9 Іван Павло ІІ Від лат. Joannes Paulus II; 

світське ім’я – Войтила 

Кароль-Юзеф; Wojtyła Karol 

Józef; 18. 05. 1920, м. 

Вадовиці, нині Малопольс. 

воєводства, Польща – 02. 04. 

2005, Ватикан). Папа 

Римський 19 8–2005 рр. 

Відвідуючи Україну, Іоанн Павло II 

надихнув наших співвітчизників 

почуттям глибокої віри, вразив 

своєю відкритістю та мудрістю 
6ВЮ 

Ми пам’ятаємо слова Святого Папи 

Івана Павла ІІ, який ще напередодні 

шістдесятої річниці Волинської 

трагедії казав: «Якщо Бог простив нам у 

Христі, тоді треба також людям 

віруючим простити взаємні кривди та 

просити прощення власних провин…» 

5ПП 

9 Йосиф Сліпий Йосиф Коберницький- 

Дичковський, 1892-1984) – 

предстоятель Української 

греко-католицької церкви, 

патріарх і кардинал, 

визначний український рел., 

наук. і політ. діяч, сподвижник 

(УРЕ, http://ure- 

online.info/encyclopedia/ slipyj-

josyf/ 

Патріярх Йосиф Сліпий був зразком 

справжнього українського патріотизму 

8ЛКр 
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9 Кирило і 

Мефодій 

Слов'янські просвітителі та 

проповідники християнства, 

творці слов'янської азбуки, 

перші перекладачі 

богослужбових книг на 

слов'янську мову, брати 

( Т. Л. Вілкул. Кирило та 

Мефодій // Енциклопедія 

Вшановуючи пам'ять братів- 

просвітителів, проповідників православ'я 

Кирила і Мефодія, ми звертаємось до 

глибинних основ 

української писемності, 
духовності - могутнього джерела сили і 

життєздатності 
української нації 

  історії України : у 10 т. / 

редкол.: В. А. Смолій (голова) 

та ін. ; Інститут історії України 

НАН України. — К. : Наук. 

думка, 2007. — Т. 4 : Ка — 

Ком. — 
С. 298) 

15ВЮ 

9 Христос Ісус Христос (від грецьк. 

christos – помазаник, месія) – 

згідно христ. віровчення, 

засновник християнства (УРЕ, 

http://ure- online.info/?s=% 

D0%A5%D1%80% 

D0%B8%D1%81% 

D1%82%D0%BE% D1%81 

Поряд із прапором віддаємо шану 

княжому тризубові - гербові 

України-Русі, древньому знакові нашої 

державної могутності. Його 

зображення датується першим 

століттям Різдва Христового 

3ВЮ 

9 Син Божий Син Божий – згідно христ. 

віровчення, засновник 

християнства (УРЕ, http://ure-

online.info/?s=% 

D0%A5%D1%80% 

D0%B8%D1%81% 

D1%82%D0%BE% D1%81 

Народження Сина Божого – це велике 

таїнство, що об’єднує 

увесь християнський світ, незалежно від 

конфесійної приналежності 

21ВЮ 

9 Ханука Ханука («освячення», 
«новосілля») — євр. свято 

святості і чистоти, свято 

перемоги добра над злом, 

світла — над пітьмою, свято 
надії 

Ханука є свідченням того, що глибока й 

чиста віра може творити дива 

22ВЮ 

! 

Сфера-джерело «Політика» 

96. Білий дім Білий дім — резиденція 

президента США у 

Вашингтоні. Являє собою 

маєток в неокласичному стилі 

Всі ці кроки Білого дому доводять, що 

чергові плітки про «зраду», про обмін 

України на Сирію – не більше, ніж 

московські фантазії і їх промосковських 

прибічників 

7ПП 
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97. Брюссель Столиця Бельгії і Фландрії, де 

факто 

столиця Європейського Союзу 

і центр найбільшої міської 

агломерації країни 

Відповідаю: а тому, що існують 

політичні спекуляції, які привносять 

смуту і 

непорозуміння серед пересічної громади, 

тому що навіть політиків ділять, в 

тому числі в Криму, — одні тягнуть до 

Москви, інші — до Брюсселя 

6ВЮ 

98. Вашингтон Столиця США І дозвольте сьогодні застерегти: не 

чекайте від «Вашингтона з новим 

праведним законом» якихось позитивних 

змін. Ми маємо покладатися, в першу 

чергу, на себе. 

4ПП 

99. Владивосток Місто та порт на Далекому 

Сході Росії, фінансовий, 

політичний, культурний і 

економічний центр регіону 

Ми завжди пам'ятатимемо, що у 

вирішальні дні Помаранчевої революції 

тисячі європейців були з нами в Києві, 

сотні мільйонів 

підтримували нас від Лісабона до 

Владивостока 

9ВЮ 

100. Європа Євро па — частина світу в 

Північній півкулі. Європа 

омивається Північним 

Льодовитим океаном на 

півночі, Атлантичним океаном 

на заході та 

Середземним морем на півдні 

Україна успішно долає свій штучний 

відрив від Європи і включається в 

загальноєвропейський процес, маючи на 

цьому шляху добрі перспективи 

10ЛКр 

Колиска української культури — це 

європейська християнська 

цивілізація. Тому наш дім — це передусім 
Європа 
4ЛКч 

Адже об'єднана Європа - це в першу 

чергу спільний культурний простір, до 

якого належите і ви, шановні учасники 

"Євробачення", і мільйони ваших глядачів 
4ВЮ 

Очевидно, що нормалізація наших 

відносин з Російською Федерацією не 

лише не стоїть на 
заваді процесові європейської інтеграції, 
а 

навпаки – сприяє йому. Об'єднаній 

Європі потрібна економічно сильна, 

демократична Україна, яка спільно з 

Росією сприяє зміцненню стабільності 

не лише в регіоні Центрально-Східної 

Європи, а й на усьому Євразійському 

просторі 

9ВЯ України 

Допоможіть нам у цьому – і завтрашня 

Європа буде єдина, стабільна, морально 

сильна 
19ПП 
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101. Кремль Моско вський кремль — 

найдавніша частина Москви, 

головний 

суспільно-політичний, 

духовно-релігійний і історико-

художній 

комплекс столиці Росії, 

офіційна резиденція 

президента Російської 

Федерації. 

В серпні минулого року збираються всі в 

Кремлі і розглядають питання про 

ключову ланку 

8ЛКр 

У Кремлі добре розуміли, що українське 

відродження і будь-які прагнення до 

незалежності неможливі без селянства. 

Тому-то головною мішенню знищення 

диктатор призначив українського 

селянина 9ВЮ 

Кремль вважає, що він досягає своїх 

цілей в Україні за рахунок самої України. 

Дорого для України, дешево для Заходу. 

Якщо Захід зніме санкції, бажання 

Кремля 

збудеться: українська кров не буде 

коштувати йому нічого 

8ПП 

102. Лісабон Лісабо н або Лісбо на — столиця 

Португалії, 

найбільше місто держави і 

адміністративний центр 

однойменного 

адміністративного округу 

Ми завжди пам'ятатимемо, що у 

вирішальні дні Помаранчевої революції 

тисячі європейців були з нами в Києві, 

сотні мільйонів підтримували нас від 

Лісабона до Владивостока 

9ВЮ 
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ІІІ. НАЦІОНАЛЬНО-ПРЕЦЕДЕНТНІ ІМЕНА У ПРОМОВАХ ПРЕЗИДЕНТІВ ПОЛЬЩІ 
 
 

 Прецедентне ім’я Енциклопедична довідка Мікроконтекст 

Сфера-джерело «Історія» 

1. I wojna światowa 1914–18, do 1939 zw. Polska otrzymała niepodległość nie tylko 
w 

  wielką wojną 1914–18, wyniku tego, że I wojna światowa 
  zbrojny konflikt zakończyła się klęską wszystkich trzech 
  światowy, zaborców. 
  między ententą (główne 7LK 
  państwa: Wielka Brytania,  

  Francja, Rosja, potem I kiedy zorientował się, że zaborcy słabną 
i 

  Serbia, Japonia i Włochy) wybijają się nawzajem na frontach I 
wojny, 

  a państwami centralnymi szybko pomyślał, że Polska może być 
  (Austro-Węgry, Niemcy, całkowicie wolna i całkowicie 

niepodległa, 
  poparte przez Turcję i i całkowicie suwerenna 
  Bułgarię) 8AD 
  (PWN,  

  http://encyklopedia.pwn.pl  

  /haslo/wojna-swiatowa-  

  I;3997519.html)  

2. II wojna światowa Кonflikt między grupą Przed II wojną światową było na 
zachodzie 

  demokratycznych państw niemało ludzi, którzy pytali dlaczego 
mamy 

  Europy Zachodniej, do umierać za Gdańsk, czy nie lepiej zostać w 
  których później domu, ale wojna sama przyszła do nich z 
  przyłączyły się USA i wizytą 
  ZSRR, występujące w 1LW 
  obronie własnych pozycji  

  w Europie i na świecie, a Te dwadzieścia lat to lata wielkie. Po nich 
  państwami przyszła II wojna światowa, miliony ofiar, 
  faszystowskimi (oraz ich potężne antyhitlerowskie podziemie, 
  sojusznikami), wspaniałe Powstanie Warszawskie, akcja 
  zmierzającymi do "Burza", powojenny opór przeciwko 
  zdobycia hegemonii w komunizmowi 

  świecie (PWN, e 

ncyklopedia.pwn.pl 

/szukaj/II%20wojna%2 

0światowa.html 

7LK 

  Odczuwaliśmy na własnej skórze fakt, że 

Stalin z rezultatów II wojny światowej 

wyciągnął zgoła odmienne wnioski. Dla 
niego i dla mocarstwa, któremu 
przewodził 

   najważniejsze było zachowanie 
   geopolitycznych zdobyczy militarnego 
   zwycięstwa w czasie II wojny światowej. 
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   Ta wojna, II wojna światowa największa i 

najbardziej krwawa w dziejach ludzkości, 

pogrążyła w mroku zbrodni, 

barbarzyństwa i cierpień całą Europę, 

wschodnią i południowo-wschodnią Azję, 

północną 

Afrykę, Bliski Wschód i wszystkie oceany. 

9AD 

3. III Rzesz Rzesza Niemiecka - Tak było w przypadku Niemiec. Pokonując 
  określenie historycznego III Rzeszę, państwa koalicji 
  państwa niemieckiego antyhitlerowskiej, osiągnęły sukces nie do 
  (PWN, przecenienia 
  http://encyklopedia.pwn.pl 1AK 
  /haslo/Rzesza-  

  Niemiecka;3970699.html) W bombowcu Polskich Sił Zbrojnych nad 
   III Rzeszą ginie 26 letni Aleksander 
   Fedorońko najstarszy z synów 
   zamordowanego w Katyniu Szymona 
   Fedorońki - naczelnego kapelana 

wyznania 
   prawosławnego Wojska Polskiego 

   6LK 

   Polska utraciła niepodległość. Polacy 
brali 

   udział w wojnie od jej pierwszego dnia do 
   dnia ostatniego. Bili się nieomal na 
   wszystkich frontach. A jednak nie było 

nam 
   dane cieszyć się wolnością po alianckim 
   zwycięstwie nad hitlerowską III Rzeszą 

   6BK 

   Podobnych zdarzeń w naszej wspólnej 
   historii było jednak więcej. Ponad 70 lat 
   temu nasze narody stanęły do walki z III 
   Rzeszą 

   9AD 
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4. 9 maja Narodowe Święto 

Zwycięstwa i Wolności[2] 
– święto państwowe 

obchodzone 9 maja w byłym 

bloku wschodnim oraz 8 

maja m.in. w Czechach, 

Francji i Polsce 

upamiętniające 

zakończenie II wojny 

światowej w Europie. 

Przecież niedługo 9 maja Plac Czerwony 

w Moskwie znów zamieni się w Plac 

Pancerny. Znów będą tam prężyły 

muskuły te dywizje, które niedawno na 

oczach świata i na naszych polskich 

oczach dokonały agresji na sąsiednią 

Ukrainę 13BK 

5. Abraham Lincoln Lincoln Abraham , ur. 12 II 

1809, w pobliżu 

Hodgenville (stan 

Kentucky), zm. 15 IV 1865, 

Waszyngton, 

amerykański polityk, 

prawnik, prezydent Stanów 

Zjednoczonych (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 

/szukaj/Abraham%20Linc 

oln.html) 

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", ruch skuteczny 1LW 

6. Adam Michnik Michnik Adam, ur. 27 X 

1946, Warszawa, działacz 

polit., historyk, publicysta 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 
/szukaj/Adam%20Michni 

k.html) 

Dlatego pamiętajmy, że podczas oblężenia 

budynku litewskiego parlamentu w 

styczniu 1991 roku była tam grupa 

polskich działaczy i polityków, wśród nich 

także Adam Michnik, kolejny doktor 

honoris causa tej szacownej uczelni 

5BK 

7. Aksamitna rewolucja Aksamitna rewolucja 
(czes. Sametová revoluce, 

słow. Nežná revolúcia) – 

określenie wydarzeń roku 

1989 w Czechosłowacji, 

które doprowadziły do 

obalenia systemu 

demokracji ludowej oraz elit 

sprawujących władzę, a 

także transformacji 

ustrojowej, która niedługo 

później nastąpiła, 

pozwalając 
Czechosłowacji wstąpić na 

drogę demokracji 

parlamentarne (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 
/szukaj/.html) 

Wkrótce upadł mur berliński, dokonała się 

Aksamitna Rewolucja w Czechosłowacji, 

przyspieszyły się przemiany w Rumunii, 

Bułgarii i na Węgrzech 

19 BK 
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8. Armia Krajowa Armia Krajowa (AK), Siły 

Zbrojne w Kraju (SZK), 

kryptonim Polski Związek 

Powstańczy (PZP), 

konspiracyjna 

niepodległościowa 

organizacja wojskowa, 

część Sił Zbrojnych RP 

działająca w okresie II 

wojny światowej w kraju, 

podlegająca Naczelnemu 

Wodzowi i rządowi 

Rzeczypospolitej Polskiej na 

uchodźstwie 

(PWN, 
http://encyklopedia.pwn.pl 
/szukaj/Armia%20Krajow 

a.html) 

Warto więc dzisiaj codziennie powtarzać z 

wdzięcznością – myśląc o Powstaniu 

Warszawskim i o jego bohaterach – że 

dzisiaj realizacja celów i marzeń 

pokolenia żołnierzy Armii Krajowej, armii 

podziemnej, to jest realizacja celów 

stojących przed wolną Polską, przed 

piękną, odbudowaną Warszawą. 20BK 

9. Armia Czerwona Armia Czerwona, potoczne 

określenie sił zbrojnych 

Rosji sowieckiej i ZSRR 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 

/szukaj/Armia%20Czerwo 

na.html) 

Miliony żołnierzy Armii Czerwonej - 

Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, 

Gruzinów, Ormian i Azerów, mieszkańców 

Azji środkowej - oddają życie w walce z 

Niemcami Hitlera 

Качинські 

Przemówienie Lecha Kaczyńskiego w 

Katyniu 

Oczywiście potem były następne 

zdarzenia, wprawdzie minister Mołotow w 

’40 roku gratulował w Berlinie Adolfowi 

Hitlerowi pokonania Francji, ale już rok 

później Hitler napadł na Rosję i potem, 

tak, nie wolno tego odbierać, to Rosja 

radziecka i Armia Czerwona w 

przeważającym stopniu przyczyniła się do 

pokonania hitlerowskich Niemiec 

2AD 

10. Auschwitz Niemiecki nazistowski obóz 

koncentracyjny i 

zagłady (1940–45), 1940– 
45 największy hitlerowski 

obóz koncentracyjny i 

zagłady w Oświęcimiu- 
Brzezince (PWN, http) 

League ustanowionej przez B`nai B`rith, 

— które współdziałając z American 

Jewish Congress, — podtrzymuje nasze 

wysiłki do uzyskania zmian w nazywaniu 

obozu Auschwitz i przeciwstawiania się 

mocno używania nazwy jako „Polish 

concetration camps” 

20LK 

Według niego, Auschwitz jest jednym z 

najboleśniejszych symboli Holokaustu. - 

Symbolem zagłady Żydów, Romów, Sinti 

tylko, dlatego że byli Żydami, Romami i 

Sinti. 

22BK 
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11. Barbara Toruńczyk Toruńczyk Barbara, ur. 26 

IX 1946, Warszawa, siostra 

Henryka, wydawca, redaktor 

(PWN) 

W czterech najbardziej znanych procesach 

warszawskich - ale wiem, że w wielu 

innych miastach były procesy może nawet 

w gorszej sytuacji, bo nikt o nich nie 

wiedział 

- zapadło 13 wyroków skazujących. 

Skazani zostali Jacek Kuroń i Karol 

Modzelewski, ale także Adam Michnik, 

Barbara 

Toruńczyk, obecny tutaj Józef 
Dajczgewand, obecny również Jan 
Górecki, 
Irena Lasota, Jan Lityński, Seweryn 

Blumsztajn 
24LK 

12. Błękitna Armia Hallera Armia Polska we Francji w I 

wojnie światowej, zw. także 

Armią Hallera (od nazwiska 

jej nacz. dowódcy), niekiedy 

błękitną armią (od koloru 

mundurów), pol. formacja 

wojsk. powołana VI 1917 na 

mocy dekretu prezydenta 

Francji R. 

Poincarégo (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 

/szukaj/B%C5%82%C4% 

99kitna%20Armia%20Hal 

lera.html) 

Ale to nie tylko dorobek Pierwszej 

Kadrowej, legionistów, wszystkich tych, 

którzy walczyli w I wojnie światowej, 

Błękitnej Armii Hallera i wszystkich 

polskich jednostek i polskich żołnierzy, 

którzy z armii zaborczych zaczęli ściągać 

do odtwarzającego się polskiego wojska 

8AD 

13. Charków Charków, Charkiw, 

Kharkiv, miasto obwodowe 

we wschodniej części 

Ukrainy, przy 

połączeniu rzek: Charków, 

Łopań i Uda (dorzecze 

Dońca) 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 
/szukaj/Chark%C3%B3w. 

html)) 

Tadeusza Mazowieckiego w listopadzie 

1989 roku, a potem uroczystości z 3 maja 

1991 r., kiedy w dwustulecie Konstytucji 3 

Maja na odnowionym Grobie Nieznanego 

Żołnierza odsłonięte zostały tablice z 

napisem: Katyń, Charków, Miednoje i z 

datą 1940 rok 

8BK 
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14. Cesarstwo Austro- 

Węgierskie 

Austro-Węgry, państwo 

dualistyczne powstałe na 

przełomie 1867 i 1868 w 

wyniku przekształcenia 

cesarstwa austriackiego, na 

zasadzie 

równouprawnienia Austrii i 

Węgier, połączonych unią 

realną pod dynastią 

habsbursko-lotaryńską 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 

/szukaj/Cesarstwo%20Aus 

tro- 

W%C4%99gierskie.html) 

Jeszcze w 1915 roku, kiedy pisał do 

Władysława Jaworskiego swój list, 

nadmienił w nim, że zasadniczo celem, 

jaki upatrywał w I wojnie światowej ‒ czy 

w wojnie światowej, jak wtedy napisał 

dosłownie – jest to, aby udało się połączyć 

Galicję z Królestwem i aby udało się 

odbudowywać Polskę w ramach 

Cesarstwa Austro-Węgierskiego 

8AD 

15. Dachau Dachau Wymowa, m. w 

południowej części 

Niemiec, w kraju 

związkowym Bawaria, na 

północ od Monachium 

(PWN) 

W Chełmnie nad Nerem okupanci 
wymordowali blisko sześć tysięcy 

tutejszych Żydów, a przedstawiciele 

inteligencji 

wysyłani byli do obozów koncentracyjnych 

w Dachau i Mauthausen 

25 LK 

16. Deklaracja 

Niepodległości 

Deklaracja niepodległości 

Stanów Zjednoczonych, 

dokument przyjęty 4 VII 
1776 przez obradujący w 
Filadelfii II Kongres 

Kontynentalny, złożony z 

przedstawicieli 13 kolonii 

brytyjskiej w Ameryce 

Północnej (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 

/szukaj/Deklaracja%20Nie 

podleg%C5%82o%C5%9 
Bci.html) 

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", ruch skuteczny 1LW 

17. Doktryna Breżniewa Breżniewa doktryna, 

stosowana w publicystyce 

politycznej nazwa zasady 

polityki zagranicznej ZSRR, 

zgodnie z którą miał on 

prawo do 

interwencji zbrojnej, jeśli 

uznał, że zostały naruszone 

„podstawy ustroju 

socjalistycznego” w którymś 

z krajów bloku 

komunistycznego (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 

/szukaj/Bre%C5%BCniew 
.html) 

Jak ma się zachować Europa w obliczu 

powrotu do logiki Jałty i Doktrynу 

Breżniewa, ograniczonej suwerenności 

krajów w rosyjskiej strefie wpływów 

17BK 
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18. Galicja Galicja, potoczna nazwa 

ziem dawnej 

Rzeczypospolitej pod 

zaborem austriackim 1772–

1918 (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 

/szukaj/Galicja.html) 

Jeszcze w 1915 roku, kiedy pisał do 

Władysława Jaworskiego swój list, 

nadmienił w nim, że zasadniczo celem, 

jaki upatrywał w I wojnie światowej ‒ czy 

w wojnie światowej, jak wtedy napisał 

dosłownie – jest to, aby udało się połączyć 

Galicję z Królestwem i aby udało się 

odbudowywać Polskę w ramach 

Cesarstwa Austro-Węgierskiego 

8AD 

19. Helmut Kohl Kohl Helmut Wymowa, ur. 

3 IV 1930, 

Friesenheim k. 

Ludwigshafen, polityk 

niemiecki (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 

/szukaj/Helmut%20Kohl.h 

tml) 

Pamiętamy, że Helmut Kohl, kanclerz 

Republiki Federalnej Niemiec, o upadku 

muru dzielącego Berlin dowiedział się w 

Warszawie w czasie rozmowy z 

Tadeuszem Mazowieckim, pierwszym 

niekomunistycznym szefem rządu w tej 

części Europy 

11BK 

20. Hitler Hitler Adolf - ur. 20 IV 

1889, Braunau (Austria), 

zm. 30 IV 1945, Berlin, 

niemiecki polityk, twórca i 

dyktator III Rzeszy (PWN, 

http://encyklopedia. 

pwn.pl/szukaj/hitler.html 

Takim samym represjom poddano 
walczących przeciw hitleryzmowi 

żołnierzy armii podziemnej. Ich szczątki 

znajdujemy dopiero teraz w bezimiennych 

grobach rozsianych po lasach 

1LW 

Zostały wykreślone przez 2 systemy 
totalitarne - Niemcy Hitlera oraz Związek 
Radziecki Stalina, a teraz wreszcie zostają 

wymazane na zawsze 

2АК 

Miliony żołnierzy Armii Czerwonej - 

Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, 

Gruzinów, Ormian i Azerów, mieszkańców 

Azji środkowej - oddają życie w walce z 

Niemcami Hitlera. 
6АК 

Symbolem tej współpracy jest umowa z 
sierpnia 1939 roku w Polsce zwana 

umową Ribbentrop-Mołotow, na świecie 

znana jako umowa Hitler-Stalin 

15BK 
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Oczywiście potem były następne 

zdarzenia, wprawdzie minister Mołotow w 

’40 roku gratulował w Berlinie Adolfowi 

Hitlerowi pokonania Francji, ale już rok 

później Hitler napadł na Rosję i potem, 

tak, nie wolno tego odbierać, to Rosja 

radziecka i Armia Czerwona w 

przeważającym stopniu przyczyniła się do 

pokonania hitlerowskich Niemiec 

2AD 

21. Holokaust Zagłada Żydów w Europie 

dokonana podczas II wojny 

światowej przez III Rzeszę, 

wspieraną w różnym stopniu 

przez 

uzależnione od niej państwa 

sojusznicze 

Walki w kampanii wrześniowej trwały do 

Kocka, do 6 października. Po tym przyszła 

noc okupacji. Noc, której istotą była 

zbrodnia, której istotą był Oświęcim, 

istotą był Holokaust, ale i istotą był 

Katyń. 

4LK 

Polska nie może tego uczynić. Nie 

pozwala nam na to nasza przeszłość, 

przeszłość 

kraju, który był pierwszą ofiarą II wojny 

światowej, kraju, na którego ziemiach 

rozegrał się jej największy dramat – 

Holokaust 
17BK 

ZOczywiście potem były następne 
zdarzenia, wprawdzie minister Mołotow w 

’40 roku gratulował w Berlinie Adolfowi 

Hitlerowi pokonania Francji, ale już rok 

później Hitler napadł na Rosję i potem, 

tak, nie wolno tego odbierać, to Rosja 

radziecka i Armia Czerwona w 

przeważającym stopniu przyczyniła się do 

pokonania hitlerowskich Niemiec 

2AD 

22. Irena Lasota Irena Lasota (ur. 25 lipca 

1945 we Francji jako 

Irene Françoise Dorothee 

Hirszowicz) – publicystka, 

wydawca, działaczka 

społeczna, dyrektorka 

Fundacji na rzecz 

Demokracji w Europie 

Wschodniej (IDEE) w 

Waszyngtoni 

(PWN) 

W czterech najbardziej znanych procesach 

warszawskich - ale wiem, że w wielu 

innych miastach były procesy może nawet 

w gorszej sytuacji, bo nikt o nich nie 

wiedział 

- zapadło 13 wyroków skazujących. 

Skazani zostali Jacek Kuroń i Karol 

Modzelewski, ale także Adam Michnik, 

Barbara 

Toruńczyk, obecny tutaj Józef 
Dajczgewand, obecny również Jan 

Górecki, Irena Lasota, Jan Lityński, 

Seweryn Blumsztajn 

24LK 
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23. Jacek Kuroń Kuroń Jacek, ur. 3 III 1934, 

Lwów, zm. 17 VI 

2004, Warszawa, działacz 

polityczny i społeczny 

(PWN) 

W czterech najbardziej znanych procesach 

warszawskich - ale wiem, że w wielu 

innych miastach były procesy może nawet 

w gorszej sytuacji, bo nikt o nich nie 

wiedział 

- zapadło 13 wyroków skazujących. 

Skazani zostali Jacek Kuroń i Karol 

Modzelewski, ale także Adam Michnik, 

Barbara 

Toruńczyk, obecny tutaj Józef 
Dajczgewand, obecny również Jan 

Górecki, Irena Lasota, Jan Lityński, 

Seweryn Blumsztajn 

24LK 

24. Jałta Jałta, Yalta, ros. Jalta, m. na 

Ukrainie, w republice Krym, 

nad Zat. Jałtańską (M. 

Czarne) (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 

/szukaj/Ja%C5%82ta.html 

Jak ma się zachować Europa w obliczu 

powrotu do logiki Jałty i doktryny 

Breżniewa, ograniczonej suwerenności 

krajów w rosyjskiej strefie wpływów 

17BK 

25. Jan Bloch Bloch Jan Gottlieb, ur. 24 

VI 1836, Radom, zm. 7 I 

1902, Warszawa, finansista, 

przemysłowiec, ekonomista, 

pacyfista i 
teoretyk wojny 

Wspomnę tu nazwiska wielkich Polaków, 

których dokonania wraz z upływem czasu 

stają się coraz bardziej znane i cenione w 

świecie. Mam na myśli człowieka biznesu, 

a zarazem wybitnego myśliciela Jana 

Blocha 
AK 

(PWN, 
http://encyklopedia.pwn 

pl/szukaj/Jan%20Bloch 
.html 

Wystąpienie Prezydenta RP w Instytucie 

Nobla 

 

26. Jan Górecki Jan Górecki (ur. 17 lipca 

1944 w Piekarach 

Śląskich, zm. 3 maja 2017 w 

Rudzie Śląskiej) – polski 

duchowny rzymskokatolicki, 

teolog, profesor nauk 

teologicznych (PWN) 

W czterech najbardziej znanych 

procesach warszawskich - ale wiem, że w 

wielu innych miastach były procesy może 

nawet w gorszej sytuacji, bo nikt o nich 

nie wiedział 

- zapadło 13 wyroków skazujących. 

Skazani zostali Jacek Kuroń i Karol 

Modzelewski, ale także Adam Michnik, 

Barbara 

Toruńczyk, obecny tutaj Józef 

Dajczgewand, obecny również Jan 

Górecki, Irena Lasota, Jan Lityński, 

Seweryn Blumsztajn 
24LK 
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27. Jan Lityński Lityński Jan, ur. 18 I 1945, 

Warszawa, działacz polit., z 

zawodu matematyk (PWN) 

W czterech najbardziej znanych 

procesach warszawskich - ale wiem, że w 

wielu innych miastach były procesy może 

nawet w gorszej sytuacji, bo nikt o nich 

nie wiedział 

- zapadło 13 wyroków skazujących. 

Skazani zostali Jacek Kuroń i Karol 

Modzelewski, ale także Adam Michnik, 

Barbara 

Toruńczyk, obecny tutaj Józef 
Dajczgewand, obecny również Jan 

Górecki, Irena Lasota, Jan Lityński, 

Seweryn Blumsztajn 
24LK 

28. Jan Matejko Matejko Jan, ur. 24 VI 1838, 

Kraków, zm. 1 XI 

1893, tamże, malarz, 

najwybitniejszy 

przedstawiciel polskiego 

malarstwa historycznego 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 

/szukaj/Jan%20Matejko.ht 

ml) 

Jakże wymowny jest obraz Jana Matejki 

pokazujący króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego wkraczającego do 

dzisiejszej Archikatedry św. Jana w 

Warszawie i marszałka ówczesnego sejmu 

Stanisława Małachowskiego niesionego 

na ramionach, dzierżącego w ręku 

dopiero co uchwaloną konstytucję 

AD 

Wystąpienie prezydenta z okazji Święta 3 

Maja 

29. Jan Rodowicz Rodowicz Jan, pseud. 

Anoda, ur. 7 III 1923, 

Warszawa, zm. 7 I 1949, 

tamże, żołnierz Szarych 

Szeregów, porucznik AK 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.pl 

/szukaj/Jan%20Rodowicz. 

html) 

Drugim elementem, który chciałem 

podkreślić, jest „Nagroda dla 

Powstańców czasów pokoju” nosząca 

imię Jana Rodowicza „Anody” 

4AK 

30. Jerzy Popiełuska Błogosławiony, ur. 14 IX 

1947, 

Okopy k. Suchowoli 

(Podlasie), 

zm. 19 X 1984, 
Włocławek, ksiądz, 

kaznodzieja, duszpasterz 

ludz i pracy; 2010 

beatyfikowany 
(PWN, 
http://encyklopedia. pw 

n.pl/szukaj/Jerzy%20 

Popie%C5%82uszko.html 

Nigdy nie zapomnę wiceprezydenta 

George'a Busha przemawiającego w 

Warszawie przed grobem męczennika 

polskiej sprawy księdza Jerzego 

Popiełuszki, nigdy nie zapomnę 

prezydenta George'a Busha 

przemawiającego w Gdańsku przed 

pomnikiem Poległych Stoczniowców, to 

właśnie stamtąd prezydent Stanów 

Zjednoczonych kierował posłanie do 

Polski, Europy, do świata 
1LW 
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31. Józef Dajczgewand Józef Dajczgewand (ur. 4 

września 1944 roku w 

Leninabadzie) – jeden z 

liderów protestów 

studenckich w marcu 1968. 

Aktywny członek 

środowiska tzw. 

Komandosów (PWN) 

W czterech najbardziej znanych procesach 

warszawskich - ale wiem, że w wielu 

innych miastach były procesy może nawet 

w gorszej sytuacji, bo nikt o nich nie 

wiedział - zapadło 13 wyroków 

skazujących. Skazani zostali 

Jacek Kuroń i Karol Modzelewski, ale 

także Adam Michnik, Barbara Toruńczyk, 

obecny tutaj Józef Dajczgewand, obecny 

również 

Jan Górecki, Irena Lasota, Jan Lityński, 

Seweryn Blumsztajn 
24LK 

32. Józef 

Piłsudski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piłsudski 

Piłsudski Józef Klemens, 

pseud. Ziuk, Wiktor, 

Mieczysław, ur. 5 XII 1867, 

Zułów (Litwa), zm. 12 V 

1935, Warszawa, polityk, 

mąż stanu, 

Marszałek Polski (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p l 

/szukaj/Pi%C5%82 

sudski.html) 

Wy, polscy żołnierze jesteście 

spadkobiercami swoich pradziadków, 

dziadków, którzy w tej wielkiej Bitwie 

brali udział, którzy wezwani przez 

marszałka Józefa Piłsudskiego, przez 

Wincentego Witosa poszli na front i 

zwyciężyli 

AD 
Wystąpienie z okazji Święta Wojska 

Polskiego 

Tyle bowiem minęło od chwili, gdy ostatni 

z polskich władców Stanisław Poniatowski 

złożył koronę do chwili, kiedy Rada 

Regencyjna przekazała władzę 

zwierzchnią nad armią brygadierowi 

wtedy, Józefowi Piłsudskiemu 

7LK 

Gen. Szeptycki był jednym z 

najważniejszym dowódców podczas wojny 

1920 roku. Był też mądrym patriotą, bo 

m.in. wzniósł się ponad osobisty konflikt z 

Marszałkiem Piłsudskim – uznając w 

momencie ustanawiania święta 15 

sierpnia decydujący wkład Marszałka 

Piłsudskiego w polskie zwycięstwo 

BK 
Wystąpienie z okazji Święta Wojska 

Polskiego 

Jestem, dlatego, tu w sercu Małopolski, 

ponieważ jest to również w naszych 

czasach, w XX i w XXI wieku i wtedy, 

kiedy wyruszali strzelcy Piłsudskiego 

AK 

Wizyta Prezydenta RP w Bochni 
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33. Karol Modzelewski Modzelewski Karol, ur. 23 

XI 1937, Moskwa, 

naturalizowany syn 

Zygmunta, działacz polit., 

historyk (PWN) 

W czterech najbardziej znanych procesach 

warszawskich - ale wiem, że w wielu 

innych miastach były procesy może nawet 

w gorszej sytuacji, bo nikt o nich nie 

wiedział - zapadło 
13 wyroków skazujących. Skazani zostali 
Jacek Kuroń i Karol Modzelewski, ale 

także Adam Michnik, Barbara Toruńczyk, 

obecny tutaj Józef Dajczgewand, obecny 

również Jan Górecki, Irena Lasota, Jan 

Lityński, Seweryn Blumsztajn 
24LK 

34. Katyń Miejscowość w Rosji, 20 

km na zachód od 

Smoleńska, nad Dnieprem 

(http://encyklopedia 

pwn.pl/szukaj 

/Katy%C5%84.html) 

Palmiry to w jakiejś mierze odpowiednik 

Katynia, to warszawski Katyń 

AK 
Prezydent: Palmiry to warszawski Katyń 

Można zadać pytanie, jakie jest 

porównanie między Holokaustem 

realizowanym przez nazistowskie Niemcy 

a Katyniem realizowanym przez sowiecką 

Rosję 

4LK 

Prawdy o Katyniu broniły zwłaszcza 

rodziny ofiar. I za tę obronę prawdy o 

zbrodni 

katyńskiej chciałbym w imieniu całej 

Polski Rodzinom Katyńskim z całego serca 

podziękować 
9BK 

 Дериваційна продуктивність: 
Prawdy o Katyniu broniły zwłaszcza 

rodziny ofiar. I za tę obronę prawdy o 

zbrodni 

katyńskiej chciałbym w imieniu całej 

Polski Rodzinom Katyńskim z całego 

serca podziękować 

9BK 

35. Kock Kock, m. w woj. lubelskim, 

w pow. lubartowskim, na 

pograniczu Pradoliny 

Wieprza i Równiny 

Łukowskiej, w widłach 

Czarnej i Tyśmienicy (w 

pobliżu jej ujścia do 

Wieprza) (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 
l/szukaj/Kock.html) 

Walki w kampanii wrześniowej trwały do 

Kocka, do 6 października 

4LK 
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36. Konstytucja 3 Maja Oficjalnie Ustawa rządowa, 

pierwsza w 

Europie, druga w świecie 

(po Konstytucji Stanów 

Zjednoczonych) ustawa 

zasadnicza, uchwalona w 

atmosferze zamachu stanu 3 

V 1791 przez Sejm 

Czteroletni 

(PWN, 
http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Konstytucja%203 

%20Maja.html) Oficjalnie 

Ustawa rządowa, pierwsza 

w 

Europie, druga w świecie 
(po Konstytucji Stanów 

Zjednoczonych) ustawa 

zasadnicza, uchwalona w 

atmosferze zamachu stanu 3 

V 1791 przez Sejm 

Czteroletni 

(PWN, 
http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Konstytucja%203 

%20Maja.html) 

Można mówić, że początkiem były reformy 

Sejmu Konwokacyjnego po śmierci 

Augusta III Mocnego, były reformy lat 70- 

tych, była nieudana próba wprowadzenia 

tzw. Kodeksu Zamoyskiego, były liczne 

ustawy Sejmu, który zebrał się w roku 

1788 - ich ukoronowaniem była 

Konstytucja 3 Maja, którą uzupełniono we 

wrześniu, przywracając polsko - litewski 

dualizm, to bardzo ważne 

17LK 

Bo przecież odpowiedzią na Konstytucję 3 

maja, na reformy będące jedyną nadzieją 

na ocalenie Ojczyzny, nie był wyłącznie 

entuzjazm i wsparcie 
13BK 

To też przez ten plac przechodziły 

manifestacje upamiętniające Konstytucję 

3 Maja w czasach, gdy władze 

komunistyczne zabraniały świętowania 

niepodległości i suwerenności Polski, żeby 

się przypadkiem o niepodległości i 

suwerenności głośno nie mówiło. To 

wszystko widziały te kamienie, to wszystko 

widział Zamek Królewski - czasem piękny, 

czasem płonący, czasem w ruinie - dziś 

znów piękny, patrzy na nas, tak jak patrzy 

na nas król 

AD 

Zapatrzmy się w Konstytucję 3 Maja 

37. Ławrientij Beria Beria Ławrientij P., ur. 29 

III 1899, Mercheuli, zm. 23 

XII 1953, Moskwa, 
polityk sowiecki (PWN) 

Decyzja zapada 5 marca 1940, na wniosek 

Ławrentija Berii: rozstrzelać! 

6LK 

38. Łuk Kurski Łuk Kursk, m. w Rosji, na 

Wyż. 

Środkoworosyjskiej, nad rz. 

Tuskor, przy jej ujściu do 

rz. Sejm (dorzecze 
Dniepru); stolica obwodu 

Tę szalę z całą pewnością przeważyły 

bitwa stalingradzka i bitwa na Łuku 

Kurskim 2AD 

39. Marion Dönhoff Dönhoff Marion, hrabina, 

ur. 2 XII 1909, zamek 

Friedrichstein k. 

Löwenhagen (Prusy Wsch.), 

zm. 11 III 2002, 

Crottorf (Nadrenia- 

Palatynat), publicystka 

niemiecka 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Marion%20D%C 

3%B6nhoff.htm) 

Pojednanie polsko-niemieckie było 

możliwe dzięki odważnym ludziom po obu 

stronach Odry, którzy postanowili 

odbudować zaufanie między naszymi 

narodami pomimo tragedii II wojny 

światowej. 
 

Do grona tych ludzi należała również 

hrabina Marion Dönhoff 

12BK 
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40. Marek Edelman Edelman Marek, ur. 31 XII 

1922, Warszawa, zm. 2 X 

2009, tamże, lekarz, 

działacz społeczny (PWN, 

Tacy ludzie jak prof. Władysław 
Bartoszewski, jak nieżyjący już Marek 

Edelman, jeden z przywódców powstania 

w getcie warszawskim i Powstaniec 

Warszawski z 1944, czy jak Wiesław 

Chrzanowski, żołnierz powstania, 

marszałek polskiego demokratycznego 

Sejmu po przełomie, byli dla nas, dla ludzi 

Solidarności, autorytetami, byli także 

wzorcem zachowań i źródłem 

doświadczenia 

11BK 

41. Marzec  Pamiętać należy również dlatego, żeby 
coś, 
co oczywiście nie powtarzałoby Marca, bo 

to dzisiaj nie jest możliwe, ale co byłoby 

choćby w najmniejszym stopniu do Marca 

podobne, nigdy już w Polsce się nie 

zdarzyło 

8LK 

42. Mauthausen Mauthausen, miejscowość 
w północnej Austrii, w 

kraju związkowym Górna 

Austria, na l. brzegu 

Dunaju, naprzeciwko ujścia 

Anizy, 20 km na 

południowy wschód od 

Linzu (PWN) 

W Chełmnie nad Nerem okupanci 
wymordowali blisko sześć tysięcy 

tutejszych Żydów, a przedstawiciele 

inteligencji 

wysyłani byli do obozów koncentracyjnych 

w Dachau i Mauthausen 

25 LK 

43. Miednoje Miednoje, miejscowość w 

Rosji, w obwodzie 

twerskim, nad Twercą 

(dopływ Wołgi), 15 km na 

zachód od Tweru (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Miednoje.html) 

Tadeusza Mazowieckiego w listopadzie 

1989 roku, a potem uroczystości z 3 maja 

1991 r., kiedy w dwustulecie Konstytucji 3 

Maja na odnowionym Grobie Nieznanego 

Żołnierza odsłonięte zostały tablice z 

napisem: Katyń, Charków, Miednoje i z 

datą 1940 rok 

8BK 

44. Mikołaj I  Jest wśród tych dokumentów także akt 

detronizacji cara Mikołaja I jako króla 

Polski oraz przyjęta 7 lutego 1831 r. 

uchwała o wprowadzeniu polskich barw 

narodowych, właśnie takich kokard 

narodowych, jakie dzisiaj propagujemy, 

jakimi dzisiaj chcemy przypominać 

poczucie związku z naszymi 

prapradziadami z tamtych lat 

13BK 
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45. Organizacja Ukraińskich 

Nacjonalistów 

Organizacja Ukraińskich 

Nacjonalistów, ukr. 

Orhanizacija ukrajinśkych 

nacionalistiw (OUN), 

ukraińska organizacja 

polityczna, powstała I–II 

1929 z połączenia 

Ukraińskiej Organizacji 

Wojskowej i kilku 

mniejszych grupek 

nacjonalistycznych (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/OrganizacjA%20 

Ukrai%C5%84skich%20 

Nacjonalist%C3%B3w.ht 

ml) 

Ważne jest również to, że biskupi 

potępiają „skrajny nacjonalizm i 

szowinizm”, który przed siedemdziesięciu 

laty popchnął do 

zbrodni Organizację Ukraińskich 

Nacjonalistów 

17BK 

46. Orwell Orwell George , właśc. Eric 

Arthur Blair , ur. 25 I 1903, 

Motihari (stan Bihar, Indie 

Bryt.), zm. 21 I 1950, 

Londyn, angielski 

powieściopisarz i publicysta 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Orwell.html) 

W tym totalitarnym systemie, który 

najcelniej opisywał Orwell, władza 

pozostawała w 

rękach niewielu, miejsce dla inaczej 
myślących było w łagrze czy w więzieniu, 

a niewydolna, oparta na księżycowych 

zasadach gospodarka notorycznie 

borykała się z tzw. „przejściowymi 

trudnościami” 20BK 

47. pakt Ribbentrop- 

Mołotow 

1939, potoczne określenie 

niemiecko-sowieckiego 

układu o nieagresji, 
podpisanego 23 VIII 1939 
w Moskwie przez ministrów 

spraw zagranicznych III 

Rzeszy (J. von Ribbentrop) 

i ZSRR (W. Mołotow) 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/pakt%20Ribbentr 

op- Mo%C5%82otow.html) 

Źródłem zbrodni jest jednak także pakt 

Ribbentrop-Mołotow prowadzący do 

czwartego rozbioru Polski 
6LK 

Ten cios zadała bolszewicka Rosja, 

zgodnie z układem między Ribbentropem 

a Mołotowem, wykonując, można 

powiedzieć, swoje sojusznicze 

zobowiązania 

4LK 

Wybuch wojny poprzedziła i umożliwiła 

współpraca dwóch totalitaryzmów – 

hitlerowskiego i stalinowskiego. Symbolem 

tej współpracy jest umowa z sierpnia 1939 

roku w Polsce zwana umową Ribbentrop- 

Mołotow, na świecie znana jako umowa 

Hitler-Stalin. 

15BK 
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I wiele, wiele innych świadectw 

bohaterstwa aż do 17 września, kiedy stało 

się jasnym, że Polska już się na pewno nie 

obroni. Bo 

zrealizowany został pakt Ribbentrop- 

Mołotow, tajne protokoły do tego paktu i 

Polska została zaatakowana z drugiej 

strony. Została zaatakowana przez drugi, 

wielki i straszliwy totalitaryzm, obok 

hitlerowskiego, przez totalitaryzm 

stalinowski, przez armię Związku 

Radzieckiego 

2AD 

48. Pakt Ribbentrop-Stalin Umowa międzynarodowa 

28 września 1939 roku, 

będąca formalnie paktem o 

nieagresji pomiędzy III 

Rzeszą i Związkiem 

Socjalistycznych Republik 

Radzieckich 

Po paktach Ribbentrop-Mołotow z 23 

sierpnia 1939 i Ribbentrop-Stalin z 28 

września 1939 oraz podziale terytorium II 

Rzeczypospolitej między III Rzeszę 

Niemiecką a ZSRR, NKWD przystąpiło do 

formowania własnych kadr z byłych 

obywateli polskich dla przyszłego 

komunistycznego aparatu bezpieczeństwa 

23LK 

49. Plan Marshalla Marshalla plan, właśc. 

Program Odbudowy 

Europy, ang. European 

Recovery Program, 

potoczna nazwa programu 

amerykańskiej pomocy 

gospodarczej dla Europy po 

II wojnie światowej (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Plan%20Marshall 
a.html) 

Tuż po wojnie Plan Marshalla pozwolił 

podnieść się Europie Zachodniej z ruin, a 

amerykańskie samoloty dostawcze 

pomagały przetrwać mieszkańcom 

Zachodniego Berlina w czasach sowieckiej 

blokady 

9BK 

50. Poznański Czerwiec 1956 

roku 

pierwszy w PRL strajk 

generalny i demonstracje 

uliczne, które miały 

To jedno z naszych najważniejszych zadań. 
O 

to także, właśnie o to, żądając chleba i 

wolności walczyli bohaterowie 

Poznańskiego 
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  miejsce w końcu czerwca 

1956 w Poznaniu ( 

Czerwiec 1956 roku. W: 

Jerzy Eisler: Polskie 
miesiące, czyli kryzys(y) w 

PRL. Wyd. EPUB. 
2008) 

Czerwca 1956 roku 

AD 

Wystąpienie Prezydenta RP przy Pomniku 

Poznańskiego Czerwca 1956 

51. Powstanie Śląskie 1919–21, trzykrotne zbrojne 

wystąpienia polskiej 

ludności Górnego Śląska 

przeciw Niemcom, mające 

na celu włączenie tego 

regionu w granice 

powstającego państwa 

polskiego 

(PWN, 
http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Powstanie%20% 

C5%9Al%C4%85skie.ht 

ml) 

To były dzieci z Wrześni, które żądały 

nauki języka polskiego, to były wszystkie 

rodziny, które kultywowały polskość i 

tradycję mimo zakazów i mimo 

prześladowań, to były lata działalności 

organicznej, to było potem 

Powstanie Wielkopolskie i Powstania 

Śląskie 

‒ bo niepodległość nie tylko wystarczyło 

zdobyć, ale trzeba było ją jeszcze utrzymać 

i trzeba było stworzyć Rzeczpospolitą 

8AD 

52. Powstanie Warszawskie Powstanie warszawskie 

1944, wystąpienie zbrojne 

AK przeciw Niemcom 

rozpoczęte 1 VIII w 

Warszawie (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Powstanie%20W 

arszawskie.html) 

Tyle nas dzieli od tamtego czasu, a 
jednocześnie czujemy, że cały czas się 

śpieszymy, że wciąż nadrabiamy czas, 

który nie był dany, nie był czasem łatwym 

z punktu widzenia budowy wiedzy i 

możliwości 

przeżywania, także doświadczenia 

Powstania Warszawskiego przez te 

kilkadziesiąt lat 4АК 

Nie pozwala nam na to pamięć o 

bohaterach Września, Powstania w Getcie 

i Powstania Warszawskiego, pamięć o 

Żołnierzach 

Wyklętych i bohaterach Solidarności. W 

sposób pokojowy przeobraziliśmy Europę 

po 1950 i po 1989 roku. Spoczywa na nas 

zobowiązanie, aby czynić to nadal. Nie 

pozwólmy zniszczyć naszego wspólnego 

dobra – zjednoczonej Europy. 
17BK 

53. Powstanie Wielkopolskie Powstania wielkopolskie, 

walki zbrojne z Prusami na 

terenie Wielkopolski (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Powstanie%20Wi 

elkopolskie.html) 

To były dzieci z Wrześni, które żądały 

nauki języka polskiego, to były wszystkie 

rodziny, które kultywowały polskość i 

tradycję mimo zakazów i mimo 

prześladowań, to były lata działalności 

organicznej, to było potem 

Powstanie Wielkopolskie i Powstania 

Śląskie 

‒ bo niepodległość nie tylko wystarczyło 

zdobyć, ale trzeba było ją jeszcze utrzymać 

i trzeba było stworzyć Rzeczpospolitą 

8AD 
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54. Powstanie w Getcie Powstanie w getcie 

warszawskim 1943, w 

czasie okupacji 

niemieckiej opór zbrojny 

Żydów zamkniętych w 
dzielnicy żydowskiej w 

Warszawie przeciw 

ostatecznej likwidacji getta, 

podjętej przez Niemców 19 

IV 1943 (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Powstanie%20w 

%20Getcie.html) 

Nie pozwala nam na to pamięć o 

bohaterach Września, Powstania w Getcie 

i Powstania Warszawskiego, pamięć o 

Żołnierzach 

Wyklętych i bohaterach Solidarności. W 

sposób pokojowy przeobraziliśmy Europę 

po 
1950 i po 1989 roku. Spoczywa na nas 

zobowiązanie, aby czynić to nadal. Nie 

pozwólmy zniszczyć naszego wspólnego 

dobra – zjednoczonej Europy. 

17BK 

55. PRL Polska Rzeczpospolita 

Ludowa (PRL) – nazwa 

państwa polskiego w latach 

1952–1989. 

Uprzednio, w latach 1944–

1952, ten sam organizm 

państwowy, uznany 

międzynarodowo po 

utworzeniu 

Tymczasowego Rządu 

Jedności Narodowej (28 

czerwca 1945) ( 

Od ‘63 roku – poświęcił się ponownie 

działalności konspiracyjnej, przekazując 

Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 

wiadomości o represjach, o 

prześladowaniach, o szaleństwach 

wszechobecnej cenzury, o wszystkim, co 

ówczesne władze PRL starały się ukryć 

przed światem i przed Polakami 

16BK 

56. Protokół z Kioto Рrotokół z Kioto – traktat 

międzynarodowy 

uzupełniający Ramową 

konwencję Narodów 

Zjednoczonych w sprawie 

zmian klimatu (United 

Nations Framework 

Convention on Climate 

Change) i jednocześnie 

międzynarodowe 

porozumienie dotyczące 

przeciwdziałania 

globalnemu ociepleniu 

Jak ten problem rozwiązać? Protokół z 
Kioto 

z roku 1997 przewiduje trzy metody, z 
których dwie pierwsze w największym 

stopniu mają ograniczać emisję dwutlenku 

węgla ze strony krajów, które są wysoko 

rozwinięte i jedynie trzecia metoda sprzyja 

w jakimś stopniu ograniczeniu tej emisji w 

krajach niżej rozwiniętych 

18LK 

57. Robert Schuman Schuman [szum  n] Robert , 

ur. 29 VI 1886, 

Luksemburg, zm. 4 IX 

1963, Scy-Chazelles, 

polityk francuski, prawnik 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Robert%20Schu 

man.html) 

Robert Schuman trafnie powiedział, że 

kiedy podejmowano pierwsze działania na 

rzecz zjednoczonej Europy, za cel główny 

stawiano sobie pokój 

17BK 
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58. Roman Dmowski Dmowski Roman, ur. 9 VIII 

1864, Kamionek (obecnie 

część Warszawy), zm. 2 I 

1939, Drozdowo k. Łomży, 

polityk, mąż stanu, pisarz 

polityczny 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Roman%20Dmo 

wski.html) 

Wzorem byli dwaj wielcy po 1918 roku 

adwersarze, przeciwnicy polityczni: Józef 

Piłsudski i Roman Dmowski 

12BK 

59. Saddam Husajn Saddam Husajn at-Takriti, 

Ṣaddām Ḥusayn at- 

Takrītī, ur. 28 IV 1937, Al-

Audża, zm. 30 XII 2006, 

Bagdad, polityk iracki, 

generał (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/haslo/Saddam-Husajn- at-

Takriti;3970984.html) 

Terroryzm to oczywiście nie jedyne źródło 

zagrożeń dla pokoju we współczesnym 

świecie. Takim zagrożeniem są agresywne 

dyktatury, jak reżim Saddama Husajna 

1AK 

60. Seweryn Blumsztajn Seweryn Blumsztajn (ur. 2 

maja 1946 we 

Wrocławiu) – polski 

dziennikarz, działacz 

opozycji 

antykomunistycznej w 

okresie PRL (Nota 

biograficzna w 

Encyklopedii Solidarności 

(Nota biograficzna w 

Encyklopedii 
Solidarności) 

W czterech najbardziej znanych procesach 

warszawskich - ale wiem, że w wielu 

innych miastach były procesy może nawet 

w gorszej sytuacji, bo nikt o nich nie 

wiedział - zapadło 13 wyroków 

skazujących. Skazani zostali 

Jacek Kuroń i Karol Modzelewski, ale 

także Adam Michnik, Barbara Toruńczyk, 

obecny tutaj Józef Dajczgewand, obecny 

również Jan Górecki, Irena Lasota, Jan 

Lityński, Seweryn Blumsztajn 

24LK 

61. Sybir Sybir: w polskiej tradycji 

historycznej nazwa Syberii 

jako miejsca 

zesłań po powstaniach 

narodowych XIX w., a 

także deportacji po 

wybuchu II wojny 

światowej 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Sybir.html) 

To byli ci, którzy chcieli wolnej Polski, 

silnej Polski, to był Kościuszko i jego 

powstańcy, to byli powstańcy listopadowi, 

to byli 

powstańcy styczniowi, to byli wszyscy ci, 
którzy w konspiracji krwawili się, walcząc 

z zaborcami, których wywożono na Sybir, 

którzy gnili w kazamatach twierdz, których 

rozstrzeliwano, katowano, którym 

zabierano majątki za działalność 

konspiracyjną, za podtrzymywanie 

polskiego patriotyzmu 8AD 

62. Solidarność wielopłaszczyznowy ruch 

na rzecz demokratyzacji i 

głębokich reform 

ustrojowych PRL 

(PWN, 
http://encyklopedia.pwn.p 

To dzięki nim słowo "Solidarność" 
przekroczyło granice i ogarnęło świat, a 

ludzie "Solidarności" nigdy nie byli 

samotni 1LW 
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l/szukaj/Solidarno%C5%9 

B%C4%87.html) 

Wśród laureatów nagrody jest także słynny 

przywódca "Solidarności", mój poprzednik 

na stanowisku Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Wałęsa 

AK 
Wystąpienie Prezydenta RP w Instytucie 
Nobla   

Nikt nie twierdzi, że to jest rocznica 
nieważna, ona jest ważna, jest bardzo 

ważna, ale mur berliński stałby znacznie 

dłużej, gdyby wcześniej w Polsce 

Solidarność nie wywalczyła z powrotem 

prawa do legalnego działania, gdyby nie 

odbyły się wybory 4 czerwca i gdyby w 

końcu 12 września, tu w Warszawie nie 

powstał pierwszy 

niekomunistyczny rząd w całej Środkowej i 

Wschodniej Europie, rząd Tadeusza 

Mazowieckiego 

7LK 

Nie pozwala nam na to pamięć o 

bohaterach Września, Powstania w Getcie 

i Powstania Warszawskiego, pamięć o 

Żołnierzach 

Wyklętych i bohaterach Solidarności. W 

sposób pokojowy przeobraziliśmy Europę 

po 1950 i po 1989 roku. Spoczywa na nas 

zobowiązanie, aby czynić to nadal. Nie 

pozwólmy zniszczyć naszego wspólnego 

dobra – zjednoczonej Europy 

17BK 

I tutaj w Gdańsku historia zatoczyła koło. 

To tutaj w Gdańsku i z Gdańska wyszła 

polska lniesiona na sztandarach 

Solidarności 

2AD 

63. Stalin Stalin Józef W., pseud. 

Koba, nazwisko pierwotne 

Iosif 

Dżugaszwili, ur. 6 XII 

1878, Gori (Gruzja), zm. 5 

III 1953, Kuncewo (obecnie 

Stalin zakazał Polsce skorzystania z planu 

Marshalla, z którego w zachodniej 

Europie korzystali wszyscy, włącznie z 

krajami, które przegrały wojnę 

1LW 
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część Moskwy), działacz 

komunistyczny i dyktator 

ZSRR 

Linie podziału w Europie są zakorzenione 

w historii. Zostały wykreślone przez 2 

systemy totalitarne - Niemcy Hitlera oraz 

Związek Radziecki Stalina, a teraz 

wreszcie zostają wymazane na zawsze 

2АК 

64. Stanisław Małachowski Małachowski-Nałęcz 

Stanisław, ur. 1 I 1882, 

Białozórka (Wołyń), zm. 31 

XI 1971, Santiago (Chile), 

generał 

(PWN, 
http://encyklopedia.pwn.p 
l/szukaj/Stanis%C5%82a 
w%20Ma%C5%82achow 
ski.html) 

Jakże wymowny jest obraz Jana Matejki 

pokazujący króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego wkraczającego do 

dzisiejszej Archikatedry św. Jana w 

Warszawie i marszałka ówczesnego sejmu 

Stanisława Małachowskiego niesionego 

na ramionach, 
dzierżącego w ręku dopiero co uchwaloną 
konstytucję 
AD 
Wystąpienie prezydenta z okazji Święta 3 
Maja 

65. Stanisław Poniatowski 

 

 

 

 

 

 

 
Poniatowski 

Książę, ur. 23 II 1754, 

Warszawa, zm. 13 II 1833, 

Florencja, syn Kazimierza, 

bratanek Stanisława 

Augusta, podskarbi wielki 

litewski (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Stanis%C5%82a 

w%20Poniatowski.html) 

Przed 91 laty zakończyła się droga, która 

trwała 123 lata. Tyle bowiem minęło od 

chwili, gdy ostatni z polskich władców 

Stanisław Poniatowski złożył koronę do 

chwili, kiedy Rada Regencyjna przekazała 

władzę zwierzchnią nad armią 

brygadierowi wtedy, Józefowi 

Piłsudskiemu 

7LK 

To jest mozaika „Portret nieznanej 

warszawianki”; mieszkańcy Warszawy i 

Polacy z całego kraju oraz spoza kraju 

przynosili kamienie, aby ułożyć „Portret 

nieznanej warszawianki” – widać go z 

mostu Poniatowskiego, z mostu, którym 

nie nadeszła upragniona wtedy, w 1944 

roku, pomoc 

4AK 

  

Stanisław August 

Poniatowski 

 Jakże wymowny jest obraz Jana Matejki 

pokazujący króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego wkraczającego do 

dzisiejszej Archikatedry św. Jana w 

Warszawie i marszałka ówczesnego sejmu 

Stanisława Małachowskiego niesionego na 

ramionach, dzierżącego w ręku dopiero co 

uchwaloną 

konstytucję 

AD 

"Zapatrzmy się w Konstytucję 3 Maja" 
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66. Stefan Rowecki „Grot” Rowecki Stefan, pseud. 

Grabica, Grot i in., ur. 25 

XII 1895, Piotrków 

(Trybunalski), zm. VIII 

1944, Sachsenchausen, 

generał (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Stefan%20Rowec 
ki.html) 

Przetrwała dzięki kolejnym wielkim 
przywódcom – takim jak Stefan Rowecki 

„Grot” i takim jak kardynał Stefan 

Wyszyński, książę polskiego Kościoła 

12BK 

67. Tadeusz Kościuszko Kościuszko Tadeusz 

Andrzej Bonawentura, 1746 

− 1817, Solura 

(Szwajcaria), generał, 

Najwyższy Naczelnik Sił 

Zbrojnych Narodowych w 

powstaniu 1794 

(PWN, 

http://encyklopedia 
.pwn. pl/szukaj/ 

Nasi przodkowie mieli świadomość, że to 

właśnie wewnętrzne spory najbardziej 

osłabiły kraj. Wydany w 1794 roku przez 

Tadeusza Kościuszkę Uniwersał 

Połaniecki rozpoczynał się od 

słów:„Nigdyby Polakom broń ich 

nieprzyjaciół straszną nie była, gdyby sami 

między sobą zgodni, znali swę siłę” 

13BK 

68.  Kościuszko Tadeusz%20 

%20Ko%C5%9 

Bciuszko.html) 

To byli ci, którzy chcieli wolnej Polski, 

silnej Polski, to był Kościuszko i jego 

powstańcy, to byli powstańcy listopadowi, 

to byli powstańcy styczniowi, to byli 

wszyscy ci, 

którzy w konspiracji krwawili się, walcząc 

z zaborcami, których wywożono na Sybir, 

którzy gnili w kazamatach twierdz, których 

rozstrzeliwano, katowano, którym 

zabierano majątki za działalność 

konspiracyjną, za podtrzymywanie 

polskiego patriotyzmu 8AD 

 Дериваційна продуктивність: 
Jest kilka symboli znanych także na 

potocznym poziomie: wybuch II wojny 

światowej, Katyń, z odległej przeszłości 

bitwa pod Grunwaldem, w jakimś zakresie 

Wiedeń, wojny napoleońskie, powstanie 

kościuszkowskie 

1LK 

68. Tadeusz Mazowiecki Mazowiecki Tadeusz, ur. 18 

IV 1927, Płock, zm. 28 

X 2013, Warszawa, polityk 

i publicysta (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p l 

/szukaj/Tadeusz%20 

Mazowiecki.html) 

Wspomn Tadeusza Mazowieckiego, który 

mówił, że bez zdolności do przyciągnięcia 

ludzi z bardzo różnymi życiorysami 

politycznymi nie dałoby się tego wielkiego 

dzieła uruchomić 

BK 

"Wolność gospodarcza jest normalnością" 
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69. Targowica Targowica, potoczne 

określenie → konfederacji 

targowickiej 1792; także, w 

pol. słowniku polit., 

synonim zdrady (PWN, 

http://encykloped) 

ia.pwn.pl/szukaj/Targowi 
ca.html) 

Naród dostrzegł ten fałsz, naród wydał 

straszliwy werdykt: Targowica to zdrada 

13BK 

70. Teresa Torańska ur. 1 I 1946, Wołkowysk 
k. Grodna, zm. 2 I 2013, 

Warszawa, publicystka, 

dziennikarka 

(PWN, 
http://encyklopedia.pwn.p l/ 

szukaj/Teresa%20T 

ora%C5%84ska.html 

Tak wielu z nich zapisało piękną kartę w 
czasach „Solidarności” i później, w stanie 

wojennym i latach osiemdziesiątych, gdy 

odmawiali kreowania propagandy, 

wybierając trudną niezależność i ponosząc 

koszty tej decyzji. Taka była droga Teresy 

Torańskiej 

10BK 

71. Traktat Waszyngtoński Waszyngtoński traktat 

1871, układ między USA a 

Wielką Brytanią normujący 

stosunki USA z Dominium 

Kanady (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Traktat%20Wasz 

yngto%C5%84ski.html) 

Stabilizująca rola Sojuszu opiera się na 

mocnym fundamencie, którym jest Traktat 

Waszyngtoński, na gotowości przyjścia 

sobie wzajemnie z pomocą w potrzebie 

9BK 

72. Polsko- litewska Unia Unia polsko-litewska, 

związek Polski z Litwą w 

XIV–XVIII w., oparty na 

wielu aktach państw, 

których postanowienia 

wahały się od tendencji 

inkorporacyjnych do 

luźnego sojuszu (PWN) 

Konstytucja 3 Maja tworzyła z państwa 

polskiego państwo jednolite, ale już po 

czterech miesiącach wrócono do zasad 

polsko- litewskiej Unii 
17LK 

73. V-4 Wyszehradzka Grupa, 

istniejąca od 1991 forma 

regionalnej współpracy 

Polski, Węgier i 

Czechosłowacji (od 1993 

Czech i Słowacji) 

(PWN, 
http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Grupa%20Wysze 
hradzka.html) 

W ubiegłym roku podczas spotkania 

przywódców państw i rządów Grupy 

Wileńskiej i V-4 w Rydze przedstawiłem 

inicjatywę współpracy regionalnej po 

rozszerzeniu Unii Europejskiej i NATO 

AK 

Wizyta robocza Prezydenta RP w USA 
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74. Vaclav Havel ur. 5 X 1936, Praga, zm. 

18 XII 2011, Hradeček 

(Vičice), czeski polityk, 

dramatopisarz i eseista 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Vaclav%20Havel 

.html) 

Siła czołgów i rakiet zdała się na nic 

wobec owej „siły bezsilnych”, o której 

pisał Vaclav Havel. „Siły bezsilnych” 

wypływającej z wiary w wartości 

podstawowe, w 

przyrodzoną i niezbywalną godność 

człowieka, w imię której robotnicy i 

intelektualiści Gdańska, Warszawy, 

Berlina Wschodniego, Pragi, Budapesztu 

oraz wielu, wielu innych miast raz po raz 

przeciwstawiali się totalitarnemu jarzmu 

15BK 

75. Vaclav Klaus Klaus Václav , ur. 19 IV 

1941, Praga, polityk czeski, 

ekonomista (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Vaclav%20Klaus 

.html) 

Na ten problem spojrzeć można z różnej 

strony. Po pierwsze, jak mówił Pan 

Prezydent Republiki Czeskiej Vaclav 

Klaus, nie jest rzeczą oczywiście jasną, 

jakie są przyczyny tego ocieplenia 

18LK 

76. Układ Warszawski Układ Warszawski, 

oficjalnie Układ o 

Przyjaźni, Współpracy i 

Pomocy Wzajemnej, 

organizacja o charakterze 

sojuszu politycznego i 

wojskowego, powołana 

1955, rozwiązana 1991 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Uk%C5%82ad% 

20Warszawski.html) 

Jest wśród nich obrona przeciwrakietowa, 

zapewniająca osłonę przed 

najgroźniejszymi zagrożeniami z 

powietrza. Jest program śmigłowcowy, 

który pozwoli wymienić park śmigłowców 

jeszcze z czasów Układu Warszawskiego 

7BK 

77. Westerplatte półwysep nad Zatoką 

Gdańską, przy ujściu 

Martwej Wisły, na terenie 

Gdańska 

(http://encyklopedia 

pwn.pl/szukaj/ 

Westerplatte.html 

 

Ale nie może to w niczym zmienić faktu, że 

Westerplatte, jest symbolem, jest 

symbolem bohaterskiego oporu słabszych 

przeciw silniejszym, że jest dowodem 

patriotyzmu i niezłomności 

4LK 

Doświadczenie ostatnich 70 lat, a także lat 

poprzedzających wrześniowe salwy tu, na 

Westerplatte niezbicie dowodzi, że na takie 

praktyki nie może być przyzwolenia, że 

wobec takich praktyk Europie nie wolno 

się cofać 

15BK 
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Bo to było bohaterstwo wszystkich 

polskich żołnierzy. To nie tylko 

Westerplatte, to bitwy pod Mławą, obrona 

Wizny, bitwa nad Bzurą i wiele, wiele 

innych 

2AD 

78. Wiesław Chrzanowski Chrzanowski Wiesław 

Marian, ur. 20 XII 1923, 

Warszawa, zm. 29 IV 2012, 

tamże, syn 

Wiesława, polityk, prawnik 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Wies%C5%82aw 

%20Chrzanowski.html) 

Tacy ludzie jak prof. Władysław 
Bartoszewski, jak nieżyjący już Marek 
Edelman, jeden z przywódców powstania 

w getcie warszawskim i Powstaniec 

Warszawski z 1944, czy jak Wiesław 

Chrzanowski, żołnierz powstania, 

marszałek polskiego demokratycznego 

Sejmu po przełomie, byli dla nas, dla ludzi 

Solidarności, autorytetami, byli także 

wzorcem zachowań i źródłem 

doświadczenia 
11BK 

79. Władysław Bartoszewski Bartoszewski Władysław, 

ur. 19 II 1922, Warszawa, 

zm. 24 IV 2015, tamże, 

dziennikarz, historyk i 

pisarz, działacz społeczny i 

polityk (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/W%C5%82adys 
%C5%82aw%20Bartosze 
wski.html) 

Tacy ludzie jak prof. Władysław 

Bartoszewski, jak nieżyjący już Marek 

Edelman, jeden z przywódców powstania 

w getcie warszawskim i Powstaniec 

Warszawski z 1944, czy jak Wiesław 

Chrzanowski, żołnierz powstania, 

marszałek polskiego demokratycznego 

Sejmu po przełomie, byli dla nas, dla ludzi 
Solidarności, autorytetami, byli także 
wzorcem zachowań i źródłem 
doświadczenia 
11BK 

80. Wrześien  Nie pozwala nam na to pamięć o 

bohaterach Września, Powstania w Getcie 

i Powstania Warszawskiego, pamięć o 

Żołnierzach 

Wyklętych i bohaterach Solidarności. W 

sposób pokojowy przeobraziliśmy Europę 

po 1950 i po 1989 roku. Spoczywa na nas 

zobowiązanie, aby czynić to nadal. Nie 

pozwólmy zniszczyć naszego wspólnego 

dobra – zjednoczonej Europy. 

17BK 
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81. Zbrodnia Katyńska Zbrodnie sowieckie w 

Polsce 1939–45, zbrodnie 

dokonane w okresie II 

wojny światowej przez 

instytucje i organy 

państwowe ZSRR na 

obywatelach państwa 

polskieg (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Katy%C5%84.ht 

ml) 

Ta straszna ofiara nie poszła w 
zapomnienie. 
Stalinowskim zbrodniarzom nie udało się 

wymazać ofiar Zbrodni Katyńskiej z 

narodowej pamięci 

8BK 

82. Zbrodnia Wołyńska Zbrodnie sowieckie w 

Polsce 1939–45, zbrodnie 

dokonane w okresie II 

wojny światowej przez 

instytucje i organy 

państwowe ZSRR na 

obywatelach państwa 

polskiego (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Zbrodnia%20Wo 

%C5%82y%C5%84ska.ht 

ml) 

Zgromadziliśmy się tutaj na modlitwie za 

dusze ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Jesteśmy 

tutaj razem - Polacy i Ukraińcy 

16BK 

83. Związek Radziecki Związek Socjalistycznych 

Republik Radzieckich 

(ZSRR), Związek 

Radziecki, Sojuz 

Sowietskich 

Socyalisticzeskich 

Riespublik, państwo 

komunistyczne we 

wschodniej Europie oraz 

północnej i środkowej Azji 

Polacy mają za sobą długą i trudną 

historię i nikt nie jest tak jak my 

zainteresowany w pokojowym współżyciu i 

przyjaźni ze 

wszystkimi narodami i państwami, a 

szczególnie właśnie ze Związkiem 

Radzieckim 

1LW 

  

 

 

 

 

 

 

 

ZSRR 

(PWN, 
http://encyklopedia.pwn.p 

l/haslo/Zwiazek- 

Socjalistycznych- Republik- 

Radzieckich;4002438.htm l) 

Linie podziału w Europie są zakorzenione 

w historii. Zostały wykreślone przez 2 

systemy totalitarne - Niemcy Hitlera oraz 

Związek Radziecki Stalina, a teraz 

wreszcie zostają wymazane na zawsze 

2AK 

To zrozumienie, które tam znajdujemy, 

tworzy podstawę do nowego, o wiele 

lepszego niż dotąd ułożenia stosunków 

między Polską i ZSRR 

1LW 
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Po paktach Ribbentrop-Mołotow z 23 

sierpnia 1939 i Ribbentrop-Stalin z 28 

września 1939 oraz podziale terytorium II 

Rzeczypospolitej między III Rzeszę 

Niemiecką a ZSRR, NKWD przystąpiło do 

formowania własnych kadr z byłych 

obywateli polskich dla przyszłego 

komunistycznego aparatu bezpieczeństwa 

16LK 

A przecież już 10 lat temu Prezydent 

Władimir Putin określił rozpad ZSRR jako 

„największą geopolityczną katastrofę 

stulecia” 

BK 
Wystąpienie Prezydenta RP na Brussels 

Forum 

Tego już komunistyczna władza ZSRR nie 

puściła płazem. Polała się krew od 23 

października 1956 roku w Budapeszcie i w 

innych miastach Węgier 

6AD 

84. Żelazna Kurtyna termin używany na 

określenie izolacji 

obszarów pozostających 

pod dominacją ZSRR od 

niekomunistycznego świata 

(PWN, 
http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/%C5%BBelazna 
%20Kurtyna.html) 

Po latach Żelaznej Kurtyny w ’80 roku, 

także tutaj w Gdańsku robotnicy zaczęli 

nieść na powrót naszemu krajowi wolność, 

zwykli ludzie, duch naszego narodu, który 

nigdy nie dał się zdeptać, który nigdy nie 

dał się zniszczyć 

2AD 

85. Żołnierze wyklęci żołnierze niezłomni, polskie 

powojenne podziemie 

8ADowe i 

antykomunistyczne – 
antykomunistyczny, 
niepodległościowy ruch 

partyzancki, stawiający 

opór sowietyzacji Polski i 

podporządkowaniu jej 

ZSRR, toczący walkę ze 

służbami bezpieczeństwa 

ZSRR i 

podporządkowanymi im 

służbami w Polsce ( Atlas 

polskiego podziemia 

niepodległościowego 1944–

1956, Rafał Wnuk (red.), 

wyd. IPN, 
Warszawa – Lublin 2007) 

Nie pozwala nam na to pamięć o 

bohaterach Września, Powstania w Getcie 

i Powstania Warszawskiego, pamięć o 

Żołnierzach Wyklętych i bohaterach 

Solidarności. W 
sposób pokojowy przeobraziliśmy Europę 
po 
1950 i po 1989 roku. Spoczywa na nas 

zobowiązanie, aby czynić to nadal. Nie 

pozwólmy zniszczyć naszego wspólnego 

dobra – zjednoczonej Europy. 

17BK 

Сфера-джерело «Політика» 
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86. Afganistan Państwo w południowo- 

zachodniej Azji, bez 

dostępu do morza (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Afganistan.html ) 

Odznaczeń dla tych, którzy w różny 

sposób szczególnie zasłużyli się 

Rzeczypospolitej - kiedyś, w trakcie 

historii ostatnich blisko 90 lat, bo 

mieliśmy jeszcze dziś odznaczenia za 

udział w wojnie polsko- bolszewickiej 

w roku 1920 - i 

teraz, dziś w roku 2009. Na polach, 

wzgórzach i górach Afganistanu, 

równinach Iraku, innych miejscach, 

gdzie 

przebywają ryzykując życie polscy 

żołnierze, w nauce, pracy, w 

działalności artystycznej, a także w 

pokojowej opozycji lat 70., 80 

3LK 

 

Wystarczy wspomnieć Afganistan, 

służbę, pracę związaną z 

kontynuowanym procesem 

profesjonalizacji polskich sił zbrojnych 

2BK 

87. Europa Część świata położona w 

całości na półkuli 

północnej, na pograniczu 

półkuli zachodniej i 

wschodniej, stanowi wraz z 

Azją kontynent zwany 

Eurazją 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Europa.html) 

Dotyczy to również Niemiec, w których 

chcemy widzieć przyjazną bramę do 

Europy. 
Валенса Gmach Sejmu RP 

W poczuciu kulturowej jedności, 

wspólnej Europy opartej tak mocno na 

wartościach chrześcijańskich, 

połączyły się wysiłki wspaniałych ludzi 

różnych narodowości, zawodów i 

możliwości działania, ludzi ogarniętych 

wspólną pasją i poczuciem sensu 

wspólnie dzielonych wysiłków. 
5АК 

Naszą misją było przez wieki być 

częścią politycznego Zachodu, a 

naszym 

przesłaniem - tolerancja, wolność i 

wierność chrześcijańskim korzeniom 
Europy. 

   4LK 
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Dlatego chciałbym, abyśmy mogli na 
siebie nawzajem liczyć – także i 

Państwo na mnie, jako doktora honoris 

causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego 

w Kownie – abyśmy mogli nawzajem 

na siebie liczyć, współpracując w 

ramach zjednoczonej Europy, tak aby i 

relacje bezpośrednie polsko-litewskie 

zyskiwały na pozytywnych emocjach 

Komorowski 
Wystąpienie Prezydenta RP podczas 

uroczystosci wreczenia doktoratu 

honoris causa Uniwersytetu Witolda 

Wielkiego w Kownie 

I to jest na pewno nasza wielka zasługa 

dla Europy, ale powiedziałbym, że 

także i dla wolnego świata. I o tym 

musimy pamiętać i z tego musimy być 

dumni 2AD 

88. Japonia Japonia, państwo w Azji 

Wschodniej, położone na 

Wyspach Japońskich na 

Oceanie Spokojnym; od 

kontynentu azjatyckiego 

oddzielona Morzem 

Japońskim, Cieśniną 

Koreańską i Morzem 

Wschodniochińskim (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Japonia.html) 

Nie wyszło z tą wizytą, bardzo tego 

żałujemy, ale przynajmniej mamy małą 

rekompensatę, że trafiliśmy tutaj do 

krakowsko-polskiej Japonii 

4BK 

89. Gdańsk Gdańsk, m. wojew. (woj. 

pomor.), pow. grodzki, przy 

ujściu Wisły do Zat. 

Gdańskiej (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Gda%C5%84sk.h 
tml) 

Po raz drugi Gdańsk zapisał się na 
kartach historii zupełnie odmiennie – 

pokojową rewolucją powstałej tutaj 

właśnie „Solidarności”, która 

podważyła pojałtański ład w całej 

Europie 

20BK 

90. Kreml Kreml moskiewski, dawna 

warownia Moskwy, jeden z 

najwspanialszych 

zespołów architektury 

rosyjskiej (PWN. 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Kreml.html) 

Zbyt długo łudzono się w świecie 

zachodnim, że Rosja we własnym 

interesie przyjmie naszą ofertę 

włączenia się w sieć różnorakich 

powiązań ze światem Zachodu i pójdzie 

drogą modernizacji i demokratyzacji; 

zbyt długo nie chciano dostrzegać 

odradzających się na Kremlu tendencji 

do dławienia swobód, do myślenia 

kategoriami polityki siły i kategoriami 

polityki stref wpływów, do rewizji także 

postzimnowojennego ładu w Europie 
9BK 

91. Moskwa Moskwa - stolica Rosji, w 

centrum jej części eur., 
nad rz. Moskwa 

Przecież niedługo 9 maja Plac 

Czerwony w Moskwie znów zamieni się 
w Plac Pancerny. Znów będą tam 
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  (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Moskwa.html) 

prężyły muskuły te dywizje, które 
niedawno na oczach świata i na naszych 

polskich oczach dokonały agresji na 

sąsiednią Ukrainę 

13BK 

 

92. Stary Kontynent Stary Świat, nazwa hist. 

znanych już w starożytności 

lądów, Europy, Azji i Afryki, 

wprowadzona przez 

Europejczyków w epoce 

wielkich odkryć geogr 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Stary)%20Konty 

nent.html) 

Bez tych odważnych przebaczeń i 
pojednań, bez odważnego spojrzenia we 

własną przeszłość przez wiele narodów 

Starego Kontynentu nie byłoby dzisiaj 

zjednoczonej Europy 

14BK 

93. Syria Syria, państwo w Azji 

Południowo-Zachodniej, na 

Bliskim Wschodzie, na 

wschodnim wybrzeżu Morza 

Śródziemnego (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/SyriA.html) 

Dramat Syrii, w tym użycie broni 

chemicznej, jest egzemplifikacją szerszego 

zjawiska, którym jest 

lekceważenie przyjętych przez naszą 

organizację i całą społeczność 

międzynarodową wartości, norm i 

zobowiązań 
15BK 

94. Wschód Wschód, jedna ze → stron 

świata (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Wsch%C3%B3d. 

html) 

Dlatego ze szczególną uwagą śledzimy 

wszystkie zjawiska zachodzące w 

relacjach między Rosją a Ukrainą, które to 

relacje należy także postrzegać jako 

relacje pomiędzy światem Wschodu i 

Zachodu, do którego przynależymy 
13BK 

95. Zachód Zachód, jedna ze − stron 

świata (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Zach%C3%B3d. 

html) 

Naszą misją było przez wieki być 
częścią politycznego Zachodu, a naszym 

przesłaniem - tolerancja, wolność i 

wierność chrześcijańskim korzeniom 

Europy 
22LK 

Jednocząc się wtedy, przed 25 laty, w 

pragnieniu wolności, Litwini i Polacy, i 

inne narody Europy Środkowej 

zdecydowały, że naszą odpowiedzią na 

opresyjny ustrój, niewydolne państwo i 

niewydolną gospodarkę niedoboru będzie 

pójście drogą ku Zachodowi, będzie nasz 

udział w integracji świata zachodniego, że 

odpowiedzią będzie więcej wolności 
5BK 

Сфера-джерело «Релігія» 
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96. Andrzej Szeptycki Szeptycki Roman Maria, hrabia, 

imię zakonne Andrzej (Andrej), 

ur. 29 VII 1865, Przyłbice (Galicja 

Wsch.), zm. 1 XI 
1944, Lwów, brat 
Stanisława Marii, wnuk 

Aleksandra Fredry, greckokatol. 

arcybiskup lwowski, ukr. Polityk 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Andrzej%20Szep 

tycki.html) 

Dlatego wielki ukraiński patriota 

Greckokatolicki Metropolita Andrzej 

Szeptycki przestrzegał w tamtym 

dramatycznym czasie: „Zbrodnia nie 

służy narodowi, zbrodnia popełniona 
w imię patriotyzmu jest zbrodnią nie 
tylko przeciwko Bogu, ale i przeciw 

własnemu społeczeństwu” 

16BK 

 

97. Biblia Biblia, Pismo Święte (z greckiego 

βιβλίον, biblion 

– zwój papirusu, księga, 
l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór 

ksiąg, spisanych pierwotnie w 

językach hebrajskim, aramejskim i 

w greckim (w formie koinè (gr. 

κοινὴ)), uznawanych przez 

judaistów i 

chrześcijan za natchnione przez 

Boga 

(Jacob Kremer, Czytać Biblię, ale 

jak? Krótki wstęp do lektury 

Pisma Świętego, Wydawnictwo 

Towarzystwa Naukowego 

Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, Lublin 1988, 

s. 19.) 

Ta kalwińska Biblia, dedykowana 

katolickiemu monarsze, od ponad 

czterech wieków niesie z Polski w świat 

wielkie humanistyczne 

przesłanie, przesłanie życia w pokoju i 

tolerancji, i symbolizuje najlepsze 

tradycje polskiego dziedzictwa. 
5АК 

Jesteśmy za tym, aby Kartę Narodów 

Zjednoczonych traktować jak Biblię 

Кваснєвські 

Założenie, że akta esbeckie są niczym 

Biblia, jest założeniem dosyć 

ryzykownym 

21LK 

Chociaż mieszkałem w Krakowie, 
chociaż tam chodziłem do szkoły, ale 

już jako dziecko czytałem wspomnienia 

uczestników Powstania 

Warszawskiego. To była moja Biblia 

AD 

98. Bóg Bóg, bóg, ponadziemska istota, 

będąca racją istnienia i 

funkcjonowania świata i 

człowieka 

(PWN, 

"Bóg, Honor, Ojczyzna" - krzyż narodu 

polskiego 
АК 

Jan Paweł II był darem od Boga dla 

Polski. 
ЛК 

Niech dobry Pan Bóg pomaga nam w 

tej trudnej pracy! 
БК 

W imieniu Polski, w imieniu moich 

rodaków, zwłaszcza młodszych 

pokoleń, oddać hołd tym, którzy, dzięki 

Bogu, są jeszcze tutaj dzisiaj z nami 

АД 
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99. Chrystus Jezus Chrystus (ur. ok. 8– 4 p.n.e. 

w Betlejem, zm. ok. 30 lub 33 n.e. 

w Jerozolimie) – centralna postać 

religii 

chrześcijańskiej (Joachim Gnilka: 

Jezus z Nazaretu. Kraków: 

Wydawnictwo „M”, 2009, 
s. 415–416.) 

Cywilizacja chrześcijańska od zawsze 

sprzyjała człowiekowi, małżeństwu i 

rodzinie, wynikała bowiem z przyjaźni 

Chrystusa do ludzkości 

12LK 

100. Ewangelia Еwangelia [gr. euaggélion ‘dobra 

nowina’]: 

1) określenie radosnej wieści 

zawartej w Nowym Testamencie, 

czyli Dobrej Nowiny o 

Królestwie Bożym, głoszonej 

przez Jezusa, oraz Dobrej 

Nowiny o Jezusie Chrystusie, 

Zbawcy i Synu Bożym 

(kerygmat); 

2) w Biblii i tradycji 

chrześcijańskiej dzieło mówiące o 

życiu Jezusa (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p l 

/haslo/Ewangelia; 

4008202.html) 

Od schyłku X wieku Dekalog i 

Ewangelia coraz głębiej wnikały w 

miliony serc nad Wartą i Wisłą, nad 

Odrą i Bugiem, Niemnem i Dnieprem 

6AD 

 Дериваційна продуктивність: 
W swym pięknym przemówieniu w 

Strasburgu, w styczniu 1990 roku, 

premier Tadeusz Mazowiecki 

przywoływał przywódców Europy 

Zachodniej, aby niczym panny 

roztropne w ewangelicznej 

przypowieści potrafili rozpoznać 
„nadejście szczególnej historycznej 

okoliczności i byli gotowi na jej 

przyjęcie 

17BK 

101. Dzień Męki Pańskiej Wielki Piątek – dzień Wielkiego 

Tygodnia upamiętniający śmierć 

Jezusa Chrystusa na krzyżя 

(Kolory liturgiczne. Przewodnik 

po mszy) 

Spotykamy się w Wielki Piątek, w 

ważnym dla całego świata 

chrześcijańskiego dniu Męki 

Pańskiej. Dzisiaj, w Wielki Piątek 

właśnie tu, przed Grobem 

Nieznanego Żołnierza, spotkamy się w 

75. rocznicę ukrzyżowania na 

Wschodzie elity naszego narodu 8BK 

102. Jan Paweł II Karol Józef Wojtyła, święty, ur. 

18 V 1920, Wadowice, zm. 2 IV 

2005, Rzym, papież, teolog i 

filozof (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p l 

/szukaj/Jan%20Pawe% 

C5%82%20II%20.html 

Jan Paweł II był darem od Boga dla 

Polski 

W tym działaniu kierują się one 

wskazaniem naszego wielkiego rodaka, 

błogosławionego Jana 

Pawła II, który mówił: „Niech dzięki 

oczyszczeniu pamięci historycznej 

wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, 

co jednoczy, niż to, co dzieli 17BК 
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Jak zauważył papież Jan Paweł II, 
„Pokój i prawo międzynarodowe są 

wewnętrznie ze sobą związane: 

Prawo sprzyja pokojowi” 
4AD 

103. Goliat Goliat, postać biblijna z 1 Księgi 

Samuela 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Goliat.html 

Są jednak także "nieugięci ludzie" i - 

po czterech dekadach - totalitarny 

Goliat zostaje pokonany 

6LK 

104. Golgota Wschodu Golgota [gr. < aram. gulgoltā 

‘czaszka’], pot. wzgórze w 

Jerozolimie, na którym wg 

Ewangelii ukrzyżowano Jezusa 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Golgota.html) 

Te uroczystości w dniu dzisiejszym 

mają w oczywisty sposób wymiar 

czysto polski. Stąd, z Bykowni, 

ogarniamy naszą myślą i modlitwą 

wszystkie ofiary tak zwanej Golgoty 

Wschodu – na całej nieludzkiej ziemi, 

nie tylko na wszystkich 

cmentarzach zbrodni katyńskiej, ale i 

na odległych terenach nieludzkiej 

ziemi, sięgającej Kamczatki i terenów 

syberyjskich 

9BK 

105. Karol Wojtyła Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła, 

święty, ur. 18 V 1920, Wadowice, 

zm. 2 IV 2005, Rzym, papież, 

teolog i filozof 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Karol%20Wojty 
%C5%82a.html) 

Polskim głosem sprzeciwu byli 

robotnicy, intelektualiści, Kościół 

katolicki z jego przywódcami – 

kardynałami Stefanem Wyszyńskim 

oraz Karolem Wojtyłą, od 1978 roku 

papieżem Janem Pawłem II 

17BK 

106. Kościół katolicki Największa 
chrześcijańska wspólnota 

wyznaniowa, głosząca 

zasady wiary i życia 

religijnego określane jako 

katolicyzm, utożsamiająca się w 

swojej wierze i nazwie z 

Kościołem powszechnym (gr. 

katholikos ‘powszechny’) oraz 

uznająca w sferze doktryny i 

organizacji kościelnej autorytet 

papieża, biskupa Rzymu (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Ko%C5%9Bci% 

C3%B3%C5%82%20kato 
licki.html) 

Polskim głosem sprzeciwu byli 

robotnicy, intelektualiści, Kościół 

katolicki z jego przywódcami – 

kardynałami Stefanem Wyszyńskim 

oraz Karolem Wojtyłą, od 1978 roku 

papieżem Janem Pawłem II 

17BK 
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107. Piotr Skarga Skarga Piotr, właśc. P. Powęski, 

ur. II 1536, Grójec, zm. 27 IX 

1612, Kraków, polemista 

religijny, hagiograf, 

kaznodzieja, czołowy 

przedstawiciel polskiej 

kontrreformacji (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Piotr%20Skarga. 
html) 

Na początku mojego wystąpienia 

chciałem przywołać znane pewnie 

Państwu bardzo dobrze słowa 

księdza Piotra Skargi, który mówił o 

tym, że Sprawiedliwość jest 

fundamentem wszystkiej 

Rzeczypospolitej 

1BK 

108. Stefan Niedzielak Niedzielak Stefan, ur. 1 IX 1914, 

Płock, zm. 20 I 

1989, Warszawa, ksiądz, 
kapelan AK i WiN (PWN) 

Zasługa księży, w tym księdza prałata 

Zdzisława Peszkowskiego i 

zamordowanego w styczniu roku 

1989 księdza Stefana Niedzielaka - 

inicjatora wzniesienia krzyża 

katyńskiego na cmentarzu 

powązkowskim 

6LK 

109. Stefan Wyszyński Wyszyński Stefan, ur. 3 VIII 

1901, Zuzela (Podlasie), zm. 28 V 

1981, Warszawa, 

kardynał, prymas Polski, zwany 

Prymasem Tysiąclecia 

(PWN, 
http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Stefan%20Wyszy 
%C5%84ski.html) 

Polskim głosem sprzeciwu byli 

robotnicy, intelektualiści, Kościół 

katolicki z jego przywódcami – 

kardynałami Stefanem Wyszyńskim 

oraz Karolem Wojtyłą, od 1978 roku 

papieżem Janem Pawłem II 

17BK 

110. Szymon Fedorońko Szymon Fedorońko (ur. 21 

sierpnia 1893 w 

Czerteżu, zm. 1940 w 

Katyniu[1][2]) – polski duchowny 

prawosławny, protoprezbiter, 

naczelny kapelan wyznania 

prawosławnego Wojska 

Polskiego. Ofiara zbrodni 

katyńskiej. 

W bombowcu Polskich Sił Zbrojnych 

nad III Rzeszą ginie 26 letni 

Aleksander Fedorońko najstarszy z 

synów zamordowanego w Katyniu 

Szymona Fedorońki - naczelnego 

kapelana wyznania prawosławnego 

Wojska Polskiego 

6LK 

111. Wielki Piątek  Spotykamy się w Wielki Piątek, w 

ważnym dla całego świata 

chrześcijańskiego dniu Męki 

Pańskiej. Dzisiaj, w Wielki Piątek 

właśnie tu, przed Grobem 

Nieznanego Żołnierza, spotkamy się 

w 75. rocznicę ukrzyżowania na 

Wschodzie elity naszego narodu 

8BK 
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112. Zdzisław Peszkowski Zdzisław Aleksander Peszkowski 

herbu Jastrzębiec (ur. 23 

sierpnia 1918 w 

Sanoku, zm. 8 
października 2007 w Warszawie) 

– polski prezbiter katolicki, doktor 

filozofii, 

kapelan Jana Pawła II, harcmistrz, 

podchorąży kawalerii Wojska 

Polskiego II RP, rotmistrz 

Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie, kapelan 

„Rodzin Katyńskich” i 

pomordowanych na Wschodzie, 

Kapelan Naczelny ZHP pgK, 

patron honorowy Hufca ZHP 

Ziemi 
Sanockiej. 

Zasługa tych nauczycieli, którzy - 

mimo zakazów - mówili dzieciom 

prawdę. Zasługa księży, w tym 

księdza prałata Zdzisława 

Peszkowskiego i zamordowanego w 

styczniu roku 1989 księdza Stefana 

Niedzielaka - inicjatora wzniesienia 

krzyża katyńskiego na cmentarzu 

powązkowskim. Zasługa drukarzy 

nielegalnych wydawnictw. 

6LK 

 

Сфера-джерело «Наука» 

113. Alfred Nobel Nobel Alfred Bernhard, ur. 21 X 

1833, Sztokholm, zm. 

10 XII 1896, San 
Remo, szwedzki chemik i 

przemysłowiec (PWN, 

http://encyklopedia.pw 

n.pl/szukaj/Alfred%20 

Nobel.html) 

Trzeba o niego aktywnie zabiegać, 

ciężko pracować dla jego 

osiągnięcia, często nawet narażać 

zdrowie i życie. Alfred Nobel 

stwierdził kiedyś: "Same pobożne 

życzenia nie zagwarantują pokoju" 

["Good wishes alone will not ensure 

peace"] 

3AK 

Wystarczy jednak spojrzeć na świeżo 

wygaszone ognisko bałkańskie, 

przypomnieć sobie tragedię 11 

września, by zrozumieć, że nawet na 

tych szczęśliwych wyspach pokój nie 

jest czymś danym raz na zawsze. 

114. Ignacy Mościcki Mościcki Ignacy, ur. 1 XII 1867, 

Mierzanowo 

k. Ciechanowa, zm. 2 X 1946, 

Versoix k. Genewy (Szwajcaria), 

polski chemik technolog, 

wynalazca, prezydent RP 

(PWN, 
http://encyklopedia.pw 

n.pl/szukaj/Ignacy%20 

Mo%C5%9Bcicki.html 
) 

Spotykając się w tym historycznym 

miejscu, które w roku 1927 prezydent 

Ignacy Mościcki uczynił nieformalną 

stolicą polskiego rolnictwa, 

powracamy do pięknej tradycji z 

okresu Drugiej Rzeczypospolitej - 

dorocznych obchodów święta zbiorów 

19LK 
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 115. Kant Kant Immanuel , ur. 22 IV 1724, 

Królewiec (Königsberg, ob. 

Kaliningrad), zm. 12 II 1804, tamże, 

niemiecki filozof, główny 

przedstawiciel klasycznej niemieckiej 

filozofii idealistycznej, jeden z 

najwybitniejszych 

reprezentantów oświecenia (PWN, 

http://encyklopedia.pw 

n.pl/szukaj/Kant.html) 

Niemiecki filozof Kant uważał, że 

kulisty kształt Ziemi nakazuje ludziom 

uczyć się jak najlepszego 

współdziałania 

5 AK 

 

116. Joseph Rotblat Rotblat Joseph, ur. 4 XI 1908, 

Warszawa, 

zm. 31 VIII 2005, 
Londyn, fizyk bryt., pochodzenia 

polskiego (PWN, 

http://encyklopedia.pw 

n.pl/szukaj/Joseph%20 Rotblat.html) 

W Polsce urodził się również 

przewodniczący organizacji 

Pugwash, wybitny fizyk i radiobiolog 

Joseph Rotblat, uhonorowany wraz 

ze wspomnianą organizacją 

Pokojową Nagrodą Nobla w 1995 

roku 1AK 

 

117. Raphael Lemkin Lemkin Rafał, ur. 24 VI 1901, 

Bezwodne, 

zm. 28 VIII 1959, 
Nowy Jork, prawnik (PWN, 

http://encyklopedia.pw 

n.pl/szukaj/Lemkin.ht 
ml) 

I Pokojowej Konferencji Haskiej, a 

jego najbliższa współpracowniczka - 

Bertha von Suttner - otrzymała 

Pokojową Nagrodę Nobla w 1905 

roku. Inną wielką postacią jest 

urodzony w Polsce, wybitny prawnik, 

Raphael Lemkin 
1AK 

 

 

Сфера-джерело «Література» 

118. Czesław Miłosz Miłosz Czesław, ur. 30 VI 1911, 

Szetejnie (Litwa), 

zm. 14 VIII 2004, 
Kraków, poeta, prozaik, eseista, 

uznawany za największego polskiego 

poetę XX w. 

(PWN, 
http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Czes%C5%82aw 

%20Mi%C5%82osz.html) 

Jak napisze później Czesław Miłosz, 

„obóz zagłady stał się centralnym 

faktem stulecia” 

7BK 

Przywołanie przynajmniej dwóch z 

nich, Czesława Miłosza i Tomasa 

Venclovy, wydaje mi się w tym 

momencie szczególnie istotne, 

szczególnie uzasadnione 

5BK 

119. Jan 

Kochanowski 

Kochanowski Jan, ur. 1530, Sycyna 

(ziemia radomska), zm. 22 VIII 1584, 

Lublin, najwybitniejszy poeta Polski 

przedrozbiorowej, twórca pol. języka 

literackiego 

(PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Jan%20Kochano 

I w tej chwili rozstania jednym ze 

źródeł pociechy mogą być chyba 

słowa poety – ulubionego przez 

Ciebie – Jana Kochanowskiego: 

“A jeśli komu droga otwarta do 

nieba, 

Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie 

potrzeba!" 

6BK 

 wski.html) 



330 

 
120. Krystyna 

Krahelska 

Krahelska Krystyna, pseud. Danuta, ur. 

24 III 1914, Mazurki k. 

Baranowicz, zm. 2 VIII 1944, 

Warszawa, poetka (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Krystyna%20Kra helska.html) 

Krystyna Krahelska, która przed 

wojną pozowała do rzeźby syreny 

warszawskiej, symbolu stolicy Polski. 

Jej śmierć to także symbol, symbol 

Warszawy, symbol heroizmu narodu, 

symbol trwania pomimo wszystko 

11BK 

121. Milan Kundera Kundera Milan Wymowa, ur. 1 IV 

1929, Brno, pisarz czeski (PWN, 

http://encyklopedia.pwn.p 

l/szukaj/Milan%20Kunder a.html) 

Aby zrozumieć fenomen Michała 

Romera, trzeba przypominać – i 

chyba warto zacytować to również 

dzisiaj – cytat z wybitnego czeskiego 

pisarza, Milana 

Kundery, który określił kiedyś Europę 

Środkową jako skondensowaną 

wersję Europy i jej zróżnicowanego 

bogactwa, miniaturowy model 

Europy narodów 
5BK 

 

 

IV. НАЦІОНАЛЬНО-ПРЕЦЕДЕНТНІ ІМЕНА У ПРОМОВАХ ПРЕЗИДЕНТІВ 

ФРАНЦІЇ 
 

 Прецедентне ім’я Енциклопедична довідка Мікроконтекст 

Сфера-джерело «Історія» 

1. Auschwitz Également appelé Auschwitz- 

Birkenau, fut le plus grand des camps 

de concentration et d'extermination 

construits par l'Allemagne nazie. 

Situé près de la ville industrielle 

d'Oswiecim, dans le sud de la 

Pologne. (Universalis, http) 

Suivront d'autres rafles, d'autres 

arrestations. A Paris et en 

province. Soixante-quatorze trains 

partiront vers Auschwitz. 

Soixante-seize mille déportés juifs 

de France n'en reviendront pas 

1JCh 

2015, c’est le 70e anniversaire de 

la libération des camps. Le 27 

janvier dernier, j’étais avec 

plusieurs d’entre vous à 

Auschwitz. 
2FH 

2. Balard Chimiste et pharmacien français 

(Montpellier 1802-Paris 1876) 

(http://www.larousse.fr/encyclo 

pedie/personnage/Balard/07226#Fy 

4VVezGschDU4mK.99) 

Quand dans le même temps depuis 

Balard, nouveau siège de nos 

Etats- majors, il y a des hommes et 

des 

femmes dans les centres 

opérationnels qui préparent les 

actions de demain 6FH 
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3. Carnot Homme politique et scientifique 

français (Nolay, Bourgogne, 1753- 

Magdebourg 1823) 

(Larousse // 

http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Lazare_Carnot/11181 

1#2gYzxizBAHr5KfBE.99 

Qu'avez-vous fait de la République 

de Carnot, de Gambetta, de Jules 

Ferry, de Jaurès, de Péguy, de 

Clémenceau, du Général de 

Gaulle, de Jean Moulin, du 

Conseil National de la Résistance 

? Elle n'est pas votre propriété, 

elle ne vous appartient pas ! 

1NS 

4. Charles de Gaulle Homme d'État français (Lille 1890- 

Colombey-les-Deux-Églises 1970) 

(Larousse // http://www.larousse.fr 

/encyclopedie/personnage/ 

Charles_de_Gaulle/120946 

Je ferai tout pour que notre 

démocratie soit affermie et mieux 

équilibrée, par un juste partage 

des compétences entre l'exécutif et 

le 

législatif, ainsi que l'avait voulu le 

Général de Gaulle, fondateur que. 

de la Vème RépubliLe Président 

arbitrera, fixera les grandes 

orientations, assurera l'unité de la 

Nation, préservera son 

independence 1JCh 

En 1958, la Guinée a été le seul 

pays à dire non, non au processus 

qui était proposé par le Général 

DE GAULLE, non aussi au 

Général DE GAULLE, ce fut 

longtemps le seul titre de gloire de 

Sé- kou TOURE, mais cela a pu 

éloigner pendant de longues 

années nos deux pays et puis 

ensuite il y a eu le rétablissement 

des relations 

1NS 
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Ces deux grands hommes ne 

voulaient pas occulter l'histoire, 

ils voulaient engager l'avenir. 

Charles de GAULLE, qui avait le 

sens de la formule, déclarait, lors 

de la signature du Traité de 

l'Elysée : Nous ne tournons pas 

une page, nous ouvrons une porte 

1FH 

Les Gaullistes, les Libéraux, les 
Radicaux, les Démocrates-

chrétiens, l'ont sauvée tant de fois, 

la République. Que serait-elle 

devenue, la 

République, si elle n'avait eu pour 

le que le parti socialiste ? Poser la 

question c'est déjà y répondre 

2NS 

5. Clémenceau Homme politique français 

(Mouilleron-en-Pareds, Vendée, 

1841-Paris 1929) 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Georges_Clemenceau 
/113797#Qzux4UPvBz1tfMv1.99) 

Qu'avez-vous fait de la République 

de Carnot, de Gambetta, de Jules 

Ferry, de Jaurès, de Péguy, de 

Clémenceau, du Général de 

Gaulle, de Jean Moulin, 

du Conseil National de la 

Résistance ? Elle n'est pas votre 

propriété, elle ne 
vous appartient pas ! 
1NS 

   

6. Conseil National de 

la Résistance 

Le Conseil national de la Résistance 

(CNR) était l'organe qui dirigea et 

coordonna les différents mouvements 

de la Résistance intérieure française 

pendant la Seconde Guerre mondiale, 

toutes tendances politiques comprises 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 
e/divers/CNR/114439) 

Qu'avez-vous fait de la République 

de Carnot, de Gambetta, de Jules 

Ferry, de Jaurès, de Péguy, de 

Clémenceau, du Général de 

Gaulle, de Jean Moulin, du 

Conseil National de la Résistance 

? Elle n'est pas votre propriété, 

elle ne vous appartient pas ! 

1NS 

7. Droits de l'Homme Déclaration des droits de l'homme et 

du citoyen (1789) - Déclaration don’t 

le texte est voté le 26 août 1789 par 

l'Assemblée nationale constituante et 

qui sert de préface à la Constitution 

de 1791. 

(Larousse encyclopedie, 

http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/divers/D%C3%A9cla 

ration 

_des_droits_ de_lhomme_et_du_ 

citoyen/117119#5EYfYZr7EyxjSj 

KU.99) 

La France, patrie des Lumières et 

des Droits de l'Homme, terre 

d'accueil et d'asile, la France, ce 

jour-là, accomplissait 

l'irréparable 

3JCh 
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. François 

Mitterrand 

Homme d'État français (Jarnac 1916-

Paris 1996) 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Fran%C3%A7ois_Mi 

tterrand/133465) 

Je pense à tous les Présidents de 

la Ve République qui m'ont 

précédé. 

Je pense au Général De Gaulle qui 

sauva deux fois la République, qui 

rendit à la France sa souveraineté 

et à l'Etat sa dignité et son 

autorité. 

Je pense à Georges Pompidou et à 
Valéry Giscard d'Estaing qui, 

chacun à leur manière, firent tant 

pour que la France entrât de 

plain-pied dans la modernité. 

Je pense à François Mitterrand, 

qui sut préserver les institutions et 

incarner l'alternance politique à 

un moment où elle devenait 

nécessaire pour que la République 

soit à tous les Français. 

Je pense à Jacques Chirac, qui 

pendant douze ans a oeuvré pour 

la paix et fait rayonner dans le 

monde les valeurs universelles de 

la France. Je pense au rôle qui a 

été le sien pour faire prendre 

conscience à tous les hommes de 

l'imminence du désastre 

écologique et de la responsabilité 

de chacun d'entre eux envers les 

générations à venir 
5NS 

François Mitterrand qui fit tant 

avancer les libertés et le progrès 

social 

5FH 

9. Gambetta Léon Gambetta − Avocat et homme 

politique français (Cahors 1838- 

Ville-d'Avray 1882) 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/L%C3%A9on_Gamb 

etta/120756#Z6ghqjKW0PFh2vxP. 

99) 

Qu'avez-vous fait de la République 

de Carnot, de Gambetta, de Jules 

Ferry, de Jaurès, de Péguy, de 

Clémenceau, du Général de 

Gaulle, de Jean Moulin, du 

Conseil National de la Résistance 

? Elle n'est pas votre propriété, 

elle ne vous appartient pas ! 

1NS 

10. Geneviève de 

Gaulle 

Geneviève de Gaulle-Anthonioz 

Résistante et militante des droits de 

l'homme française (Saint-Jean-de- 

Valériscle, Gard, 1920-Paris 2002), 

nièce du général de Gaulle. 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Genevi%C3%A8ve_d 

e_Gaulle- 

Anthonioz/187657#uk9mUCh717B 
wOpwJ.99) 

Je dis : Vous faites entrer quatre 

héros au Panthéon : Germaine 

Tillion, 

Geneviève de Gaulle, Pierre 

Brossolette et Jean Zay 

4FH 
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11. Georges Homme d'État français Permettez-moi aussi d'associer à 

cet 
 Pompidou (Montboudif, Cantal, 1911-Paris hommage la mémoire de Georges 
  1974) Pompidou, son ami, son plus-que- 
  (http://www.larousse.fr/encyclopedi frère, selon ses propres termes, 

dans 
  e/personnage/Georges_Pompidou/1 l'élégie qu'il lui dédia après sa 

mort : 
  38677#Y2IjLWrXc4RtJAf9.99) " Toi qui à la porte du Paradis 
   entrevois la béatitude, dis-moi 

ami, 
   est-ce comme cela le ciel ? 
   Y a t-il des ruisseaux de lait serein, 

de 
   miel radieux au milieu des cèdres 

" ? 
   2JCh 

   Elle a le visage, l'âge de Georges 
   Pompidou quand il évite le pire en 

mai 
   68. 
   La France, elle a le visage, l'âge, 

la 
   voix de tous ceux qui ont cru en 

elle, 
   qui se sont battus pour elle, pour 

son 
   idéal, pour ses valeurs, pour sa 

liberté 
   3NS 

12. Germaine Tillion Résistante, ethnologue et historienne 

française (Allègre, Haute-Loire, 

1907-Saint-Mandé 2008) 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Germaine_Tillion/18 

3996#YxUzMzOYrwMaQ0SI.99) 

Je dis : Vous faites entrer quatre 

héros au Panthéon : Germaine 

Tillion, 

Geneviève de Gaulle, Pierre 

Brossolette et Jean  Zay 4FH 

13. Guerre froide État de tension qui opposa, de 1945 à 

1990, les États-Unis, l'URSS et leurs 

alliés respectifs qui formaient deux 

blocs dotés de moyens militaires 

considérables et défendant des 

systèmes idéologiques et 

économiques antinomiques. 

http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/divers/ 

guerre_froide/122564#r 

J2BcTWgWt8CbrdS.99 

Je vais terminer par l’Ukraine, 

parce que c’est par là que nous 

avons 

commencé, parce que c’est là que 

l’inquiétude est la plus forte. C’est 

la crise la plus grave depuis la fin 

de la Guerre Froide parce que 

c’est tout près de l’Europe, aux 

frontières de l’Europe 

19FH 
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14. Helmut Kohl Homme 
politique allemand (Ludwigshafen, 

Rhénanie-Palatinat, 1930) 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Helmut_Kohl/127741 

) 

C'est pour la France qu'il voulait 

que la construction européenne 

puisse avancer, c'est pour que la 

France soit grande qu'il voulait 

que l'Europe puisse être unie. Il y 

eut des symboles, il y eut des actes, 

on les a en mémoire, la poignée de 

mains avec le chancelier Helmut 

Kohl à Douaumont en 1984 13FH 

15. Hitler Homme d'État allemand (Braunau, 

Haute-Autriche, 1889-Berlin 1945) 

Read more at http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/personnage/ 

Adolf_Hitler/1240 

24#0uWC8KmfauI 2l1F1.99 

((Larousse Encyclopedie, 

http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/personage 
/Adolf_Hitler/124024 #102438 

A l’Ouest, les camps étaient un 

rouage essentiel de l’économie de 

guerre et fournissaient aux 

industries une main- d’œuvre 

servile et constamment renouvelée 

; à l’Est, ils avaient été 

transformés en vastes usines de 

morts pour réaliser au plus vite le 

projet génocidaire d’HITLER. 

2FH 

16. Holocauste 

 

 

 

 

 

 
Shoah 

Terme par lequel on désigne 

l'extermination d'environ six millions 

de Juifs par les nazis durant la 

Seconde Guerre mondiale. 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/divers/la_Shoah/144183#7WMoI 

WbpfwctpoLv.99) 

Pour que vivent les six millions de 

martyrs de la Shoah. Pour que de 

telles atrocités ne se reproduisent 

jamais plus. Pour que le sang de 

l'Holocauste devienne, selon le 

mot de Samuel Pisar, le «Sang de 

l'espoir». 

3JCh 

J'ai changé quand j'ai visité le 
mémorial de Yad Vashem dédié 

aux victimes de la Shoah 
3NS 

Le monde, lui, découvrait 

l’extermination méthodique, 

programmée, scientifique, des juifs 

; un crime qui n’avait pas de nom, 

tellement il était ignoble. Alors, un 

nouveau mot fut créé pour le 

désigner : la Shoah. La Shoah, le 

plus grand crime jamais connu et 

jamais 

commis dans l’humanité 

9FH 
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17. Jacques Chirac Homme d'État français (Paris 1932) 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Jacques_Chirac/1134 

23) 

Je pense à tous les Présidents de 

la Ve République qui m'ont 

précédé. 

Je pense au Général De Gaulle qui 

sauva deux fois la République, qui 

rendit à la France sa souveraineté 

et à l'Etat sa dignité et son 

autorité. 

Je pense à Georges Pompidou et à 
Valéry Giscard d'Estaing qui, 

chacun à leur manière, firent tant 

pour que la France entrât de 

plain-pied dans la modernité. 

Je pense à François Mitterrand, 

qui sut préserver les institutions et 

incarner l'alternance politique à 

un moment où elle devenait 

nécessaire pour que la République 

soit à tous les Français. 

Je pense à Jacques Chirac, qui 

pendant douze ans a oeuvré pour 

la paix et fait rayonner dans le 

monde les valeurs universelles de 

la France. Je pense au rôle qui a 

été le sien pour faire prendre 

conscience à tous les hommes de 

l'imminence du désastre 

écologique et de la responsabilité 

de chacun d'entre eux envers les 

générations à venir 

5NS 

Jacques Chirac qui marqua son 

attachement aux valeurs de la 

République ; Nicolas Sarkozy à 

qui j'adresse mes vœux pour la 

nouvelle vie qui s'ouvre devant lui 

5FH 

18. Jaurès Jean Jaurès − 
homme politique français (Castres 

1859-Paris 1914) (Larousse 

encyclopedie, http://www.larousse. 

fr/encyclopedie/ 

personnage/Jean_Jaur%C3%A8s/1 

25645 

#iPgu6FXs5PSDqG0B.99) 

Aller à l'unité et comprendre les 

contradictions, j'appliquerai cette 

paraphrase d'une expression 

fameuse de Jaurès à mon action 

de chaque jour, assuré que, pour 

le principal, l'amour de la patrie et 

l'attachement à la démocratie 

prendront le pas sur la querelle 

1FM 
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19. Jean Monnet Administrateur français (Cognac 

1888-Houjarray, commune de 

Bazoches-sur-Guyonne, Yvelines, 

1979) 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Jean_Monnet/133717 

#FFkS7QxdfeK5cDSi.99) 

Jean Monnet et Robert Schuman 

n’ont pas dit aux Allemands : « 

expiez d’abord, nous verrons 

après ». Ils leur ont dit : « 

construisons ensemble un avenir 

commun » 

4NS 

20. Jean Moulin Homme politique 
et résistant français (Béziers 1899- 

mort durant son transfert en 

Allemagne 1943) 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Jean_Moulin/126779 

#IwPoz6eUWFblfBX7.99) 

Nous n'avons jamais prétendu que 

d'autres n'étaient pas dignes de se 

nommer ainsi. Nous nous 

souvenons qu'autour de la table du 

Conseil National de la Résistance, 

Jean Moulin avait réuni tous les 

partis qui avaient refusé la 

Collaboration 

2NS 

21. Jean Zay Нomme politique et résistant français 

(Orléans 1904-Molles, Allier, 1944). 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Jean_Zay/150518#cl 
TQUqz4ws368kec.99) 

Je dis : Vous faites entrer quatre 

héros au Panthéon : Germaine 

Tillion, 

Geneviève de Gaulle, Pierre 

Brossolette et Jean Zay 4FH 

22. Jules Ferry Jules François Camille Ferry Avocat 

et homme politique français (Saint-

Dié 1832-Paris 1893) 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Jules_Fran%C3%A7o 

is_Camille_Ferry/119381#3QzYxX 

8zbq7AheoE.99) 

Qu'avez-vous fait de la République 

de Carnot, de Gambetta, de Jules 

Ferry, de Jaurès, de Péguy, de 

Clémenceau, du Général de 

Gaulle, de Jean Moulin, du 

Conseil National de la Résistance 

? Elle n'est pas votre propriété, 

elle ne vous appartient pas ! 

1NS 

Au moment de proposer aux élèves 

un principe, une maxime 

quelconque, demandez-vous si un 

père de famille, je dis un seul, 

présent à votre classe et vous 

écoutant, pourrait de bonne foi 

refuser son assentiment à ce qu'il 

vous entendrait dire. » 

A mon avis ceux qui nous 

gouvernent n'ont pas lu Jules 

Ferry! 
2NS 

23. Léopold Sédar 

Senghor 

 

 

Léopold Sédar Senghor Homme 

d'État et écrivain sénégalais (Joal, 

près de Dakar, 1906-Verson, 

Calvados, 2001). 

Léopold Sédar Senghor, plus que 

frère de la France, sache que ton 

autre patrie te voue une gratitude 

et une admiration qui l'ennoblit 
2JCh 
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Senghor (http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/L%C3%A9opold_S% 

C3%A9dar_Senghor/143907#TuyD 

le2RRgrRbmIZ.99) 

Et avant de rappeler Pompidou et 

cette période, je veux me souvenir 

de ce qu’a fait Senghor pour la 

République française 

3FH 

24. Lyautey Louis Hubert Gonzalve Lyautey 

Maréchal de France (Nancy 1854- 

Thorey, Meurthe-et-Moselle, 1934 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Louis_Hubert_Gonza 

lve_Lyautey/130768#Mf3zdy4jwe 

TyLXKW.99) 

Lyautey avait compris avant tout 

le monde que nul ne pourrait 

s’opposer à l’aspiration des 

peuples à disposer 

d’eux-mêmes et il s’était fait un 

devoir de les accompagner sur le 

chemin de cette liberté. 

Il fut l’un de ceux qui ont préparé 

l’avènement du Maroc moderne. 

NS 

Discours du Président de la 

République M. Nicolas Sarkozy 

sur le thème de l’Union de la 

Méditerranée 

25. Lumières Mouvement philosophique qui 

domina le monde des idées en Europe 

au xviiie s. 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/divers/si%C3%A8cle_des_Lumi 

%C3%A8res/130660#1h1r71jt3q7y 

8DQD.99) 

La France, patrie des Lumières et 

des Droits de l'Homme, terre 

d'accueil et d'asile, la France, ce 

jour-là, accomplissait 

l'irréparable 

3JCH 

Nous le serons avec toutes celles et 

tous ceux pour lesquels l'héritage 

de la civilisation chrétienne et 

l'héritage des Lumières ne sont 

pas des options! 

2NS 

26. Nelson Mandela Avocat et homme d'État sud- africain 

(Mvezo, district d'Umtata, 1918-

Johannesburg 2013). 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Nelson_Rolihlahla_M 

andela/131464#oFZptwsGydejFrrg. 

99) 

Il était la France, quand il fut le 

premier chef d’Etat occidental 

invité par Nelson Mandela en 

Afrique du Sud et il avait fait 

beaucoup pour permettre à Nelson 

Mandela de retrouver la liberté 

13FH 

27. Pierre Brossolette Professeur, journaliste et résistant 

français (Paris 1903- Paris 1944). 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Pierre_Brossolette/11 

0336#BZrQCuhOVtqqCz2s.99) 

Je dis : Vous faites entrer quatre 

héros au Panthéon : Germaine 

Tillion, 

Geneviève de Gaulle, Pierre 

Brossolette et Jean Zay 4FH 
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28. Première Guerre 

mondiale 

De 1914 à 1918, ce conflit a opposé 

en deux systèmes d’alliance 

(Triple-Alliance, avec l’Allemagne et 

l’Autriche-Hongrie notamment, et 

Triple-Entente, avec la Grande- 

Bretagne, la France, la Russie) la 

plupart des nations européennes, 

auxquelles sont venus se joindre les 

États-Unis, la Chine, le Japon et 

plusieurs États sud-américains. Il a 

fait quelque dix millions de morts. 

(Larousse Encyclopedie, 

www.larousse.fr/encyclopedie/dive 

rs/Premi%C3%A8re_Guerre_mond 

iale/184616#tGftkWSxiAKUWi0G. 

99) 

Ce matin, sur les Champs Élysées, 

avec des jeunes de 79 autres pays, 

quatre jeunes Djiboutiens ont 

rendu hommage aux victimes de la 

Grande guerre, ces morts au 

combat qui dorment pour l’éternité 

des plaines du nord de la France 

et de Belgique, dans ces 

nécropoles où Pascale et moi nous 

sommes souvent recueillis 

6NS 

Ce matin, j’ai honoré la mémoire 

des Calédoniens, de toutes 

origines, qui ont versé leur sang 

pour défendre le territoire national 

au cours de la 

Première Guerre mondiale, mais 

aussi pour combattre le nazisme 

au cours de la Seconde. 

8FH 

29. Robert Badinter Avocat et homme politique français 

(Paris 1928). 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Robert_Badinter/107 

114#rZxv3BuoI7CFLVAL.99) 

Pour citer un homme qui fait 

honneur à la France, Robert 

BADINTER : « L’Etat de droit, ce 

n’est pas l’Etat de faiblesse » 

12FH 

30. Robert Schuman Homme politique français 

(Luxembourg 1886-Scy-Chazelles, 

Moselle, 1963) 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Robert_Schuman/143 

612#XOzrTPwhkTh2KZAi.99) 

Jean Monnet et Robert Schuman 

n’ont pas dit aux Allemands : « 

expiez d’abord, nous verrons 

après ». Ils leur ont dit : « 

construisons ensemble un avenir 

commun » 

4NS 

31. Seconde guerre 

mondiale 

Conflit planétaire qui, de 1939 à 

1945, opposa les puissances 

démocratiques alliées (Pologne, 

Grande-Bretagne et pays du 

Commonwealth, France, 
Danemark, Norvège, Pays-Bas, 

Belgique, Yougoslavie, Grèce, puis 

URSS, États-Unis, Chine, et la 

plupart des pays de l'Amérique latine) 

aux puissances totalitaires de l'Axe 

(Allemagne, Italie, Japon et leurs 

satellites, Hongrie, Slovaquie, etc.) 

( 

Et avant de rappeler POMPIDOU 

et cette période, je veux me 

souvenir de ce qu’a fait 

SENGHOR pour la 

République française. Parce qu’il 

s’était engagé lors de la Seconde 

guerre mondiale, il fut prisonnier, 

il est revenu 
3FH 

Mais comme je l’avais dit à 

Bamako, la France a aussi en 

intervenant au Mali, avec les 

Africains, payé sa dette, la dette 

que nous avions contractée à 

l’égard des tirailleurs sénégalais 

qui 

étaient venus lors de la Première 

guerre puis, dans d’autres 

conditions, lors de la Seconde 

guerre mondiale, pour libérer la 

France 
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10FH 

32. Serge Klarsfeld Avocat français. 
Avec sa femme, Beate Klarsfeld 

(Berlin 1939), ils ont consacré une 

grande partie de leur vie à la 

poursuite des criminels de guerre 

nazis. 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Klarsfeld/103116#ml 

7qZFjAHIL1hVUj.99) 

Elle est présente, une et 

indivisible, dans le coeur de ces 

Français, ces 

«Justes parmi les nations» qui, au 

plus noir de la tourmente, en 

sauvant au péril de leur vie, 

comme l'écrit Serge Klarsfeld, les 

trois-quarts de la 

communauté juive résidant en 

France, ont donné vie à ce qu'elle 

a de meilleur 3JCh 

33. Traité de 

Maastricht 

Traité instituant l'Union européenne 

et signé par les douze États membres 

de la Communauté économique 

européenne. 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/divers/trait%C3%A9_de_Maastri 

cht/130836#lf6zc2YkSqfBbFH4.99 

) 

Il y avait urgence et François 
Mitterrand a su à ce moment-là 

avec ses partenaires, 

désembourber 

l'Europe et ce fut ensuite des 

avancées exceptionnelles : 

l'élargissement au Sud, le grand 

marché, l’acte unique donc 

l'engagement envers la monnaie 

unique, le Traité de Maastricht 

qu'il soumit aux Français par 

référendum. 13FH 

34. Valéry Giscard 

d'Estaing 

Homme d'État français (Coblence 

1926) 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Val%C3%A9ry_Gisc 

ard_dEstaing/121520) 

Je pense à tous les Présidents de 

la Ve République qui m'ont 

précédé. 

Je pense au Général De Gaulle qui 

sauva deux fois la République, qui 

rendit à la France sa souveraineté 

et à l'Etat sa dignité et son 

autorité. 

Je pense à Georges Pompidou et à 

Valéry Giscard d'Estaing qui, 

chacun à leur manière, firent tant 

pour que la France entrât de 

plain-pied dans la modernité. 

Je pense à François Mitterrand, 

qui sut préserver les institutions et 

incarner l'alternance politique à 

un moment où elle devenait 

nécessaire pour que la République 

soit à tous les Français. 

Je pense à Jacques Chirac, qui 
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   pendant douze ans a oeuvré pour 

la paix et fait rayonner dans le 

monde les 
valeurs universelles de la France. 
Je 
pense au rôle qui a été le sien pour 

faire prendre conscience à tous les 

hommes de l'imminence du 

désastre écologique et de la 

responsabilité de chacun d'entre 

eux envers les 

générations à venir 

5NS 

Valéry Giscard d' Estaing qui 

relança la modernisation de la 

société 

7FH 

Сфера-джерело «Політика» 

35. Barkhane L'opération Barkhane est une 

opération menée au Sahel par 

l'armée française, qui vise à lutter 

contre les groupes armés djihadistes 

salafistes dans toute la région du 

Sahel (BBC : Sahel- Armées : 

Barkhane succède à 
Serval [archive] 

La force Barkhane connait de 

beaux succès, mais en même temps 

elle doit continuer à neutraliser les 

groupes 

armés, ceux-là même qui occupaient 

le Nord Mali avant que je ne décide 

d’intervenir 

6FH 

36. Bonn Ville d'Allemagne (Rhénanie-du- 

Nord-Westphalie), sur le Rhin 

(http://www.larousse.fr/encyclope 

die/ville/Bonn/98974) 

C'est le sens de l'appel que j'ai lancé 

à nos principaux partenaires, à 

Londres, à Washington, à Bonn 

3JCh 

37. Boko Haram Boko Haram est un mouvement 

insurrectionnel et terroriste 

d'idéologie salafiste djihadiste, 

originaire du nord-est du Nigeria et 

ayant pour objectif d'instaurer un 

califat et d'appliquer la charia (Boko 

Haram élimine des villages entiers 

suspectés d'avoir collaboré avec le 

pouvoir, Le Monde, 18 
mars 2014) 

Nous sommes encore présents au 

Sahel avec l’opération Barkhane, où 

il s’agit de contenir d’autres 

groupes terroristes, souvent les 

mêmes, notamment Boko Haram 

12FH 

38. Bruxelles Capitale de la Belgique et chef- lieu 

de la Région Bruxelles- Capitale, 

sur la Senne 

(http://www.larousse.fr/encyclope 

die/ville/Bruxelles/110451#Ah4V 

gAHZvqdXbmhs.99) 

De la même manière, Bruxelles a 

accepté de préserver l’octroi de mer 

et 

le régime fiscal du rhum, ce qui 

n’allait pas forcément de soi pour 

un certain nombre de membres de 

l’Union 

européenne, continentaux ne buvant 

pas de rhum, ce n’était pas 

forcément leur choix initial 

7FH 
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39. Europe Une des cinq parties du monde, 

comprise entre l'océan Arctique au 

Nord, l'océan Atlantique à l'Ouest, 

la Méditerranée et ses annexes, ainsi 

que, traditionnellement, la chaîne du 

Caucase au Sud, la mer Caspienne et 

la chaîne de l'Oural à l'Est. 
(http://www.larousse.fr/encyclope 

Une France refermée sur elle-même 

et sur ses divisions est ou serait 

inapte à gagner les enjeux qui 

l'attendent dans l'arène du monde, 

plus encore dans l'Europe sans 

frontières de demain. 

C'est pourquoi, je ne sépare pas le 

devoir politique d'ouverture de 

l'obligation sociale de solidarité, ni 
l'obligation de solidarité de l'esprit 
d'- 
entreprise, l'esprit d'initiative dont 

nous avons plus que jamais besoin 

2FM 

  die/autre- 

region/Europe/118736#QVjMiWc 

LPTkztfYZ.99) 

Elle doit s'engager avec 

détermination pour que l'Europe 

s'exprime avec force sur la scène 

internationale et qu'elle ait une 

présence et une volonté unies 

4JCh 

Jusqu'où devra aller la perte de 
confiance des peuples européens 

dans l'Europe pour qu'un sursaut se 

produise et que naisse une autre 

Europe ? 
2NS 

Cela sera tout l’enjeu du plan de 

Monsieur JUNCKER de savoir ce 

que nous devons faire pour 

l’Europe de demain. 

11FH 

40. France État d'Europe occidentale baigné à 

l'ouest par l'océan Atlantique et au 

sud par la Méditerranée 

Read more at http://www.larousse.fr 

/encyclopedie/rechercher? 

q=France#kGKYMbUz 

PbgGhthL.99 

Mais une France injuste est une 

France divisée. Une France 

refermée sur elle- même et sur ses 

divisions est ou serait inapte à 

gagner les enjeux qui l'attendent 

dans l'arène du monde, plus encore 

dans l'Europe sans frontières de 

demain 
6FM 

C'est enfin l'égalité des droits de 

tous partout en France. L'unité de 

la 

République s'impose à moi comme 

une exigence primordiale. La 

France doit mettre fin à des temps 

où les repères 

civiques se sont trouvés brouillés 
3JCh 
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C'est pour cela qu'il est important 

pour la République que l'on 

devienne 

Français, parce que l'on veut 

partager les valeurs de la 

République française, les valeurs de 

la Nation Française, les valeurs de 

la civilisation française, parce que 

l'on aime et parce que l'on respecte 

la France, parce que sans renier 

son histoire personnelle, on veut 

partager l'histoire de la France et 

son destin 

9NS 

Nous avons suffisamment souffert 

d’une Afrique de l’Ouest touchée 

par tous les fléaux, pour que nous 

soyons sûrs que la bonne manière 

de faire quand il y a une 
attaque, que ce soit une attaque 
terroriste ou que ce soit une attaque 

sanitaire, que les populations qui y 

vivent dans ces espaces-là puissent 

compter sur le soutien de la France 

et que rien ne soit empêché dans la 

circulation des personnes, même s’il 

y a nécessairement des contrôles à 

observer 9FH 

41. Londres Capitale de la Grande-Bretagne et 

de l'Angleterre, sur la Tamise. 

(http://www.larousse.fr/encyclope 

die/ville/Londres/130302#0oRW 

MmFV7XG5rvVq.99) 

C'est le sens de l'appel que j'ai lancé 

à nos principaux partenaires, à 

Londres, à Washington, à Bonn 

3JCh 

42. Irak République d'Iraq, État d'Asie 

occidentale ouvert sur le golfe 

Persique, l'Iraq est limité à l'est par 

l'Iran, au nord par la Turquie, à 

l'ouest par la Syrie et la Jordanie, au 

sud et au sud-est par l'Arabie 

saoudite et le Koweït. 

(http://www.larousse.fr/encyclope 

die/pays/Iraq/125137#tLhA50Xd 

mqqfdZL3.99) 

Et il recule, en Irak et en Syrie 
6FH 
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43. Moyen-Orient Concept britannique d'origine 

politique, qui qualifie aujourd'hui 

les régions s'étendant du Maroc au 

Pakistan (Maroc, Algérie, Tunisie, 

Libye, Égypte [parfois Soudan], 

Israël, Territoires palestiniens, 

Liban, Jordanie, Syrie, Iraq, Arabie, 

Turquie, Iran, Afghanistan, 

Pakistan). 

(http://www.larousse.fr/encyclope 

die/autre-region/Moyen- 

Orient/134260#lOZho3cqdVdhB 
Wpm.99) 

Cette Europe à laquelle je croirai 

jusqu'au bout. J'ai envie de lui crier 

mais réveille toi. 

Elle a failli en Ukraine. 

Elle a failli au Moyen-Orient 

2NS 

44. opération 

Chammal 
L'opération Chammal est le nom 

donné à partir du 20 septembre 

2014 à la participation des forces 

armées françaises, au sein de la 

coalition contre l'État islamique, aux 

guerres d'Irak et de Syrie (« Irak: 

l'opération française s'appelle 

Chammal » [archive], sur Le Figaro, 

20 septembre 2014 
(consulté le 20 septembre 2014) 

Au Moyen-Orient avec le groupe 

aéronaval, 3 800 miliaires 

participent à l’opération Chammal 

6FH 

45. opération Sentinelle L’opération Sentinelle est une 

opération de l’armée française 

déployée au lendemain des attentats 

des 7, 8 et 9 janvier 2015, pour faire 

face à la menace terroriste et 

protéger les « points » sensibles du 

territoire (« Attentats 

: “L’opération Sentinelle coûte 1 

million d’euros par jour” » 

[archive], sur Le Parisien, 8 février 

2015) 

Depuis plus d’un an, 10 000 

militaires sont déployés aux côtés de 

nos forces de sécurité dans le cadre 

de l’opération Sentinelle. 

6FH 

46. OTAN Alliance militaire signée à 

Washington, le 4 avril 1949 

(http://www.larousse.fr 

/encyclopedie/divers/ 

OTAN/136491 

Mais le problème ne peut pas se 

poser dans ces termes, car les forces 

qui tiennent la frontière allemande, 

disons entre l'Est et l'Ouest, ce sont 

des forces de l'OTAN, et les forces 

de l'OTAN comprennent, bien 

entendu, les forces américaines, 

diverses forces allies 9FM 

Un grand défi nous attend dans les 

Balkans occidentaux, où l’Union 

européenne s’est engagée à 

accompagner le cheminement du 

Kosovo vers son statut final. Elle 

doit se préparer à une relève de 

l’OTAN sur le modèle de ce qui a 

été entrepris en Bosnie. 

3JCh 
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L'amitié de nos peuples, l'amitié de 

nos nations est loin d'aller de soi. 

Elle s'exprime aujourd'hui dans une 

coopération confiante entre le 

gouvernement et par notre 

coopération au sein de l'Union 

européenne et de l'OTAN. 
16FH 

47. Russie État d'Europe orientale et d'Asie, la 

Russie est baignée au nord par 

l'océan Arctique (mer de Barents, 

mer de Kara, mer des Laptev, mer 

de Sibérie orientale, mer des 

Tchouktches), à l'est par l'océan 

Pacifique (mer de Béring, mer 

d'Okhotsk et mer du Japon) 

Read more at 

http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/r 

echercher?q=Russie#a6A7M 

wzSfq8k3mQI.99 

Qui sinon la France rappellera à 
l'Europe, comme elle a tenté de le 

faire avec l'Union pour la 

Méditerranée, que son destin se joue 

au sud avec le Moyen- Orient et 

avec l'Afrique ? Et à l'Est, avec la 

Russie? 

4NS 

C’est justement la situation 

internationale et je pense que la 

Russie comme la France doivent 

prendre leurs responsabilités pour 

régler ces questions-là 

15FH 

48. Schengen Accords signés en 1985 et 1990 à 
Schengen (Luxembourg) par 
l'Allemagne, la Belgique, la France, 

le Luxembourg et les Pays-Bas, 

auxquels se sont joints par la suite la 

plupart des autres membres de 

l'Union européenne 

(http://www.larousse.fr/encyclope 

die/divers/accords_de_Schengen/ 

143495#3zMUa9oHKzWQTXzf. 
99) 

Non, il faut sans doute compléter 
Schengen, modifier Schengen mais 
nous ne pourrons pas faire moins 
d’Europe si nous voulons être 

efficaces contre le terrorisme 

12FH 

49. Syrie République arabe syrienne 
État d'Asie occidentale, situé au 

Moyen-Orient, la Syrie est ouverte 

sur la Méditerranée, à l'ouest ; elle 

est limitée au nord par la Turquie, à 

l'est par l'Iraq, au sud par la Jordanie 

et au sud-ouest par le Liban 

(http://www.larousse.fr/encyclope 

die/pays/Syrie/145682#XhAFxeB 

Mp47hOHMY.99) 

Et il recule, en Irak et en Syrie 

6FH 

50. Ukraine État d'Europe orientale, l'Ukraine 

est bordée au nord par la 

Biélorussie, au nord-est et à l'est par 

la Russie, au sud par la mer d'Azov 

puis la mer Noire, la Moldavie et la 

Roumanie, au sud- ouest par la 

Hongrie, à l'ouest par la Slovaquie 

et la Pologne. 

(http://www.larousse.fr/encyclope 

Pour la France, l’Otan n’a pas 

vocation à mettre sur pied une telle 

force", avait- il insisté. Les Etats-

Unis souhaitent aussi intégrer la 

Croatie, la Macédoine et l’Albanie à 

l’Alliance atlantique, une adhésion 

également envisagée par l’Ukraine 

5JCh 
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die/pays/Ukraine/147832#sAYZdt 

szOq8iPizL.99) 

Cette Europe à laquelle je croirai 

jusqu'au bout. J'ai envie de lui crier 

mais réveille toi. 

Elle a failli en Ukraine. 

Elle a failli au Moyen-Orient 
2NS 

51. Union pour la 

Méditerranée 

L’Union pour la Méditerranée 

(UpM) est une organisation 

intergouvernementale qui regroupe 

43 pays sur la base d'une co-

présidence paritaire entre les rives 

sud et nord de la mer Méditerranée 

(« Committee on Foreign Affairs » 

[archive], sur 

www.europarl.europa.eu (consulté 

le 25 mai 2016) 

Qui sinon la France rappellera à 
l'Europe, comme elle a tenté de le 

faire avec l'Union pour la 

Méditerranée, que son destin se 

joue au sud avec le Moyen- Orient 

et avec l'Afrique? Et à l'Est, avec la 

Russie ? 

NS 

52. Washington Capitale fédérale des États-Unis, 

constituant le district de Columbia. 

(http://www.larousse.fr/encyclope 

die/ville/Washington/149544#fMz 

JGsookR2p3kEu.99) 

C'est le sens de l'appel que j'ai lancé 

à nos principaux partenaires, à 

Londres, à Washington, à Bonn 

3JCh 

Сфера-джерело «Література» 

53. Albert Cohen Écrivain suisse de langue française 
(Corfou 1895-Genève 1981). 
(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Cohen/114026#8H9H 

R7GHt0LfrZfQ.99) 

Ils ressentent cette même 
impression 
qu’avait exprimée Albert Cohen 
en 

1905 à Marseille ; il avait dix ans, 

et il venait de voir sur un mur de 

sa ville, 

écrit « mort aux juifs » 12FH 

54. Antigone Fille d'Œdipe et de Jocaste, sœur 

d'Étéocle et de Polynice ; elle 

accompagna dans son exil son père 

aveugle et mourut pour avoir, malgré 

les ordres de Créon, roi de Thèbes, 

rendu les honneurs funèbres à son 

frère Polynice 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/divers/Antigone/105678#0P4C22 

W8fG1GCzFd.99) 

C’est un effort pour que chacun 

cesse de transmettre la haine pour 

transmettre l’amour, cet amour 

qui est déjà dans le cri 

d’Antigone, il y a 2500 ans : « Je 

suis née pour partager l’amour, 

non pour partager la haine ». 4NS 

55. Péguy Charles Pierre Péguy, né le 7 janvier 

1873 à Orléans et mort le 5 septembre 

1914 à Villeroy (Seine- et-Marne), est 

un écrivain, poète et essayiste 

français (Jean Bastaire (dir.), Cahier 

Péguy, Coll. Cahiers de L'Herne, 

Paris, L'Herne, 1977 (Présentation en 

ligne) 

Qu'avez-vous fait de la République 

de Carnot, de Gambetta, de Jules 

Ferry, de Jaurès, de Péguy, de 

Clémenceau, du Général de 

Gaulle, de Jean Moulin, du 

Conseil National de la Résistance 

? Elle n'est pas votre propriété, 

elle ne vous appartient pas ! 

1NS 
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56. «Sang de l'espoir» Le sang de l'espoir le livre de Samuel 

Pisar (https://www.decitre.fr › ... › 

Déportation) 

Pour que vivent les six millions de 

martyrs de la Shoah. Pour que de 

telles atrocités ne se reproduisent 

jamais plus. Pour que le sang de 

l'Holocauste devienne, selon le 

mot de Samuel Pisar, le «Sang de 

l'espoir». 3JCh 

57. Samuel Pisar Samuel Pisar, né le 18 mars 1929 à 

Białystok (Pologne) et mort le 27 

juillet 2015 à New York aux États- 

Unis, déporté à 13 ans, libéré à 16 

ans, était l'un des plus jeunes 

survivants de la Shoah (Samuel Pisar. 

Narrateur dans la Symphonie n° 3 

Kaddish de Leonard Bernstein, 

dirigée par John Axelrod avec Kelley 

Nassief, soprano, le Chœur et 

l'Orchestre de Paris, à UNESCO, 

Paris, 2009) 

Pour que de telles atrocités ne se 

reproduisent jamais plus. Pour 

que le sang de l'Holocauste 

devienne, selon le mot de Samuel 

Pisar, le «Sang de l'espoir». 

3JCh 

58. Victor Hugo Écrivain français (Besançon 1802- 

Paris 1885) 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/Victor_Hugo/124393) 

Victor Hugo ne disait il pas en 

1849 : "Un jour viendra où vous 

France, vous Russie, vous Italie, 

vous Angleterre, vous Allemagne, 

vous toutes, nations du 

continent, sans perdre vos qualités 

distinctes et votre 

glorieuse individualité" 6JCh 

Сфера-джерело «Релігія» 

59. Bible Ensemble des textes sacrés pour les 

religions juive et chrétienne 

( (Larousse Encyclopedie, 

http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/divers/ 

Bible/26692#MIzd QaKtcYFflAef.99 

Il avait commencé son discours, 
Jacques CHIRAC, par ces mots 

tirés de la Bible hébraïque : « 

Souviens-toi. N’oublie jamais. » 

21FH 

Il y ajoutait sa foi personnelle qui 

l'a conduit à raconter à sa façon la 

Bible et la vie de Jésus pour mieux 

en faire comprendre le message 
21FH 
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60. David Personnage biblique, deuxième roi 

d'Israël (vers 1010-vers 970 avant J.-

C.) 

(http://www.larousse.fr/encyclopedi 

e/personnage/David/115777#yETU 

djYwX6R7LgkA.99) 

J’étais également la semaine 

dernière à Sarre-Union, dans ce 

cimetière dévasté par de jeunes 

lycéens, « 

Français de souche », comme on 

dit, ignorants au point de ne pas 

avoir vu les écritures en hébreu 

dans ce 

cimetière, inconscients pour ne 

pas avoir remarqué les étoiles de 

David, mais à ce point intolérants 

pour renverser le monument dédié 

aux victimes de la Shoah 

12FH 

61. Dieu Dans les religions monothéistes, être 

suprême, transcendant, unique 

et universel créateur et auteur de 

toutes choses, principe de salut 

pour l'humanité, qui se révèle dans 

le déroulement de l'histoire (avec 

majuscule, 

considéré comme un nom propre) 

http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/divers/ Dieu/43390#l 

CBdiRq1Q0TaW5Mp.99 

Peut-être s'y prennent - ils un peu 

vite... Ils ne devraient pas oublier 

que pour l'instant et pour un 

certain temps 

- si Dieu me prête vie - la décision 

m'appartiendra 
9FM 

Et qu'il nous soit donné de nous 

retrouver, larrons heureux, en 

paradis s'il plaît à Dieu notre Père 

à tous deux 

! 

7NS 

Le Dieu imploré reste sourd aux 

invocations et les mères, oui les 

chères mères, les mères aimées ne 

viennent pas se pencher sur les 

lèvres ardentes qui les appellent 

éperdument 
15FH 

62. Évangile L’évangile (du grec ancien 

εὐαγγέλιον (euangélion) qui signifie « 

bonne nouvelle »), dans son premier 

sens, est la « Bonne nouvelle » 

proclamée (étant « Parole de Dieu »), 

de l’annonce du salut de la famille 

humaine par la vie et de 

l'enseignement de Jésus- Christ 

(Larousse, Les évangiles sur 
Bible.catholique.org) 

Quelles sont les cinq parties 

principales de l'évangile selon 

saint Mathieu ? 

1FH 

63. Jean Paul II Karol Wojtyła. Wadowice, diocèse de 

Cracovie, 1920-Rome 2005], pape de 

1978 à 2005 http://www.larousse.fr/ 

encyclopedie/personnage/ 

Jean-Paul_II/125809#OFky 

C0IQDXr2k80r.99 

Un grand Pape, Jean Paul II, a 

dit aux Hommes « N'ayez pas peur 

! 

5NS 
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64. Mathieu Matthieu-Lévi ou saint Matthieu, est 

un personnage juif lié à la Galilée qui 

apparaît pour la première foi dans les 

Évangiles 

synoptiques, où il est appelé soit 

Matthieu, soit Lévi. 

Quelles sont les cinq parties 

principales de l'évangile selon 

saint Mathieu ? 

1FH 

65. Thora La Torah ou Thora est, selon la 

tradition du judaïsme, l'enseignement 

divin transmis par Moïse au travers 

de ses cinq livres (hébreu : חמשה 

 (Ḥamishā Ḥoumshē Tōrā – תורה חומשי

ainsi que l'ensemble des 

enseignements qui en découlen 

(Encyclopedia of Jewish Concepts, p. 

630) 

La Thora fait à chaque Juif devoir 

de se souvenir. Une phrase revient 

toujours qui dit: «N'oublie jamais 

que tu as été un étranger et un 

esclave en terre de Pharaon». 

3JCh 
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Республіки (30 березня 2009) − Режим доступу : 

lib.rada.gov.ua/FirstPerson?post=15609&person=17835&page=2 

26. Виступ Президента України Віктора Ющенка у Європейському парламенті (8 

вересня 2005) − Режим доступу : maidan.org.ua/static/news/3215.yuschenko_pr.html 

27. Промова Президента України Віктора Ющенка на Всесвітньому економічному 

форумі ()− Режим доступу : www.irbis- nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...%3EPS%3DЮщенко... 

28. Слово Президента України Віктора Ющенка на урочистостях з нагоди 350-річчя 

Конотопської битви (31.01.2005) − Режим доступу : irbis- 

nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...%3EPS%3DЮщенко...%20(виступ%20Президе... 

29. Виступ Президента на урочистостях з нагоди Дня Промова Президента України 24 

серпня 2006 року України (05.07.2009) − Режим доступу : jeynews.com.ua/news/d0/page960 

30. Віктор Ющенко: «Ми розпочинаємо оновлення «Нашої України» і об’єднання 

українських патріотів» (25 вересня 2010) − Режим доступу : www.qwas.ru/ukraine/.../Juwenko-

Mi-rozpochina-mo-onovlennja-Nasho-Ukra-ni-ob-... 

31. З Днем захисника Вітчизни! Ветеранам Великої Вітчизняної війни і військової 

служби, військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань (23 

лютого 2006) − Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/.../329927- 

prezident_ukrani_privtav_gromadyan_z_dnem... 

32. Виступ Президента України В. Ющенка на Всеукраїнському козацькому зібранні 

на о. Хортиця (4 червня 2005 р.) − Режим доступу : www.irbis- 

nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...%3EPS%3DЮщенко...%20(виступ)%3C 

33. З нагоди Дня прикордонника Військовослужбовцям, працівникам та ветеранам 

Державної прикордонної служби України. Урядовий кур'єр. - 2005. - 28 червня. - С. 2. 

34. Турбота про вчителя - надія на майбутнє З виступу Президента України Віктора 

Андрійовича Ющенка. Освіта. - 2005. - 25 травня-1 червня. - С. 5-7. 

35. Вітання учасникам пісенного конкурсу "Євробачення". Слобідський край. - 2005. - 

13 травня. - С. 1. 

36. Президент України Делегатам XVII Великого Збору Організації Українських 

Націоналістів − Українське слово. - 2006. - 16-22 серпня. - С.2. 

37. Дорогі тернопільчани! Прийміть найщиріші вітання з нагоди 455-річчя рідного 

міста та храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці!. Вільне життя. – 2005. – 27 серпня. – 

С. 1. 

38. Виступ Президента України Віктора Ющенка на нараді з активом Автономної 

Республіки Крим (4 травня 2005 р.). Кримський діалог. – 2005. – 11 травня. – С. 1, 2-4. 

39. Дорогі наші жінки!. Урядовий кур'єр. - 2006. - 7 березня. - С.1. 

40. Виступ Ющенка на Майдані з нагоди Дня Незалежності (24 серпня 2005 р) 

www.pravda.com.ua/rus/articles/2005/08/24/4391268/ 
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Віктор Янукович (2010−2014 рр.) 

1. Звернення Президента до Українського народу у зв'язку з Міжнародним днем 

пам'яті жертв Голокосту (27 січня 2014) 

2. Виступ Януковича на урочистих заходах з нагоди Дня Незалежності України (24 

серпня 2010) https://www.ukrinform.ua/.../1030537- 

vistup_prezidenta_ukrani_vktora_yanukovicha_... 

3. Виступ Президента України з нагоди 20-ї річниці Незалежності України (24 серпня 

2011 р.) glavred.info/archive/2011/08/23/180422-5.html 

4. Виступ Президента України Віктора Януковича під час урочистостей з нагоди Дня 

Незалежності в Палаці «Україна» (24 серпня 2012 р) 

http://partyofregions.ua/news/blog/50378934c4ca42ee400001be#sthash.q5OivRWr.dpuf 

5. Виступ Президента України Віктора Януковича на урочистому зібранні з нагоди 

70-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників (6 листопада 2013 року) 

http://partyofregions.ua/news/blog/527a4d41c4ca42614900000d#sthash.KfRmDZET.dpuf 

6. Звернення Президента до Українського народу (26.11.13) 

7. Слово Президента України Віктора Януковича до Українського народу у зв'язку з 

Днем скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні 

8. В. Янукович 22.06.2012 

9. Послання Президента України В. ЯНУКОВИЧА до Українського народу (3 червня 

2010 року) 

10. Виступ Президента України на пленарному засіданні саміту ініціативи "Східне 

партнерство": 

11. Виступ Президента на заходах із вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 

років http://partyofregions.ua/news/blog/52907421c4ca42c47a00003d#sthash.HSRs5BeK.dpuf 
 

Петро Порошенко (з 2014 р.) 

1. Слово Президента у День вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні (22 

Листопада 2014) − Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/speeches?date- from=01-

11-2014&date-to=31-12- 2014&_token=ZIUTLeuJZUUWGAnpdmw2KLF7iI3u4R20ucLbu6sS 

2. Звернення Президента України (03 Листопада 2014) − Режим доступу : 

3. Звернення Президента України з нагоди річниці всеукраїнського референдуму 

щодо підтвердження Акта проголошення незалежності України (01 Грудня 2014) − Режим 

доступу : 

4. Виступ П.Порошенка на параді до Дня Незалежності (24 серпня 2014) − Режим 

доступу : 

5. Позачергове послання Президента України до Верховної Ради України (27 

Листопада 2014) − Режим доступу : 

6. Промова Президента України під час церемонії інавгурації (07 червня 2014) − 

Режим доступу : 

7. Виступ Президента України Петра Порошенка на сесії Парламентської Асамблеї 

Ради Європи (26 червня 2014) − Режим доступу : 

8. Виступ Президента України на церемонії урочистого підняття Державного Прапора 

України (23 серпня 2014) − Режим доступу : 

9. Виступ Президента на параді на честь 23-ї річниці Незалежності України (24 

серпня 2014) − Режим доступу : 

10. Виступ Президента України на засіданні Кабінету Міністрів (10 вересня 2014) − 

Режим доступу : 

11. Виступ Президента України на прес-конференції "Стратегія-2020" − Режим 

доступу : http://www.president.gov.ua/news/31291.html 

12. Армія має бути гідно забезпеченою - Президент на засіданні РНБО (20.12.2014) − 

Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/31959.html 
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13. Виступ Президента на спільному засіданні Сейму та Сенату Республіки Польща 

(17.12.2014) − Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/31937.html Позачергове 

послання Президента України до Верховної Ради України (27.11.2014) − Режим доступу : 

http://www.president.gov.ua/news/31656.html 

14. Звернення Президента України з нагоди Дня Гідності та Свободи (21.11.2014) − 

Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/31635.html 

15. Виступ Президента України у Верховній Раді 14 жовтня 2014 року (14.10.2014) − 

Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/31392.html 

16. Виступ Президента України Петра Порошенка перед повним складом Сенату та 

Палати Громад Парламенту Канади (17.09.2014) − Режим доступу : 

http://www.president.gov.ua/news/31244.html 

17. Виступ Президента України на засіданні Верховної Ради під час ратифікації Угоди 

про асоціацію з ЄС (16.09.2014) − Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/31234.html 

18. Звернення до Українського народу у зв'язку з Днем вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14 груд. 2015 р.) − Режим доступу : 

www.president.gov.ua/.../prezident-vshanuvav-pamyat-uchasnikiv-likvidaciyi-avariyi. 

19. Виступ Президента України на зустрічі з Всеукраїнською радою церков (28 лип. 

2015 р.) − Режим доступу : www.president.gov.ua/.../vistup-prezidenta-ukrayini-na-zustrichi-z- 

vseukrayinskoyu-... 

20. Виступ Президента перед особовим складом підрозділів Збройних Сил Україні у 

м.Чугуїв Харківської області (22 серпня 2015 року)− Режим доступу : 

www.president.gov.ua/.../vistup-prezidenta-pered-osobovim-skladom-pidrozdiliv-zbr... 

21. Виступ Президента України на прес-конференції "Стратегія-2020" (25 вер. 2014 р) 

− Режим доступу : www.president.gov.ua/.../vistup-prezidenta-ukrayini-na-pres-konferenciyi- 

strategiya-... 

22. Виступ Президента на церемонії «Клятви військового ліцеїста (14 жовт. 2015 р.) − 

Режим доступу : www.president.gov.ua/.../vistup-prezidenta-na-ceremoniyi-klyatvi- vijskovogo-

liceyist. 

23. Виступ Президента України на форумі "Битва України за свободу триває" (31 

березня 2016 року) − Режим доступу : 

24. Виступ Президента Петра Порошенка на жалобній церемонії з ушанування пам’яті 

жертв Бабиного Яру (29 вересня 2016 року) − Режим доступу : www.president.gov.ua/.../vistup-

prezidenta-petra-poroshenka-na-zhalobnij-ceremoniy 

25. Виступ Президента України під час спільного з Президентом Республіки Польща 

відвідання Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» (9 

квітня 2015 р.) − Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta- ukrayini-

pid-chas-spilnogo-z-prezidentom-r-35107 

 

5.2. Промови польських президентів 

Lech Wałęsа (1990−2005 рр.) 

1. Przemówienie Lecha Wałęsy w Kongresie USA - 15 listopada 1989 r. 

2. Przemówienie Prezydenta Lecha Wałęsy, Płock (14.06.1997) 

 
Aleksander Kwaśniewski (1995–2005 рр.) 

1. Wystąpienie Prezydenta RP w Instytucie Nobla (16 września 2003) 

2. Wizyta robocza Prezydenta RP w USA (13 stycznia 2003) 

3. Udział Prezydenta RP w dorocznym spotkaniu pracowników Hewlett-Packard Company 

(22 lipca 2004) 

4. Wystąpienie na uroczystościach w Parku Wolności (30 lipca 2014) 

5. Wręczenie Prezydentowi RP reprintu Biblii Brzeskiej 

6. Spotkanie Prezydenta RP z organizatorami 47. Międzynarodowych Targów Książki (15 

maja 2002). http://www.prezydent.pl/aleksandra-kwasniewskiego/aktualnosci/rok- 
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2002/art,156,273,spotkanie-prezydenta-rp-z-organizatorami-47-miedzynarodowych-targow- 

ksiazki.html 
 

 

Lech Aleksander Kaczyński (2005−2010 рр.) 

1. Wystąpienie Prezydenta RP podczas zjadu historyków w Olsztynie (17 września 2009) 

2. Wystąpienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego na spotkaniu z naukowcami popierającymi 

lustrację (12.04.2007) 

3. Przemówienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Zamku Królewskim w Warszawie 

(03.05.2009) 

4. Przemówienie prezydenta na Westerplatte (01.09.2009) 

5. Przemówienia prezydenta L.Kaczyńskiego i Donalda Tuska podczas uroczystości 

powołania rządu (16.11.2007) 

6. "Wolność i prawda". Przemówienie Lecha Kaczyńskiego w Katyniu (17.04.2010) 

7. Przemówienie prezydenta RP przed Grobem Nieznanego Żołnierza (11.11.2009) 

8. Prezydent odznacza marcowych buntowników (06.03.2008) 

9. Prezydent Kaczyński: Koalicja to wina PO (10.05.2006) 

10. Prezydent wygłosi orędzie ( 22.05.2009) 

11. Wystąpienie prezydenta (05.05.2006) 

12. Lech  Kaczyński:  po  28  latach  z  drogi  polityki  solidarnej  Rzeczpospolitej  nie  zejdę      

( 01.09.2008) 

13. Wielkie przemówienie Lecha Kaczyńskiego! (02-09-2009) 

14. w 73. rocznicę wybuchu II wojny ( 

15. Lech Kaczyński złożył kondolencje prezydentowi Rosji ( 

16. Lech Kaczyński w Izraelu w 2006 o świadomości tego pokolenia, które dziś rządzi 

Polską 

17. Przemówienie Lecha Kaczyńskiego z okazji 17 września 

18. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego na 62. Sesji 

Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (26 września 2007 r.) 

19. List Prezydenta RP 

20. List Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do loży masońskiej B’nai B’rith odtworzonej w 

Warszawie 9 września 2007 roku 

21. Pamięć o trudnej historii zniewolenia Polski 

22. Prezydent Kaczyński: Nie byłoby sukcesu bez kanclerz Merkel 

23. Lech Kaczyński w Izraelu w 2006 o świadomości tego pokolenia, które dziś rządzi 

Polską 

24. Prezydent odznacza marcowych buntowników 

25. List prezydenta w 73. rocznicę wybuchu II wojny 
 

Bronisław Komorowski (2010 – 2015 рр.) 

1. Wystąpienie Prezydenta RP podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA 2. 27 marca 

2012 

3. Wystąpienie Prezydenta RP na odprawie rozliczeniowo-koordynacyjnej

 kadry kierowniczej MON i SZ RP 

4. Prezydent: Polska i Japonia są sobie bliskie 

5. Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystosci wreczenia doktoratu honoris causa 

Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (30 czerwca 2015) 

6. Uroczystość 25-lecia Związku Powstańców Warszawskich (13 maja 2015) 

7. Wystąpienie na odprawie kadry kierowniczej MON i SZ RP (11 marca 2015) 

8. Wystąpienie z okazji Święta Wojska Polskiego (15 sierpnia 2013) 

9. Wystąpienie Prezydenta RP na Brussels Forum (22 marca 2015) 

10. List prezydenta na gali rozdania Nagród Newsweeka im. Teresy Torańskiej 
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11. Wystąpienie w Berlinie z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego(29 lipca 2014) 

12. List z okazji 25-lecia Gimnazjum i Liceum im. Marion Dönhoff 

13. Wystąpienie na spotkaniu prezydentów przed szczytem NATO (22 lipca 2014) 

14. Prezydent: Lekcja II wojny światowej – zjednoczenie Europy (8 maja 2015) 

15. Wystąpienie Prezydenta RP na 68. sesji ZO NZ (25 września 2013) 

16. Wystąpienie na uroczystościach w Łucku na Ukrainie (14 lipca 2013) 

17. Wystąpienie prezydenta z okazji odsłonięcia pomnika poświęconego Ofiarom Zbrodni 

Wołyńskiej (11 lipca 2013) 

18. Wystąpienie Prezydenta RP w Bykowni (21 września 2012) 

19. Wystąpienie prezydenta na Mołdawskiej Akademii Nauk (3 grudnia 2012) 

 

Andrzej Duda (з 2015 р.) 

1. Decyzja Prezydenta RP ws. Referendum (20 sierpnia 2015) 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/ 

2. Wystąpienie Prezydenta RP na Westerplatte(1 września 2015) 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/ 

3. Prezydent: Polacy oczekują od polityków pracy na rzecz dobra wspólnego (3 grudnia 

2015) http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/ 

4. Orędzie Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji jubileuszu 1050-

lecia Chrztu Polski (15. 04.2016). http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta- 

rp/wystapienia/art,37,oredzie-prezydenta-rp-przed-zgromadzeniem-narodowym-z-okazji- jubileuszu-

1050-lecia-chrztu-polski-pleng.html 

5. Wystąpienie Prezydenta RP z okazji Święta Narodowego 3 maja (3 maja 2016). 

www.prezydent.pl/...prezydenta-rp/wystapienia/art,203,wyst... 

6. Wystąpienie Prezydenta RP przy Pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 (28 czerwca 

2016) www.prezydent.pl/...prezydenta-rp/wystapienia/art,54,wysta... 

7. Wystąpienie prezydenta w 72. rocznicę Powstania Warszawskiego ( 30 lipca 2016). 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta- rp/wystapienia/art,60,wystapienie-

prezydenta-w-72-rocznice-powstania-warszawskiego.html 

8. Wystąpienie Prezydenta RP z okazji Święta Niepodległości (1 listopada 2016) 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/ 

9. Wystąpienie Prezydenta RP na 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów 

Zjednoczonych 

 
5.3. Промови французьких президентів François Mitterrand (1981−1995 рр.) 

1. Discours d'investiture de François Mitterrand 
2. Allocution de M. François Mitterrand, Président de la République, le jour de son 

investiture, Paris, Palais de l'Elysée, samedi 21 mai 1988 

 

Jacque Chiraque (1995−2007 рр.) 

1. Cérémonie d'investiture de M. Jacques Chirac comme Président de la République 

2. Allocution de M. Jacques Chirac, Président de la République, rendant hommage à 

Léopold Sédar Senghor, Paris, le 29 janvier 2002 

3. Le discours de Jacques Chirac au Vel d'hiv en 1995 

4. Cérémonie d'investiture du Président de la République le 16 mai 2002, en présence du 

Président du Conseil constitutionnel et de personnalité invitees 

5. Discours de M. Jacques CHIRAC, Président de la République, lors de l’ouverture de la 

XIVeme conférence des Ambassadeurs 

6. Discours de remerciements de René van der Linden 
 

Nicolas Sarkozy (2007 – 2012 рр.) 
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1. Discours devant la communauté française de Guinée 

2. Discours de Nicolas Sarkozy lors du Congrès Fondateur 

3. L'intégralité du discours de Nicolas Sarkozy, tel que diffusé avant son intervention au 

congrès de l'UMP 

4. Discours du Président de la République M. Nicolas Sarkozy sur le thème de l’Union de la 

Méditerranée 

5. Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, sur les priorités de sa 

présidence, à Paris le 16 mai 2007. 

6. Discours à l’occasion de la fête nationale (14/07/2014) 

 

François Hollande (2012 – 2017 рр.) 

1. Discours du Président de la République et de Mme. Angela MERKEL 
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