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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційне дослідження Мар’яни Василівни Рослицької 

«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.)», яке подається на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. – 

Львів, 2019. – 228 с. з бібліогр. 

 

 Нинішнє дисертаційне дослідження є актуальним одразу з кількох причин (а 

ця багатопричиновість у свою чергу свідчить про комплексний характер 

рецензованої праці). По-перше, важить те, що дисертація п. Рослицької у науково-

дисциплінарному плані, крім загального мовознавства і, в його межах, теоретичної 

соціолінгвістики, – належить також і до т. зв. політичної лінгвістики, тобто до тієї 

мовознавчої галузі, яка є особливо важливою для молодих сучасних демократій, 

тобто для суспільств віднедавна демократичних, але водночас і, як це називають, 

семіургічних. За сучасних умов соціокультурного розвитку, коли стосунок між 

людиною та реальністю не лише стає дедалі більше мовно- і взагалі семіотично-

опосередкованим, – ба більше, за сучасних умов, коли реальність узагалі 

підміняється тим, що після фільмової трилогії (спершу братів, а зараз сестер) 

Вачовських отримало назву «матриці», – за цих умов політична лінгвістика набуває 

дуже важливої ролі у формуванні того, що можна назвати філологічною свідомістю, 

а навіть і пильністю, суспільства. Простіше кажучи, йдеться  про те, щоби люди не 

лише могли оцінювати те, що їм політики говорять, але також те, як і навіщо вони 

це людям говорять. 

 Цілком природним, але від того не менш актуальним, є те, що в рецензованій 

дисертації застосовано дискурсивно-жанровий підхід. Інакше кажучи, тут не лише 

враховується вся сукупність власне мовних і довколомовних чинників, істотних для 

реалізації, а, отже, і для аналізу, відповідного вжитку тих чи інших одиниць і 

утворень. Тут також береться до уваги і конкретна комунікативна й водночас 

епістемічна спрямованість отого дискурсу, де ці одиниці виступають, тобто та 

конкретика, яка  дозволяє говорити не лише про дискурс як такий, узагалі, а й 

водночас про його конкретний жанровий характер.    
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 Нарешті (за порядком, але не за важливістю – last not least) слід зазначити, що 

тема нинішньої дисертації відповідає сучасним тенденціям розвитку ономастичних 

студій, даючи свідчення того, як розширюється поле зору цих студій. Адже відносно 

нещодавно ономастика сприймалася, та й справді була, дисципліною переважно 

історико-етимологічною (див., приміром, книгу нашого видатного мовознавця і 

філолога-класика А.О.Білецького «Лексикология и теория языкознания 

(ономастика)». – К.: КГУ, 1972), а власні імена й ономастична проблематика в 

цілому знаходилися на периферії лінгвістичних студій, і це попри те, що, за оцінкою 

Ю.О.Карпенка, у мові, у її лексиці, власних назв більше, ніж загальних (водночас в 

ідіолектах окремо взятих носіїв мови – навпаки). Зараз, однак, ситуація змінюється, 

увагу науковців дедалі більше привертає і сучасна ономастика та її роль у житті 

суспільства, його культурі, економіці – і також політиці. Цьому відповідають і зміни 

в розумінні ономастичної семантики і, відповідно у підходах до її вивчення. Якщо 

раніше оніми оцінювалися, можна сказати, як своєрідні дейктичні лексеми з 

унікальною референцією, то сучасні студії прагнуть урахувати й той зміст, у тому 

числі й асоціативно-конотативний, який пов’язується з власним іменем та його 

референтом у свідомості мовленнєвої спільноти, – а тут важливим є й те, що цей 

зміст може стати внутрішньою формою, котра виступає як підстава для подальшого 

семантичного розвитку ономастичної лексеми, розвитку, який може і перевести цю 

лексему в розряд апелятивних одиниць. У свою чергу, це, тобто врахування 

вторинних семантичних різновидів власних імен, сприяє встановленню та аналізу 

стереотипних уявлень, співвідносних із тими чи іншими власними іменами, оцієї 

їхньої сигніфікативної аури. Тож слова К.Маркса про те, що ім’я не має нічого 

спільного з позначуваним і нічого про нього не говорить, – це твердження, 

співвідносне, між іншим, із розумінням семіотичної природи імені, властивим 

класичній лінгвокомпаративістиці, – зараз такий погляд  має оцінюватися cum grano 

salis. 

 І от в останньому із названих стосунків слід, як ще одну рису актуальності 

нинішньої дисертації, згадати і про її об’єкт, про те, що об’єктом дисертації є те, що 

від недавнього часу в низці робіт отримало назву прецедентних імен. Специфікою 
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цих імен є їхня особлива промовистість. Ідеться про імена, які позначають те, що в 

останні часи окреслюється як знакові події, постаті та інші об’єкти. Уживання 

окреслення знаковий у цьому сенсі, можливо, є семантичним запозиченням з 

англійської – на зразок вживання там слів icon (iconic), які саме в такому сенсі стали 

використовуватись із початку 50-х, а особливо широко з 70-х рр. минулого сторіччя. 

Треба сказати, що позначення, як прецедентних, отих найменувань, котрі 

розглядаються в дисертації п. Рослицької, – це позначення могло б бути й іншим, 

тут – принаймні почасти – є з чого вибирати. Так, можна згадати терміни 

конотативні імена (чи конотоніми), які постали і далі виступають у працях 

українських дослідників – проф. Є.С.Отіна та його учнів, а також далеко давніші 

терміни антономазія – цей останній у тому його семантичному різновиді, який 

позначає власні імена, ужиті для метафоричної передачі узагальненого сенсу (термін 

антономазія згадується в дисертації стосовно однієї французької праці); і, нарешті, 

ще такий (теж полісемантичний)  термін, як епонім (і, відповідно, епонімія), також, 

звісно, у релевантному – з-поміж усіх можливих для них – значенні. А проте вибір п. 

Рослицькою саме термінопоняття прецедентне ім’я видається обґрунтованим і 

доцільним, на користь саме такого вибору можна навести вагомі аргументи. 

Наскільки можна судити, лінгвістичний концепт прецедентності, тобто 

прецедентнiсть у власне лінгвістичному і філологічному сенсі, – ця категорія 

виникла унаслідок рецепції категорії інтертекстуальності на пострадянському 

просторі (підкреслю, що я вжив тут слово концепт у тому його давньому 

загальномовному і загальнонауковому значенні, яке зафіксовано ще у 1973 р. в 

академічному Словнику української мови в 11-ти т. (концепт філософ. 

«формулювання, загальне поняття, думка» [CУМ 4, 275]); нагадаю, що  й англ. 

concept, виступаючи в мовознавчих текстах, позначає щось подібне і теж не має 

вузькотермінологічного характеру). 

 І от наслідком саме цієї рецепції інтертекстуальності стало те, що можна 

назвати експансією термінопоняття прецедентність у різні аспекти лінгвістичного 

дослідження мови, у тому числі й у площину ономастики. У цілому це можливо 

оцінити позитивно, оскільки, взагалі кажучи, прецедентність є у природі мови; 
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метафорично застосовуючи тут правничий термін, зазначимо, що функціонування і 

еволюція мови регулюються прецедентним правом (а не прескриптивними 

«новелами»). Це по-перше; а по-друге, і конкретніше, тут має позитивну вагу те, що 

це термінопоняття входить в  аналітичний апарат концепції, яка відповідає 

поставленим перед дисертацією завданням; інакше кажучи, його вибір тут є 

методологічно доцільним та ефективним.  Але водночас тут є і небезпека, пов’язана 

з тією можливою ситуацією, коли новий термін починає вирізняти не лише певні 

нетривіальні, досі ще не помічені і не зафіксовані риси і явища, а й речі цілком 

тривіальні і добре та давно відомі і навіть настільки розповсюджені, що інших 

просто не буває.   

 Таке може трапитися і з використанням прецедентних імен у президентському 

чи будь-якому іншому дискурсі – у ситуації, де для президента (чи когось іншого) – 

просто немає іншого виходу, як ужити це ім’я, оскільки сама ситуація таке 

вживання зумовлює, навіть диктує його вибір (скажімо, коли польський президент 

говорить про позицію Вацлава Клауса щодо глобального потепління чи згадує про 

Адама Міхніка – безперечно знакову фігуру – у зв’язку з тим, що тому присудили 

почесне академічне звання там, куди президент приїхав).    

 Але тут можливою є й інша ситуація, коли вживання прецедентного імені є 

вже предметом стилістичного вибору, тобто ситуація, яка здатна актуалізувати, 

пробудити, так би мовити, саму оцю прецедентність імені і пов’язані з нею його 

експресивні та риторичні властивості. І от саме такі випадки і привертають основну 

увагу дисертантки. Пані Рослицька виокремлює три основні площини аналізу 

прецедентних онімів: це тематичні класи власних імен, які служать джерелом 

прецедентних одиниць, далі, це ті метаморфози, що їх зазнають прецедентні імена, 

тобто їхній вторинний формальний та/чи смисловий розвиток, і, нарешті, це оті 

конкретні прагматичні функції, що їх ці імена виконують у президентському 

дискурсі. Висвітленню кожного з цих аспектів та відповідної проблематики 

присвячено три дослідницькі розділи дисертації.   

 У першому з них привертають увагу не лише встановлені авторкою тематичні 

рубрики й подальші підрубрики – донори прецедентних імен, але й те, які саме 
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імена тут вибирають промовці та/чи їхні спічрайтери. Приміром, я не без здивування 

дізнався, що у проаналізованих промовах польських президентів досить мало 

літературних імен (згадуються Ян Кохановський та Чеслав Мілош, а назв творів 

зовсім немає) – і це при тому, що Польща – це країна з «літературноцентричною» 

культурою, країна із давньою і багатющою літературою, кількома авторами, які 

отримали назву національних пророків (пол. wieszcz), нарешті, кількома лауреатами 

Нобелівської премії в галузі красного письменства – з них у президентських 

промовах згадано лише передостаннього «нобеліста» Чеслава Мілоша. Водночас 

пригадалося, що американський журналіст, який зустрічався з іншим, іще 

комуністичним президентом Польщі, генералом В. Ярузельським, – цей 

кореспондент відзначив багате інтертекстуальне підґрунтя мови Ярузельського, 

зокрема численні літературні алюзії і ремінісценції. Звісно, такі спостереження 

потребують спеціальної  подальшої інтерпретації, але і самі по собі вони є 

безперечно цікавими.  

 У цьому розділі є можливими і деякі корективи та уточнення: так, Samuel 

Pisar, книжку якого “Le sangue de l’espoir” згадував у своїй промові Жак Ширaк (а в 

дисертації про це йдеться на с. 103), так от, цей Pisar – це не письменник, а 

американський (родом із Польщі) юрист-міжнародник, і книжка ця, оригінальна 

англійська назва якої “Of blood and hope”, – цей твір належить до мемуарно-

автобіографічного жанру. Потребують уточнення й слова про те, що Лях, Чех і Рус – 

це «персонажі старочеської легенди» (с. 86), оскільки найдавніша згадка про цих 

міфічних братів-засновників відповідно польської, чеської та руської держав 

міститься у написаній латиною «Великопольській хроніці». У цьому ж розділі 

Ignacy Mościcki згадується спершу між політиків, а потім серед учених. Він 

насправді був і тим, і іншим (зокрема і професором Львівської Політехніки), але ж 

головно відомий як президент Другої Речі Посполитої із тринадцятилітнім стажем 

(1926-1939). 

 У другому дослідницькому (а в загальному переліку третьому) розділі увага 

дисертантки зосереджується на тому, що у назві цього розділу окреслюється як 

«Формально-семантичні ознаки прецедентних імен», конкретніше ж тут ідеться про 
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їхню варіативність і взагалі змінність, про динаміку цих одиниць. Усе це 

розглядається авторкою у трьох площинах: перша з них стосується формального 

боку імені, інша – його семантики, а ще інша має відношення до формально-

дериваційної еволюції прецедентних імен, утворення від них формально 

(афіксально) маркованих похідних, отже, стосується як зовнішньої, так і 

внутрішньої, смислової сторони цих утворень. 

Розглядаючи прецедентні імена у першому з названих аспектів, М.Рослицька не 

тільки фіксує можливі тут структурні варіанти, що відрізняються як за кількістю, 

так і за характером складників (до речі, імення Ярослава Мудрого на с. 127 без 

належних підстав зараховано до сполучень типу «ім’я + прізвище», але ж сторінкою 

далі про компонент Мудрий сказано як про означення-конкретизатор); крім того, 

авторка співвідносить певні структурні варіанти з певними конситуативними 

умовами їх уживання, сполучаючи в цей спосіб структурну характеристику з 

характеристикою комунікативно-функційною, – це дуже слушний підхід, який 

поглиблює розуміння сутності прецедентного імені і того, як воно реально існує у 

мові. Не менш слушним у цьому ж сенсі є залучення до розгляду і формально 

маркованих похідних від прецедентних імен, а також і висвітлення їх суто смислової 

еволюції. У цьому останньому аспекті дисертантка говорить, перше, про 

метонімізацію, а потім і про символізацію, інноваційну й узуальну. Тут до 

спостережень авторки і до встановленої нею типології метонімічних трансформацій 

семантики твірної одиниці можна додати ось що: перетворення прецедентного імені 

на символ, особливо символ із узагальненим значенням, звісно, починається з 

метонімії (Чорнобиль спершу як топонім, а потім як позначення події, яка сталася у 

Чорнобилі 1986 р., але ще далі, коли таке слово починає вживатися у розширеному 

сенсі стосовно аналогічних подій, явищ чи осіб, – тут до вихідної метонімії 

долучається і узагальнена метафора: приміром, коли Ф. Міттеран говорить про 

повторення чорнобильської катастрофи, але, наскільки можна судити, уже не на 

Чорнобильській АЕС, а деінде, отож коли він говорить про це, уживаючи 

словосполучення second Tchernobyl (с. 136), то  можна зробити висновок, що цей 

топонім уже зазнав не лише метонімічного переосмислення, а й став символічною 
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метафорою (слід додати, що про метафору авторка говорить у першому розділі, де 

згадує, серед іншого, і про поняття ономастичної метафори у працях Йорга 

Сінкена).  

 Переходячи у четвертому (третьому дослідницькому) розділі до питання про 

прагматичні функції прецедентних імен у контексті президентських промов, 

дисертантка використовує, як інструменти свого аналізу, такі категорії, як парольна 

функція, вертикальний контекст, ідеологічний маркер (ідеологема), ключове слово, 

конструювання ідентичності (у різних аспектах, таких, як аспект культури чи 

релігії) стосовно ідентичності колективного адресата (ширшого чи вужчого) тощо. 

Приклади, які М. В. Рослицька тут наводить, свідчать про більш чи менш успішні 

рішення президентів чи, радше, їхніх спічрайтерів щодо вживання прецедентних 

імен: приміром, згадка Олландом про Тусена Лувертюра у контексті т. зв. 

«заморських територій» Франції видається цілком виправданою і доцільною. 

Навпаки, окреслення Володимира Івасюка як «українського Орфея» у зверненні 

Л.Кравчука до учасників першого Міжнародного конкурсу, названого іменем цього 

співака (це було 1993 р.), – таке рішення (можливо, теж прецедентне, а можливо, і 

ні), здавалося б,  виглядало проблематичним з огляду на те, що антична культура та 

грецька міфологія із властивими їм прецедентними іменами навряд чи були 

частиною фонових знань радянських чи пострадянських людей. Але окреслення, 

можна сказати, прижилося: приміром, саме так, тобто Орфеєм, назвала Івасюка 2003 

р. Ніна Гуйванюк, а книжка Василя Нагірняка про Івасюка, видана 2014 р., 

називається «Орфей Собору Нації». Можна обережно припустити, що в цьому, 

особливо у первісному випадку (якщо таким був текст Леоніда Кравчука) зіграла 

роль перша і дуже популярна в Радянському Союзі рок-опера (звана тоді зонг-

оперою) «Орфей та Евридика».  

 Цікаво відзначити, що вертикальний контекст може часом поєднувати два 

різні, але водночас у чомусь співвідносні прецедентні імена: співвідносячись, ці 

імена ніби відображаються одне в одному, і оце їхнє співвіднесення і 

взаємовідображення може породжувати в них додаткові смисли. Про це свідчить 

такий приклад із художньої літератури: у написаному за часів Сталіна романі-
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трилогії «Переяславська рада» Натана Рибака, серед героїв-соратників Богдана 

Хмельницького виступає також військовий, політичний та адміністративний діяч 

Лаврін Капуста. В історії Лаврін Капуста, ця дуже непересічна особа, відомий тим, 

що, серед іншого, очолював за дорученням Хмельницького важливі дипломатичні 

місії. Але в романі цього позитивного персонажа представлено передусім як 

очільника служби розвідки і контррозвідки Хмельницького. Оскільки за сталінських 

часів позитивним міг бути лише такий літературний герой, який відповідав 

радянським критеріям (якась тодішня дитина після перегляду тодішніх історичних 

фільмів питала батьків, хто з царів, крім Олександра Невського і Петра Першого, 

теж був за радянську владу), отож можна припустити, що саме такому 

конструюванню й узагалі профілюванню образа Лавріна Капусти як тодішнього 

чекіста сприяло – не без впливу іконічного міфологізму імені – і те, що він був 

тезкою Лаврентія Берії. 

 Деякі цитати, наведені в цьому розділі, як видається, потребують ширшого 

коментаря: приміром, коли президент Порошенко, промовляючи до поляків, згадав 

слова ««Прощаємо і просимо прощення»  (с. 156), він цитував дуже відомий, 

передовсім, звісно, у Польщі, фрагмент зі звернення польських єпископів до 

німецьких з 1965 р.: Wybaczamy i prosimy o wybaczenie; а згадане А. Квасьнєвським 

Palmiry  (с. 150) – це село на Мазовії, де в 1939-1941 р. відбувалися масові страти 

заарештованих німецькими окупантами поляків. 

 Оцінюючи загальний зміст рецензованої дисертації, слід згадати і добре 

продумані та коректно аргументовані загальні висновки, і дуже змістовний перший, 

аналітико-оглядовий, розділ, який містить у собі ґрунтовний вступ до вивчення тих 

проблем і явищ, висвітленню яких присвячені подальші дослідницькі розділи. Щодо 

можливих тут зауважень, то можна зазначити, що Мішель (чи Майкл) Ріфатер 

належить не лише до французької, а й, і навіть передовсім, до американської 

лінгвістики, адже його власне наукова біографія, все його наукове життя пов’язані з 

Колумбійським університетом. До згаданих авторкою імен, співвідносних із теорією 

інтертекстуальності, я б додав також і Кристін Брук-Роуз (Christine Brooke-Rose) та 

її книгу «А grammar of metaphor” (перше видання London: Secker and Warburg, 1958), 



9 
 

де згадується про вертикальний, або, як вона його називає, діахронічний, контекст;  

а з новіших досліджень – відповідні фрагменти докторської монографії З.Пахолок 

«Гносеологічний і онтологічний статус категорії повторюваності: мовний та 

мовленнєвий виміри» (Луцьк: Вежа, 2013).   

Однак ці зауваження мають частковий характер і не впливають на високу 

загальну оцінку рецензованої праці. Є всі підстави твердити, підсумовуючи відгук, 

що мету дослідження досягнуто, завдання, що їх перед собою поставила 

дисертантка, виконано. Рецензована дисертація в цілому перебуває на висоті всіх 

відповідних вимог. Вона становить цілісне, завершене і самостійне дослідження, яке 

присвячене темі, водночас новій і актуальній для сучасного загального мовознавства, 

і, крім того, значущій для теорії та практики дослідження прецедентних імен у 

різних типах дискурсу, зокрема, політичного, в окремо взятих мовах. Зміст цієї праці 

відзначається глибиною й доказовістю теоретичного опрацювання об’єкта вивчення. 

Ця праця виконана на належному науковому рівні, із коректним застосуванням 

теоретико-методологічного апарату і з використанням надійної фактологічної бази, 

наслідком чого стала достовірність отриманих результатів, зроблених авторкою 

спостережень  та висновків. Усе це зумовлює наукову, зокрема теоретико-

лінгвістичну та прикладну, значущість матеріалів цього дослідження. Спеціально ще 

раз наголошу на важливості цієї дисертації не лише у соціолінгвістичному, а й 

просто соціальному  плані – для суспільно-політичного дискурсу в Україні, для його 

належного функціонування і оцінювання. Матеріали праці отримали достатню 

апробацію на наукових форумах і  належним чином представлені в авторефераті і 

публікаціях дисертантки. Дисертація також не містить положень з інших 

досліджень, запозичених без необхідних посилань. Усі покликання у праці є 

коректними.  

Сказане дає нам усі підстави стверджувати, що дисертація  М.В.Рослицької 

«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.)», подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство, відповідає  














