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ВСТУП 
 

Актуальність. Політичний дискурс – поняття складне й багатогранне. 

Ним визначають і мовну практику, і соціальну реальність. Усвідомлюючи 

символічну функцію мови, політичний дискурс досліджують психологи й 

лінгвісти, філософи та культурологи, історики й семіотики, проте власне 

політичній науці бракує наукових розвідок, присвячених цій темі, – як саме 

політичний дискурс можуть аналізувати політологи, залишається нерозкритим 

у вітчизняній науці. До нерозв’язаних проблем належать також такі: в який 

спосіб політичний дискурс репрезентує політичну дійсність? Якими є 

закономірності його функціонування в різних політичних режимах? Чи можна 

на їхній підставі розуміти тенденції розвитку конкретної спільноти? На ці за 

питання ще потрібно знайти відповідь. 

Політичний дискурс вивчають з погляду різних наук, і спричинене це 

лінгвістичним переворотом, що відбувся в другій половині ХХ ст. Тоді виник 

цілий спектр нових напрямів і методів дослідження мовного спілкування, які 

вплинули на вивчення мовної комунікації, що відбувалося в межах 

антропології, культурології, естетики, семіотики і герменевтики, кібернетика, 

нейропсихології, різних напрямів психології та філософії, соціології тощо. І 

кожен з цих напрямів напрацював власні методи аналізу, свій понятійний 

апарат. Тобто, політичний дискурс став об’єктом міждисциплінарного 

дослідження, методологія яких перетинається та доповнює одна одну. 

Основним методом дослідження політичної науки став дискурс-аналіз. 

Офіційно його розробили в середині ХХ ст., і позначав він спосіб досліджувати 

мовленнєву практику, систему знаків і символів, наділених специфічним 

значенням, що здатне впливати на свідомість і поведінку суспільств, яке існує в 

темпоральних і просторових межах. Тен ван Дейк зазначив, що дискурс-аналіз 

сам не є методом, а, радше, областю наукової практики, міждисциплінарним 

проектом, поширеним у всіх гуманітарних і соціальних науках.  
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Така міждисциплінарна природа політичного дискурсу є підставою для 

його дослідження в межах політичної науки, що розширить його розуміння та з 

його допомогою доповнить розуміння політичної реальності в сучасному світі.  

Окрім науково обумовлених аспектів актуальності, досліджувати 

політичний дискурс важливо і з суто прикладних мотивів. Зокрема для того, 

щоби виявляти специфічні ознаки розвитку конкретної спільноти, адже саме в 

політичній мові відображається найменша специфіка та зміна певної політичної 

дійсності. Так, сьогодні в дискурсі більшості демократичних держав присутні 

недемократичні елементи, які прагнуть замкнути спільноту, щоби протистояти 

тенденціям світового розвитку. Вони стають особливо виразними під впливом 

конфліктів і міграційних процесів, тоді як політична толерантність не отримує 

необхідної підтримки.  

Важливо також розуміти недемократичні ознаки дискурсу країн, що 

переживають так звані «перехідні етапи» від тоталітаризму до демократії, бо, 

виявивши зони, де політичний дискурс цих спільнот зазнає спотворення, 

тяжіючи до диктатури, їх можна ліквідувати, використовуючи механізми 

конструювання політичного дискурсу. Здійснювати це можуть як політики, так 

і науковці, журналісти, громадські активісти. Для прикладу, в Україні 

перехідним етапом стала політична криза 2013–2014 рр., яка змінила стиль 

політичного дискурсу, його сюжети й учасників. Однак невиясненим 

залишилося те, про що ці зміни свідчать. 

У сучасній науці через своєрідну наукову моду виникає велика кількість 

розвідок, які штучно використовують дискурс-аналіз як метод і категорію 

«дискурсу» взагалі, не становлячи при цьому ніякої наукової цінності з огляду 

на те, що їх неможливо верифікувати чи застосувати за інших обставин. Так, 

вивчення політичного дискурсу повинно забезпечити його ґрунтовне 

розуміння, що дасть змогу ігнорувати «псевдорозвідки». 

Тобто, в Україні вивчати політичний дискурс, вдаючись до методології 

дискурс-аналізу, є актуально з огляду на кілька причин: 1) недостатність 
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політичних наукових розвідок, присвячених цьому об’єктові; 2) розмитість 

категоріального апарату наявних; 3) необхідність обрати оптимальну 

методологію для аналізу політичного дискурсу, що вимагає вивчення великої 

кількості вже напрацьованих підходів і дефініцій, тобто об’єднання 

напрацювань різних наук, зокрема політичної лінгвістики, семіотики, 

семантики, теорії політики та влади; 4) потреба розібратися в тененціях 

розвитку українського суспільства. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове 

дослідження є елементом комплексної науково-дослідної теми кафедри теорії 

та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана 

Франка «Теорії політики: форми політичної рефлексії» (Державний номер 

реєстрації № 0111U005524). Воно може збагатити такі дисципліни: «Історія 

політичних учень ХХ ст.», адже розкриває суть політичного в епоху 

постмодернізму; «Політична комунікація», бо, аналізуючи специфіку 

функціонування політичних текстів, пояснює їхню здатність бути 

актуалізованими в процесі політичної комунікації; «Методологія політичної 

науки» — дисертація описує дискурсивний підхід до аналізу політичної 

реальності; «Політичний дискурс-аналіз»; «Політична психологія», адже 

розвідка почасти стосується вербальної маніпуляції, здійснюваної в 

політичному просторі; «Теорію політики» дисертація збагатить постмодерними 

теоріями влади й політики. 

Метою дослідження є здійснення аналізу семантичної парадоксальності 

інституційного політичного дискурсу, який би узгоджувався з сучасним станом 

політичної науки. Для досягнення дослідницької мети необхідно виконати такі 

завдання: 

1. Дослідити етапи зародження й розвитку наукового знання про 

політичний дискурс. 

2. Розробити теоретико-методологічну основу для дослідження політичного 

дискурсу. 
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3. Проаналізувати процеси включення й циркуляції слова до політичного 

дискурсу на предмет семантичної парадоксальності. 

4.  Визначити сфери застосування політичних концептів. 

5. Описати, як продукують тексти в інституційному політичному дискурсі. 

6. Розкрити семантичну взаємодію комунікативних елементів у процесі 

створення текстів. 

7. Пояснити семантичну структуру та простежити існуванні парадоксів 

демократичного політичного дискурсу як специфічної символічної 

реальності. 

8. На підставі аналізу структури недемократичного дискурсу та дискурсу 

про ворога виявити їхні семантичні парадокси. 

Об’єкт дослідження – політичний дискурс.  

Предмет дослідження – принципи формування політичного дискурсу 

через його семантичну парадоксальність.  

Методологічною основою дисертаційної роботи є висновки та підходи, 

напрацьовані в рамках дискурс-аналізу на різних етапах розвитку політичної 

науки. Зокрема йдеться про класичних розробників концепту політичного 

дискурсу, праці яких ознаменували початок його наукового вивчення – М. Фуко, 

Р. Барта, Ж. Бодріяра, Ю. Габермаса, У. Еко, Н. Хомського, Г. Ласвела, а також 

М. Бахтіна (хоч і поняття політичного дискурсу в нього відсутнє, його погляди 

використовують для аналізу політичного тексту). Важливим є доробок сучасних 

зарубіжних авторів, які аналізують специфіку функціонування політичного 

дискурсу в різних режимах і те, як ця специфіка визначає політичну дійсність – 

Т. ван. Дейка, Л. Філіпс, М. Йоргенсен, Р. Андерсена, М. Шретер, Г. Гірнтга, З. 

Кльоха. З-поміж російських авторів розвиток політичного дискурс-аналізу 

вивчають Е. Шейгал, Е. Будаєв, А. Чудінов, Д. Дем’янков. В українській науці 

політичний дискурс досліджують Н. Нагорна, І. Клименко, Н. Акінчиць, К. 

Серажим, А. Вовк й інші. 

Предмет дослідження зумовив необхідність послуговуватися 

міждисциплінарним підходом, який поєднує елементи політичного критичного 
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та дескриптивного дискурс-аналізу, теорію дискурсу й політичної комунікації, 

французького постмодернізму та німецької традиції політичної лінгвістики. 

Також для досягнення завдань послуговуються методами структурної та 

критичної лінгвістики, що аналізує механізми перетворення мови в інструмент 

влади; семіотики, яка вивчає символи та їхню природу; семантики, яка аналізує 

значення символу; лінгвістики тексти. З-поміж методів найважливішим для 

дисертації є метод контент-аналізу, а також автори вдаються до описового, 

порівняльного, історичного, структурного. Намагаючись здійснити розвідки 

джерел мови нетерпимості в суспільстві, дисертант здійснила соціологічне 

дослідження, яке складається з питальника та результатів. 

Дисертація розділена на 5 розділів. Перший присвячений 

історіографічному аналізу розвідок політичного дискурсу, другий розкриває 

методологічні засади дослідження. У кожному з наступних трьох розділів 

дисертації автори беруть на озброєння такі визначення політичного дискурсу, 

що акцентують на відмінних його аспектах. Це було необхідно для того, аби 

поєднати велику кількість підходів до визначення політичного дискурсу і 

простежити несуперечність самих підходів, а радше, семантичної природи 

досліджуваного явища – політичного дискурсу. Така суперечність проявляється 

в його семантичній парадоксальності. Так, в першому розділі, досліджуючи 

місце слова в політичному дискурсі, його розуміють сукупністю концептів. 

Аналіз тексту як елемента політичного дискурсу опирається на розуміння 

політичного дискурсу як мережі текстів, присвячених політичній тематиці. 

Останній розділ дисертації розглядає політичний дискурс як політичну 

дійсність, що, з одного боку, формується обставинами та учасниками 

політичних процесів, а з іншого – впливає на них самих. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена сукупністю 

визначених завдань, засобами їх вирішення й конкретизована в таких 

твердженнях:  

вперше: 
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- досліджують політичний дискурс на рівні символізму слова, тексту й 

дискурсу, об’єднавши підходи різних наук, що дає змогу вивчати політичний 

дискурс з погляду його структури й цілісності;  

- розроблений концепт парадоксів політичного дискурсу – нове, 

оригінальне поняття, що позначає одночасне існування таких тверджень про 

політичний дискурс, які є істинними, але суперечать одне одному; розкриває 

закономірність, що характерні ознаки політичного дискурсу зазвичай і є 

причиною їхньої зміни (тобто невід’ємні ознаки політичного дискурсу 

диктатури і демократії є їхніми найслабшими місцями); 

- сформували семантичні парадокси політичного дискурсу, які 

проявляються на різних його структурних рівнях, зокрема на рівні слова 

(політичним концептам властива полісемантичність); на рівні тексту 

(політичний дискурс залежить від політичної культури членів соціуму, з іншого 

боку, формує її; текст досягає мети, на яку скерований, але тільки в тому 

випадку, якщо ця мета вписується в загальний культурний контекст. 

Спілкуючись одне з одним перед камерами чи глядачами, політики завдяки 

механізмам інсценуванню змінюють політичні погляди слухачів на відстані 

(телеглядачів, радіослухачів тощо). На рівні дискурсу семантичні парадокси 

пояснюють, чому конкретний політичний дискурс з часом змушений 

змінюватися. Так, недемократичний політичний дискурс, не живлячи сенси 

дискурсивних символів, з часом гине, поступаючись іншим, унаслідок відносин 

гегемонії; проте лише відмежувавши спільноту від інших дискурсів, у спільноті 

може виникнути тоталітарний дискурс політики, що прагне бути всеосяжним. 

Натомість реальний демократичний дискурс неспроможний досягнути 

ідеальної форми через обмеження, що існують у політичному дискурсі. А 

дискурс про ворога обов’язково породжує дискурс нетерпимості, що віддаляє 

демократичний дискурс від його ідеалу;  

- дослідили співвідношення реального та ідеального демократичного 

політичного дискурсу, що полягає в існуванні таких тенденцій: ідеальний 

політичний дискурс ґрунтується на рівній участі всіх осіб, що не обмежені 
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нічим, крім власного внутрішнього переконання; реальний дискурс, натомість, 

змушений досягати цього ідеалу в умовах політичних обмежень: просторових, 

культурних, темпоральних. Це важливо для розуміння самої суті демократії в 

сучасному світі;  

- доведено, що дискурс про ворога призводить до виникнення дискурсу 

нетерпимості, який віддаляє реальний політичний дискурс демократії від свого 

ідеалу. При цьому не важливо, чи йдеться про дискурс нетерпимості (коли 

плекають страх та ненависть до представників «чужої групи»), чи про дискурс 

законності (коли виховують страх перед певними явищами, що не відповідають 

цілям політичної стратегії); 

- проаналізовано різні типи інтертекстуальність політичного тексту – його 

зв'язок з іншими текстами. Обґрунтовано, що на підставі інтертекстуальності 

«текст–текстовий шаблон» можна виявити спільні ознаки текстів: структуру; 

стиль; функції. Інтертекстуальність типу «текст–текст» розкриває логічну й 

інтонаційну пов’язаність різних текстів, а зв’язок «текст–світ тексту» лежить в 

основі політичної культури й політичного міфу;  

- визначено, що адресант політичного тексту присутній у ньому як стиль, 

проявляється в лаконічності та розлогості повідомлення, оптимістичності чи 

песимістичності настрою, ефектах протиставлення чи моделювання, а також у 

зверненні до комічних чи трагічних мотивів. Адресат політичного тексту 

трансформується в концепт зрозумілості тексту, що можна прослідкувати на 

таких рівнях: мови повідомлення; лексичних та риторичних зворотів; 

культурологічних кодів;  

- розкрито дискурсивні механізми дискурсу про ворога, що передбачає 

існування дискурсу ненависті (ворог як представник «чужої системи 

цінностей») та дискурсу законності (ворог як явище, що є «незаконним у нашій 

системі»). Визначено, що ідеальний демократичний дискурс взагалі 

відмовляється від ідеї ворога, створюючи правовий дискурс. 

Уточнено: 
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- механізми впливати на політичний дискурс, обмежуючи доступ 

учасникам через використання офіційних (нормативно-правових заборон 

лаятися чи принижувати честь і гідність особи) та неофіційних (цензури, 

евфемізмів, табу) важелів впливу; 

- поняття політичного дискурсу, що становить собою складне соціальне 

явище, що позначає символічну реальність певної політичної спільноти. У 

межах політичного дискурсу циркулюють політичні тексти, в процесі чого 

виникають сенси значимих символів, які регулюють та організовують 

політичне життя соціуму. Наголошено, що політичному дискурсу притаманна  

низка специфічних ознак, які формують його як символічну реальність: 

комунікативність і цілісність, символічність, обмежений доступ до їхнього 

продукування (або політичність), раціональність і аргументованість, культурна 

детермінованість, еволюативність (або оцінність), темпоральність і 

просторовість (що пояснює межі функціонування політичного дискурсу), 

структурованість і абстрактність;   

- семантичну структуру політичних дискурсів різних режимів влади, 

зокрема демократичного та недемократичного, що проявляється у своєрідному 

співвідношенні регулятивного та легітимаційного рівнів інституційного 

політичного дискурсу. 

Набули подальшого розвитку: 

- дискурсивна етика як регулятор демократичного політичного дискурсу, 

що відстоює рівність статусів усіх учасників; 

- комунікаційна суть політичного дискурсу, що передбачає щонайменше 

три елементи, які необхідно проаналізувати, аби правильно оцінити політичний 

текст як структурний елемент політичного дискурсу – адресанта, адресата та 

контексту; 

- процеси референції, концептуалізації та номінації, що відбуваються в 

межах політичного дискурсу та за умови семантичної конкуренції;  
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- поняття семантичної конкуренції, до якої вдаються учасники 

політичного процесу, щоби наділити символ чи концепт конкретним 

значенням, вигідним для себе. 

Практичне значення одержаних результатів. Ступінь розробки 

проблематики у вітчизняній науці – незначний, отже, дослідження мало би 

збагатити українську політичну науку новими підходами до вирішення 

проблеми функціонування політичного дискурсу, а також розкрити суть його 

семантичних парадоксів (існування ідеального та реального дискурсів, 

регулятивного та легітимаційного, фахового та ідеологічного значення, що 

існують паралельно) з погляду сучасного дискурс-аналізу. Отже, отримані 

результати можуть стати теоретичним підґрунтям для наукового аналізу 

політичного дискурсу, а також допомогти в розробці методології не лише 

науково-теоретичних, а й емпіричних розвідок, а це може зацікавити не лише 

вчених-політологів, а й журналістів, громадських активістів тощо. Авторські 

висновки мають теоретичне й прикладне значення і можуть бути застосовані 

при підготовці навчальних посібників, курсів та спецкурсів з політології, теорії 

влади, теорії політики, політичної методології, політичного дискурс-аналізу, 

критичної лінгвістики. 

Апробація результатів дисертації. Апробація результатів дисертації. 

Основні ідеї та результати дослідження апробовано у формі доповідей на 

наукових конференціях: на звітних наукових конференціях філософського 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 

2015 р.; 2014 р.); на міжнародній конференції «Актуальні наукові дослідження 

різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства» (Одеса, 14–15 січня, 

2014 р.); міжнародній науковій конференції «Еволюція філософських парадигм 

мислення в контексті глобалізаційних викликів» (Львів, 17–18 вересня, 2013 р.); 

міжнародній конференції «Суспільні науки ХХІ ст.: перспективи та пріоритетні 

напрями досліджень» (Дніпропетровськ, 19–20 липня, 2013 р.); міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження представників 

суспільних наук – прогрес майбутнього» (Львів, 22–23 лютого, 2013 р.); 
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студентській науковій конференції філософського факультету «Дні науки 2012» 

(Львів, 2012 р.). Результати дослідження обговорено на засіданнях кафедри 

теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

Публікації. Результати дисертаційної роботи знайшли відображення у 15 

публікаціях, з них 7 – наукових статей  у фахових виданнях із політичних наук 

в Україні, 1 – в іноземному фаховому виданні, 7 опубліковані в збірниках тез 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертаційної роботи зумовлена метою і завданнями, які 

визначив дисертант у процесі науково-теоретичної розробки обраної теми. 

Наукове дослідження складається зі вступу, п’яти розділів (6 підрозділів), 

висновків, списку використаної літератури, джерел і двох додатків. 
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РОЗДІЛ 1  

ВИТОКИ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ПРО ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС 

 

Досліджувати політичний дискурс науковці взялися починаючи з ХХ ст. 

Лише в цей час виникло його трактування, звичне для сучасної науки. 

Узагальнивши різні підходи, можна стверджувати, що вона розуміє політичний 

дискурс певною символічною дійсністю, в межах якої різні елементи 

політичної дійсності наділяють сенсами. Набуттю політичним дискурсом 

статусу об’єкта наукових досліджень передували вивчення мови, риторики, 

стилістики, що здійснювалися в межах філософії, лінгвістики, логіки, семіотики 

та інших наук. 

Проблемі функціонування мови стільки ж років, скільки й філософії, та 

«мова» як науковий термін історії довгої не має. Лише впродовж останніх 

десятиліть почали виникати політичні розвідки, присвячені вивченню мови в 

політичній площині, а «від Платона через Августина до Спінози слова вважали, 

як і музику чи фантазію, небезпечними, оскільки усвідомлювали їхню владу 

над душею, їх потрібно було контролювати розумінням» [119, c. 8].  

Тисячі років до нашої ери можновладці використовували мову для 

власних цілей. У «Настановах фараону Мерікара», написаних у пору між 

Давнім і Середнім царствами Єгипту, є такі слова: «Будь вправний у промовах, 

щоб ти міг панувати, бо влада [людини] — його мова, а слово — сильніше за 

зброю» [53, c. 87]. У більш ранньому тексті написано, що творчість Птаха-бога, 

який створив усіх інших богів, — це «його зуби і губи його уст, які вимовляють 

імена всіх речей... Всякий божественний порядок виник завдяки тому, що 

мислило серце і наказувала мова» [53, c. 87]. 

Мову визнавали одним з наймогутніших способів упливати на людей, 

переконувати їх у легітимності влади, проте до риторики чи мови політиків 

мислителі ставилися по-різному. За словами історика Гейдена Вайта, з часів 

Платона філософи вважали риторику підозрілою, двоїстою, штучною і тільки 
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логіку – природною. «Це сміховинно! Платон був налаштований проти софістів 

тому, що був ідеалістом, він вірив в абсолютні істини. А риторика ґрунтувалася 

на матеріалістичній справжній концепції життя; вона скептична. Горгій і 

Протагор виявили, що немає єдиного правильного способу говорити про світ і 

його репрезентувати, бо мова – довільна в своєму відношенні до світу. Чи 

правильна, чи неправильна вона, чи правдива, – залежить від того, хто має 

владу визначати це» [156]. Лише наприкінці ХХ ст., з зародженням та 

втіленням демократичних ідеалів, магічну функцію слова починають розуміти 

не лише як інструмент маніпуляції та підкорення, яким правителі користуються 

в своїх інтересах, але і  як необхідну частину організації суспільств у цілому, як 

невід’ємний елемент життя спільноти. У цей час дослідження політичної мови 

уможливило концептуалізацію поняття «політичного дискурсу». З огляду на це 

періодизація розвитку політичної лінгвістики, запропонована А. Чудіновим, 

виглядає обґрунтованою та виправданою і для дискурсивних розвідок: 

 зачатки вчення про політичний дискурс у межах традиційної риторики та 

стилістики (до ХХ ст.); 

 виникнення та становлення політичної лінгвістики – 20-50 рр. ХХ ст.,   

 політична лінгвістика 60-80-их років ХХ ст.; 

 сучасний етап розвитку політичної лінгвістики як науки [96].  

Українська дослідниця Л. Нагорна вважає, що політична лінгвістика 

сформувалася у 80-90 рр. ХХ ст. [60, c. 8], тобто можна було б запропонувати й 

іншу періодизацію науки про політичне використання мови (з найдавніших 

часів до Ф. де Сосюра; початок – середина ХХ ст.; 50-ті рр. ХХ ст. дотепер), 

проте вона буде мало відрізнятися від запропонованої А. Чудіновим. 

Отже, до першого етапу розвитку науки про політичне використання 

ресурсів мови належать розвідки, які не вивчали безпосередньо політичну мову, 

але намагалися пояснити взаємозв’язок між мовою та політикою, а також різні 

механізми комунікації в політичній системі. До таких досліджень належать 

праці Арістотеля, що вивчав природу комедії та драми, комічного й трагічного, 
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Цицерона, св. Августина, розробників спекулятивної граматики XII – XIV ст.; 

Миколи Кузанського, Т. Гоббса, Дж. Локка та Г. Лейбніца, які вважали мову 

універсальним механізмом порозуміння, закликали остерігатися пасток, 

розставлених завдяки «зловживанню словами» [73]; Ж. Віко, Й. Г. Гердера, І. 

Канта, В. Гегеля, К. Маркса, Ф. Ніцше, З. Фройда, що вводить концепт 

несвідомого в поле досліджень, та інших. Варто детальніше розглянути 

погляди, розроблені на цьому етапі розвитку науки. 

В Афінах, де колективні дії часто залежали від результату дискусії, 

софісти розробили практичні вимоги для успішної промови. В Стародавньому 

Римі Цицерон і Пліній продовжили цю традицію в праці «Студент». У І ст. 

Філон Александрійський порівнював біблійний мотив «строкатої накидки 

Йосифа» з павутиною політичних справ, де поряд із найменшою можливою 

частиною істини присутня брехня всіх відтінків, що переплітається з 

вірогідністю [128, c. 6-7].  

У цей час словам приписували магічну функцію, наприклад, коли перші 

імператори, побоюючись астрологів, забороняли їхню діяльність, бо ті могли на 

власний розсуд прогнозувати смерть імператора [128, c. 6]. 

Вже в період Середньовіччя розуміння впливу, який здійснює мова на 

людину, розглядають з іншого погляду. Мислителі намагаються зрозуміти 

природу слів як символів та знаків, сам процес спілкування та розуміння. 

Зокрема в «Сповіді» Августин Блаженний аналізує проблему розуміння мови. 

«Я ловив слова пам’яттю, – писав мислитель, – коли старші називали якусь річ і 

вимовлене слово підкреслювали рухом у бік тієї речі; я спостерігав і 

запам’ятовував, що старші називають так ті предмети, які хотіли показати. А їх 

бажання виявлялося рухом тіла, цією природною мовою всіх народів, що 

виразом обличчя, морганням очей, рухами інших членів тіла, звуком голосу 

виявляють почування душі відносно того, чого просять, що мають, що 

відкидають або хочуть обминути. Отже, я поволеньки почав розуміти слова, які 

вживалися на своїх місцях у різних фразах і які я часто чув, я почав розуміти, 

які предмети вони позначають, а коли мої уста вже вміли вимовляти ті слова, 
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тоді за їх допомогою я висловлював свої бажання. Таким чином, разом зі своїм 

оточенням, серед якого я жив, я дійшов до спільного засвоєння тих знаків, 

виразників моєї волі, й увійшов у бурхливий вир людського товариства» [77, c. 

22].  

У цей час політику, як сферу, де відбувається розподіл влади зверху 

донизу, наділяли магічною функцією, а її учасників уважали чарівниками, які 

мають незрозумілу владу над людьми. Єврейський філософ Середньовіччя 

Мойсей Маймонід у творі «Путівник розгублених» проводить паралель між 

політикою та магією, мистецтвом обманювати: «Звідки виникає секта 

політиків, законодавців, ворожок, чаклунів, мрійників... і жерців, усіх, хто 

працює завдяки хитрості й окультному мистецтву» [128, c. 6-7]. Проте 

детальніше магічну функцію слів у політиці вчені візьмуться аналізувати аж у 

ХХ ст.  

Отже, століттями мову управлінців уважали такою, що здатна керувати 

великою кількістю людей, проте аналізувати її не бралися з кількох причин. По-

перше, їй приписували магічну функцію, по-друге, її вважали неістинною, 

оманою, такою, що викривлює об’єктивну дійсність, отже, не підлягає 

науковому пізнанню.  

Такі погляди почали змінюватися з розвитком друкованої преси в Європі 

ХVI ст. Коли «романи для покоївок» та «салонні романи» зруйнували бар’єри 

між елітною та масовою культурою, тоді французькі журнали почали 

циркулювати в національному масштабі [23, c. 25], тобто тоді відбулася 

фундаментальна зміна способу комунікації між суб’єктами політики та 

спільнотами, змінився спосіб передачі повідомлення від адресанта до адресата, 

що вплинуло на символічні відносини в суспільстві. Слово ставало доступним, 

мова – зрозумілою, відносини – більш демократичними.  

Поль Лафарг, французький політичний діяч та економіст ХІХ ст., 

досліджував, як Революція 1798 р. вплинула на французьку мову. На основі 

аналізу «Словника», який видавала Академія, науковець вивчав, які слова до 
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нього потрапляли до і після політичної кризи. Виявилося, що до 1798 р. 

укладники записували ті вирази, якими мала би користуватися знать. «Мова 

дворян, так само як і ввічливість їх поведінки, церемонний етикет і навіть 

манера їсти і поводитися за столом ніби стіною відгородила їх від інших 

класів» [51, c. 21]. У XVIII ст. вважали, зауважує вчений, що мову належить 

законсервувати, бо вона досягнула своєї досконалості, Академія ж перебрала на 

себе роль жерців, що мусять охороняти її культ. І коли 1798 р. виходить п’ята 

редакція «Словника», то починається хвиля протестів проти «засмічення мови», 

бо, мовляв, до книги увійшли «слова з жаргону гральних гадючників, 

злодійських зграй і з шинків, у дусі коханців Генріха III...», він наповнився 

«мерзенними статейками, які написала покоївка дружини академіка або його 

економка... виразами скотарок і маркітанток, що не мають нічого спільного з 

традиціями французької вихованості... фразами, доречними тільки в устах 

чорнороба, свинопаса, цирульника, найгіршого пройдисвіта, гідними продавця 

салату, і яким найкраще було б стихнути, не виходячи зі злодійських і 

розбійницьких зграй» [51, c. 19]. Дослідження П. Лафарга цікаве з огляду на те, 

що воно продемонструвало, як політичні процеси можуть упливати на мовні, 

пояснило намагання політичної еліти увіковічнити той соціальний лад, який 

утілений не лише в мові, а й у невербальних правилах етикету. 

Пізніше Фрідріх Ніцше кардинально змінив розуміння мови як об’єкта 

наукових досліджень, наблизився до концепту політичного дискурсу, 

аналізуючи цінності спільноти . Він акцентував на правдивості метафори й на 

вродженій агресії людини до того, кого вона вважає своїм ворогом. Його 

погляди разом з ідеями марксизму та фройдизму стали основними предтечами 

дискурс-аналізу ХХ ст. Адже на підставі цих теорій виникає розуміння 

символічної надбудови, з якої соціум черпає сенси.  

Отже, в межах першого етапу розвитку політичної лінгвістики 

відбувається своєрідне намацування об’єкта дослідження дискурсивних 

розвідок. Упродовж цього періоду зустрічається слово «дискурс» (для 

прикладу, праця Р. Декарта «Міркування про метод», що в оригіналі 
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називається «Discours de la methode»), однак воно позначає лише мисленнєву 

практику з ознаками послідовності, логічності, що розгорталася в поняттях і 

судженнях (мала місце монологічна форма трактатів та есе) [42]. Вчений Є. 

Кожемякін зазначає, що в некласичних і постнекласичних парадигмах обсяг 

цього поняття змінюється, ділиться на два: для точних природничих наук 

дискурсом стають наукові висновки, для гуманітарних –система риторичних та 

естетичних фігур [42].  

Початок нового етапу розвитку науки про політичну мову можна 

пов’язати з науковим доробком швейцарського лінгвіста Фердинанда де 

Сосюра. Він започаткував нову науку семіологію, що розрізняла мову й 

мовлення. Мова стала втіленням традицій, правил і звичаїв спілкування, 

культури народу, а мовлення – продуктом процесу комунікації. Взаємодіючи, ці 

два лінгвістичні елементи забезпечували роботу цілого механізму: мова – 

позначає, мовлення – передає зміст. Учений був переконаний, що саме мова має 

стати об’єктом вивчення науки, бо мовлення має часто випадковий характер, 

вбирає помилки людини і залежить від її рис [87, c. 27]. Саме мова – стійка, 

постійна, незмінна структура, яку приховує мовлення, – мусила би стати 

об’єктом вивчення лінгвістики, – так вважає Ф. де Сосюр.  

Луї Ельмслев, датський лінгвіст, розробляючи метод структурної 

лінгвістики, писав: «Улюбленим порівнянням де Сосюра було порівняння 

мовної системи з шаховою грою: шахова фігура вирізняється виключно 

співвідношенням з іншими фігурами і відносними позиціями на шаховій дошці, 

зовнішня ж форма шахових фігур і матеріал, з якого вони зроблені (дерево, 

кістка тощо), зовсім не мають значення для самої гри. Наприклад, коня, що має 

зазвичай вигляд конячої голови, можна замінити будь-яким іншим предметом, 

умовно призначеним для тієї ж мети. Якщо під час гри кінь випадково впаде й 

розіб'ється, ми можемо взяти замість нього який-небудь інший предмет 

відповідної величини й надати йому цінність коня. Точно так само будь-який 

звук може бути замінений іншим звуком, або буквою, або умовним сигналом, – 

система залишиться тією ж самою» [29].  
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Сучасник Ф. де Сосюра, американський учений Чарльз Пірс усередині 

ХІХ ст. вводить термін «семіотика», позначаючи науку про способи передачі 

інформації й закономірності її сприйняття. Ця подія відіграла визначальну роль 

для зміни розуміння самої суті мови та спричинилася до зародження 

структурної лінгвістики.  

В американській семіотиці, що розвивалася під значним упливом робіт Ч. 

С. Пірса та Ч. Моріса, автора концепту «прагматика», основним об’єктом 

вивчення були різні невербальні символічні системи, наприклад, жести чи мова 

тварин. В Європі – навпаки. З самого початку домінувала мовна сосюрівська 

традиція. Власне тут семіотику розвивали здебільшого лінгвісти та 

літературознавці: Л. Ельмслев. С. Карцевський, Н. Трубецкой, Р. Якобсон, В. 

Пропп, Ю. Тинянов, Б. Ейхенбаум та інші.  

Для розвитку наук про суспільство важливим є поняття пресупозиції, яке 

на початку ХХ ст. ввів німецький учений Готліб Фреге. Поняття сучасної 

логіки і лінгвістики позначало базове твердження, незаперечне знання, на 

основі якого виникають похідні твердження, висловлювання, умовиводи тощо.  

З початком ХХ ст. мова почала набирати статусу основного об’єкту 

дослідження в гуманітарних науках. Унаслідок першої (20-ті рр. ХХ ст.) та 

другої (40–50 рр. ХХ ст.) хвилі лінгвістичного повороту виникають та 

розвиваються такі наукові підходи: герменевтика, конструктивізм, 

структуралізм, постструктуралізм, а також наука про політичну мову – 

політична лінгвістика. Кожен з них залучив до свого методологічно-

термінологічного арсеналу поняття дискурсу. 

Лінгвістична семантика як наука про значення сказаного перепліталася з 

семіотикою, філософією та логікою. Найбільший уплив на її оформлення мала 

аналітична філософія – після лінгвістичного перевороту, що відбувся на 

початку ХХ ст., Г. Фреге, Б. Рассел, Дж. Мур, Л. Вітгенштайн, Р. Карнап та інші 

автори стверджували, що мова перетворилася на основний об’єкт дослідження 

філософії. Тоді у філософії виокремили два напрями: філософія логічного 
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аналізу та лінгвістична філософія [46, c. 35]. Перший прагнув виправити мову, 

зокрема мову науки, відповідно до критеріїв науковості. Лінгвістична 

філософія зосередилася на аналізі повсякденної мови, прагнула обмежити її 

неправомірне використання (Б. Рассел, ранній Л. Вітгенштайн та інші 

представники Віденської школи). Бертран Рассел створив концепцію логічного 

атомізму. Він стверджував, що все наше знання про світ пов’язане з набором 

основних елементарних речень. Цю ідею підхопив австрійсько-британський 

мислитель Людвіг фон Вітгенштайн. У праці «Логіко-філософський трактат» та 

«Філософські дослідження» він намагався проаналізувати повсякденну мову, 

розрізняючи речення істинні та хибні, закликав говорити «осмислено». 

Досліджуючи механізми розуміння мови, він зазначає: правильно казати не 

«без мови ми не могли б порозумітися одне з одним», а «без мови ми не могли 

б упливати на інших людей, не могли б прокладати дороги, робити машини і т. 

д» [17, c. 224]. Основні закономірності вживання речень він пояснював через 

функції та рівняння, мову розумів як таку, що набуває сенсу в процесі «мовних 

ігор», які відбуваються згідно зі встановленими правилами. «Логіко-

філософський трактат» став головною книгою представників логічного 

позитивізму. «Думка є змістовним реченням, – пише Л. Вітгенштайн, – 

сукупність речень є мовою. Мова маскує думку. І маскує так, що з зовнішньої 

форми маски не можна скласти уявлення про форму замаскованої думки, бо 

форми маски утворено не для того, щоб із неї було впізнати форму тіла» [17, c. 

36].  

Також автор звертає увагу на те, що в побутовій мові буває так, коли саме 

слово позначає щось різне, отже, належить до різних символів; або що два 

слова, які означають щось різним способом, уживано в реченні начебто тим 

самим способом (це спостереження зазнає подальшого розвитку в концепціях 

семіотики, дискурс-аналізу), через що можуть легко виникнути найістотніші 

непорозуміння (яких, за словами вченого, повно в усій філософії). Вчений 

доводив, що мова – це знаряддя [17, c. 237], а межі мови людини – це межі її 

світу.  
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У 20-30 рр. ХХ ст. представник Віденської школи Рудольф Карнап 

розробив теоретичний апарат формальної семантики, що базувалася на 

поняттях «інтенсіонал» – зміст поняття, та «екстенсіонал» – сукупність 

об’єктів, здатних називатися інтенсіоналом, і запропонував так звані постулати 

значення – спеціальний спосіб опису значення слів.  

Реабілітація метафори як об’єкта наукових досліджень почалася в 30-их 

рр. ХХ ст. (адже з античних часів вона не мала статусу наукової категорії, її 

визначали «зловживанням мовою» [60, c. 14]). До цього спричинилися 

політичні реалії, в яких опинився світ, зокрема дві Світові війни, поширення 

тоталітарних ідеологій, виникнення та зміцнення СРСР. Метафору запровадили 

до сфери наукових зацікавлень, а вона принесла з собою поняття «політичної 

метафори», «політичного міфу», «політичного символу» та «політичного 

контексту».  

Особливе значення у міжвоєнний та післявоєнний період розвитку 

політичної лінгвістики мають роботи Г. Ласвела, Н. Лейтеса, С. Якобсона, а 

також художній роман-антиутопія Джорджа Орвела «1984». Німецький 

філософ Ернст Касірер досліджував мовну практику політиків у період 

Третього Рейху. Він писав: усі стали свідками того, як слово виконувало дві 

діаметрально протилежні функції: семантичну й магічну. Семантична – 

притаманна всім мовам, але магічну її суть використовують у примітивних 

спільнотах, коли слово не передає відношення між речами та явищами, а 

намагається змінити явища природи [37, c. 212]. На думку вченого, це мало 

місце в період нацистського правління. 

Та не лише на території Європи – політичну мову активно досліджували і 

в США. Дослідник Гарольд Ласвел аналізував пропаганду в часи Другої 

світової війни, одним з перших почав вивчати власне політичну мову, 

політичну метафору. Він жартував: «У суспільстві, що стає все більше 

мультикультурним та розгалуженим, потрібно слідкувати за тим, чим усі 

займаються. Тому виникають статути чиновників, роботодавців і клієнтів, 

робітників та інших. Тобто, якщо в Середньовіччі книги були про мистецтво 
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помирати, то зараз популярними є підручники про те, як організовувати 

похорон» [128, c. 4].  

1930 р. виходить книга Г. Ласвела «Психопатологія і політика», 1949 р. 

світ побачила «Мова політики: дослідження квантитативної семантики». У 

першій науковець роздумує про можливість створення логічної мови (ідеї, яку 

започаткував Рене Декарт), підкреслює необхідність стимулювати здатність до 

критичного логічного мислення у громадян демократичних країн. 

«Загальновизнана мета наших професійних шкіл полягає в тому, щоб посилити 

логічне мислення в світі, а недолік їх полягає в тому, що люди так чи інакше 

продовжують думати дуже примітивно. Незважаючи на наші зусилля, вони 

завжди дозволяють своїм упередженням та стереотипам себе випереджати, 

навіть коли є чимало хороших намірів» [50, c. 49].  

У «Дослідженні квантитативної семантики» Г. Ласвел аналізує політичну 

мову, пропонує специфічний метод її вивчення, розглядає співвідношення між 

стилем мови та політичним режимом. Він та Волтер Ліпман піднімають 

проблему формування громадської думки та її впливу на політичне життя. 

Важливим для розвитку політичної лінгвістики був розвиток семантики, 

що розвивалася й у рамках логіки як ситуативна й теоретико-ігрова. Першу 

розробив Дж. Барвайс, основна його ідея полягала в тому, що значення мовних 

виразів цілком залежить від контексту (в тому числі й від ситуації, в якій вони 

актуалізуються). Теоретично-ігрову семантику розробив фінський логік Яако 

Хінтікка. Для нього мовні ігри – це діяльність, яка зазвичай оточує слово і яка 

надає слову значення [46, c. 53]. Учений формалізував поняття мовної гри, яку 

автор терміна Л. Вітгентштайн визначав так: «.. в яких випадках ми кажемо, що 

гру зіграно за певним правилом! Правило може бути допоміжним засобом у 

навчанні гри. Його називають учневі й навчають застосовувати його. – Або 

воно є знаряддям самої гри. – Або: правила не застосовують ні в навчанні, ні в 

самій грі; його також немає в списку правил. Гри навчаються за тими й тими 

правилами, бо той, хто спостерігає за нею, може вгадати ті правила з практики 

гри, - як закон природи, що йому підлягають дії гри. – Але як спостерігачеві  в 
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цьому випадку відрізнити помилку від правильної дії? – Для цього є прикмети в 

поведінці гравців. Подумаймо про характерну поведінку того, хто порушує 

обіцянку. Можна було б зрозуміти, що хтось це робить, навіть не розуміючи 

його мови» [17, c. 117].  

Проте логічна семантика описує інтерпретацію не мови як системи, а 

безпосередньо використання мови, тобто інтерпретує мовну діяльність. 

Семантика з філософії та логіки проникла до лінгвістики у вигляді теорії 

референції, прагматики й теорії мовних актів.  

Отже, на другому етапі розвитку науки про політичне використання мови 

відбувається дослідження комунікаційних процесів і явищ, науковці визнають 

мову основним предметом дослідження. Запитання, які вони ставили перед 

наукою: якою повинна бути мова, щоб передавати справжній змін символів? Як 

можна навчити користуватися мовою? Який вплив мова здійснює на великі 

маси людей з допомогою метафори? 

У зв’язку зі збільшенням кількості наукових дисциплін, зміцненням ролі 

семіотики та виникненням поняття дискурсу, який визначали необхідною 

умовою спілкування та співжиття, багато науковців переходить до 

міждисциплінарного дискурс-аналізу як методології вивчення політичної 

дійсності. Саме поняття дискурс-аналізу 1952 р. визначив, увів до наукового 

обігу та пояснив американський лінгвіст Зелліг Гарріс, опублікувавши статтю 

«Дискурсивний аналіз» («Discourse Analysis»), в якій дискурс-аналіз назвав 

методом вивчення руху інформації в дискурсі [66]. 

Після цього різні науки почали досліджувати взаємозв’язок «дискурсу» та 

аргументації, створювати основну термінологію політичної лінгвістики та 

політичного дискурс-аналізу. Найвідоміші представники цього етапу розвитку 

науки – М. Фуко, Ж. Дюбуа, М. Пеше, Р. Барт, П. Бурдьє, Ю. Габермас, А. 

Грамші та М. Бахтін. Вони зосередили свою увагу на дослідженні текстів як 

єдиного смислового цілого, наповненого денотативним та конотативним 
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змістами, дослідженні метафори в структурі тексту, ролі автора твору, а також 

взаємозв’язку влади й дискурсу.  

Французький етнограф Клод Леві-Строс, досліджуючи традиційні 

суспільства, робить висновок, що мова й культура не існують одне без одного й 

у своїй сукупності створюють тип певної лінгвістичної поведінки, яку визначає 

нова окрема категорія — «політичний дискурс» — функціональний стиль мови, 

який займає проміжну ланку між мовою та мовленням в сосюрівському 

розумінні, постає не лише як мовленнєва діяльність, а й політична поведінка, 

що має колективно-діяльнісну основу [60, c. 15].  

Вагомий внесок у розробку поняття політичного дискурсу зробив Мішель 

Фуко, описавши концепт влади дискурсу. Він стверджував, що раніше владу 

розуміли як «контроль тіла». Проте сучасний світ «еволюціонував» під впливом 

глобалізаційних процесів, розвитку міжнародної політики, внаслідок 

утвердження прав і свобод громадянина на законодавчому рівні, відмовився від 

«негуманних» способів реалізації влади. Натомість закріпився «контроль 

душі», що полягає в коригуванні поведінки відповідного суб’єкта в непомітний 

для нього спосіб – через владу дискурсу [36]. Так, М. Фуко в праці «Наглядати 

й карати» стверджує: упродовж 150–200 років, відколи Європа запровадила 

нові кримінально-правові системи, судді поступово стали засуджувати вже не 

злочин, а "душу" злочинців» [90, c. 48]. Ця влада дискурсу не допускає 

фізичних страждань, але полонить розум та душу, передбачаючи наперед, що 

людина має знати та про що думати. Розвиваючи цей концепт, Т. ван Дейк 

визначає владу дискурсу непрямою, такою, що реалізується через «свідомість» 

людей, наприклад, керуючи потоком інформації, можна схилити людей до 

певних дій. На його думку, більшість форм соціальної влади є різновидом 

«ментального контролю», що здійснюється через переконання або інші форми 

дискурсивної комунікації [16, c. 48].  

Мову та дійсність, поведінку й свідомість аналізує також французький 

учений Ролан Барт. Він займався вивченням семіотики, текстів, міфу. 

Мислитель розвивав ідею символічності дискурсу, аналізував місце автора в 
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тексті та відмінність тексту, дискурсу й твору. Науковець розвиває думку М. 

Фуко про те, що осягнути істину можна лише в тому випадку, якщо заглянути 

за межі всіх дискурсів. М. Фуко постійно намагається роздивитися сенс, 

схований за ними, доводить, що всякий очевидний, здавалося б, дискурс 

«таємно спочиває на вже сказаному»; і цей вже сказаний є «колись 

вимовленим», безтілесним дискурсом. Ми припускаємо: все, що дискурс може 

сформулювати, виявляється вже вимовленим у тій попередній 

напівбезмовності, яка вперто над ним зберігається, але яку він перекриває і 

змушує замовкнути [89, c. 69].  

Погляди М. Фуко тісно пов’язані з ідеями інтертекстуальності та 

дискурсу як контексту висловлювання, присутності багатьох дискурсів і 

неможливості існування одного. Філософ описує небезпеки, пов’язані з 

потребою досліджувати очевидні дискурси: по-перше, небезпека повторювати 

одне й те саме, по-друге, небезпека досліджувати щось «підслухане й несказане 

водночас». Він один з перших наголошує на різниці між мовознавством та 

дискурс-аналізом: «Ось запитання, яке задає аналіз мови: згідно з якими 

правилами виникло певне  висловлювання й, отже, згідно з якими правилами 

можна б було утворити інші подібні висловлювання? Зовсім інше питання 

ставить дискурсивний опис подій: як сталося так, що мав місце саме такий 

вислів і ніякий інший на його місці?» [89, c. 73].  

В СРСР існували два основні лінгвістичні центри – в Москві (В.В. Іванов, 

В. Топоров, Б. Успенский та інші) і в Тарту (Ю. Лотман, Б. Гаспаров та інші.) 

[46, c. 26]. В 60-их роках ХХ ст. тут починають послуговуватися терміном 

«вторинні системи моделювання» [46, c. 27]. Мову визначали первинною 

знаковою системою, надбудовані над нею ж знакові системи розглядали як 

вторинні. Термін запропонував В. Успенський, щоб уникати частого 

використання терміна «семіотика», оскільки він викликав незадоволення з боку 

офіційної ідеології. 

На відміну від попередніх етапів розвитку науки, з середини ХХ ст. 

поняттям «політичний дискурс» починають активно користуватися. У 1967 р. 
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під редакцією американського філософа Річарда Рорті виходить збірка статей з 

назвою «Лінгвістичний поворот», де йдеться про спільні риси усіх досліджень 

знання і мовних дій, об'єднаних етикеткою «дискурс-аналізу» або «дискурс-

теорії». Учений констатує глобальне занурення всієї науки в лінгвістику, 

акцентуючи на поширенні методів Ф. де Сосюра, Н. Хомського і Р. Якобсона в 

наукових розвідках [125]. 

У цей час також розвиваються напрями когнітивної лінгвістики та 

психолінгвістики. Когнітивна лінгвістика, найпоширеніша (особливо в Європі) 

назва напряму лінгвістичних досліджень, виникла в другій половині 70-х рр. 

ХХ ст. У США, де цей напрямок зародився, його частіше називають 

«когнітивною граматикою», тоді як в Україні і Росії використовують термін 

«когнітивна семантика» [84]. Внесок американського лінгвіста Ноама 

Хомського до наукової парадигми назвали «хомськіанською революцією». 

Вона розірвала зв'язки зі структуралістським підходом і ввела 

трансформаційно-генеративний напрям у дослідження лінгвістики. Проблеми, 

пов'язані з когніцією людини (природа знань, формування систем знань та їх 

актуалізація при обробці інформації) постали вже в ранніх роботах ученого. 

Хомськіанська революція дала поштовх до розвитку трьох нових наукових 

галузей: семантики, синтаксису та когнітивної психології [32], – вважають 

психолінгвісти, а сам Н. Хомський, будучи лінгвістом, окрім мовознавчих 

розвідок, намагався «накреслити певне обрамлення, у межах якого дослідження 

мови може становити загальний пізнавальний інтерес» [92, c. 26].Так, 

«хомськіанська революція» стала здобутком психолінгвістики – спробою 

об’єднати намагання лінгвістики та психології, щоб розгадати процес мовлення 

та комунікації. «Теорія мови є просто тією частиною людської психології, яка 

має справу з певним особливим ―розумовим органом‖, – людською мовою» [92, 

c. 67], – писав учений.  

Цікавими є розвідки сучасного американського ученого Джорджа 

Лакофа, який, працюючи в руслі психолінгвістики, намагається пояснити 

парадокси політичної реальності специфікою функціонування самого мозку. 



  27 
 

Його теза, що «політику ХХІ ст. неможливо зрозуміти розумом XVIII ст.» [127, 

c. 21] обґрунтувала необхідність змінювати підхід до розуміння політичної 

дійсності, ставити інші запитання й переходити від консервативного до 

прогресивного світогляду.  

Наприкінці. ХХ ст. наука переосмислює роль символічного в реальному 

житті пересічного громадянина. Психоаналіз Лакана, структурна антропологія, 

неомарксизм, семіологія та лінгвістика – всі науки ставили перед собою 

завдання розкрити механізми поєднання широти поглядів та лінощів розуму 

[23, c. 55], – пише французький дослідник Р. Дебре. Сучасний етап розвитку 

дискурсивних розвідок ґрунтується на узагальненні попередніх методів та 

напрацюванні нових підходів до дослідження політичної мови, політичної 

дійсності, джерел інформації, нових лінгвістичних явищ.  

Внаслідок цих розвідок змінилося розуміння політичного міфу та 

політичної метафори, воно вже докорінно відрізняється від того значення, яке 

вкладали в ці поняття ще 100 років тому. «Кант починає свою останню книгу, з 

твердження, що ―джерелом всіх оман є метафора‖. Ну, що сказати, – дуже зле. 

Він помилявся. Можливо, метафора і є джерелом всіх помилок, але вона – і 

джерело всіх істин», – зазначає американський історик Г. Вайт [156]. 

Численні школи дискурс-аналізу, що почали виникати наприкінці ХХ ст., 

намагалися розкрити суть символічного існування політичного. Важливим 

джерелом розвитку науки стали неомарксисти. Зокрема Ернесто Лакло та 

Шанталь Муфф, критикуючи загальні постулати марксизму про базу 

(економіку) та надбудову (школи, армію, церкву – все, що зв’язане з 

продукуванням значення в суспільстві), обґрунтували тезу, що такий поділ – 

невиправданий, адже власне марксистська надбудова (а не база) дає можливість 

створювати чи хоча би уявляти нову дійсність. Учені продемонстрували, що 

категорія «дискурсу» належить до напрямку сучасної думки, започаткованої 

трьома основними інтелектуальними течіями ХХ ст.: аналітичною філософією, 

феноменологією та структуралізмом. На їхню думку, століття почалося з трьох 

понять, які пропагували ілюзію безпосередності: референта, феномена й знаку. 
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З часом ілюзія неопосередкованості пропала й виникла необхідність заміни її на 

ту чи іншу форму дискурсивної медіації. Так, на думку Є. Лакло та Ш. Муфф, 

сталося в аналітичній філософії з роботами пізнього Вітгенштайна, у 

феноменології – з екзистенціальною аналітикою Гайдегера і в структуралізмі з 

постструктуралістською критикою знаку [49]. Отже, саме Є. Лакло та Ш. Муфф 

пояснили, обґрунтували та розвинули поняття політичного дискурсу як 

реальності, в якій живе певна спільнота; як сукупності символів, значення яких 

розуміють лише в конкретній спільноті; як продукт влади та політики, які 

створюють та змінюють символічне значення дискурсу. 

Голландський учений Тен ван Дейк, один із основних розробників 

критичного дискурс-аналізу, вважає, що з середини 80-х рр. ХХ ст. дискурсивні 

дослідження вступають в етап внутрішньогалузевої спеціалізації. Виникають 

спеціалізовані теорії дискурсу (ідеологічного дискурсу, етнічних дискурсів, 

дискурсу соціальних меншин тощо), нові інтелектуальні напрями в дискурс-

аналізі. У деяких випадках дискурсивний аналіз заміняє традиційні лінгвістичні 

дослідження, в інших ним позначають усякі дослідні моделі й стратегії в 

рамках сучасних парадигм і теорій [42]. Тобто виникає ціла низка 

дискурсивних дослідних практик, якими послуговуються в різних галузях 

соціально-гуманітарного знання. 

Багатою є традиція німецького дослідження політичного дискурсу, що 

починається від Юрґена Габермаса та Карла-Отто Апеля і тягнеться дотепер. 

Ю, Габермас намагався пояснити природу людини, аналізуючи її комунікаційні 

практики в різних сферах. Його погляди стали підґрунтям для виникнення 

дискурсивної етики, що висуває до дискурсу вимогу раціональності, на підставі 

якої виникає його універсальність, критикує суб’єктивність дискурсу.  

Сучасна німецька дослідниця Мелані Шретер, що свого часу працювала у 

Лейпцигському Університеті, з 2002 р. досліджує політичну мову та різні 

аспекти політичної комунікації. 2009 р. разом з Бйорном Каріусом вона видала 

книгу «Про політичне використання мови. Слово. Текст. Дискурс» [136]. Гейко 

Гірнтх, мовознавець з Марбурга, 2002 р. опублікував працю під назвою «Мова 
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та застосування мови в політиці» [114], де проаналізував прагматичні та 

семантичні ознаки політичної мови. 

Сьогодні дослідження політичного дискурсу зосереджено в Сполучених 

Штатах Америки (Дж. Лакоф, В. Бенуа, Р. Андерсен, Ш. Муфф та Е. Лакло), 

Центральній та Західній Європі (Д. Бенкс, Р. Водак, П. Друлак, А. Мусолфф, М. 

Шретер, Г. Гірнтх, Т. ван Дейк, Н. Феркло) та інших мегарегіонах [14].  

З-поміж українських науковців проблему політичного дискурсу вивчають 

Г. Почепцов, І. Клименко, Н. Нагорна, К. Серажим, Н. Акінчиць, А. Сотников 

та інші. Григорій Почепцов досліджує політичний дискурс з погляду семіотики 

– науки про шляхи передачі інформації. У праці «Семіотика» [71] він 

зосереджується на знаковій та символічній дійсності, аналізує вербальні дії 

(анекдоти, промови, висловлювання) політичних суб’єктів, а також сферу 

естетичного (пам’ятники, літературу) як політичний дискурс епохи.  

Українська науковиця Катерина Сержим пов’язує виникнення 

дискурсивної теорії з когнітивною революцією 70-их рр. ХХ ст., що 

спричинила розвиток феноменології, психосемантики, символічного 

інтеракціонізму (одним із найважливіших висновків якого стало твердження 

про те, що мотиви, настанови, емоції, образи «Я» та «інших» — не самоцінні 

ментальні сутності, а результати мовного спілкування, конструкти, які 

продукують процеси комунікації та інтеракції) [78, c. 20], теорію соціальних 

репрезентацій, дискурсивну психологію, критичний дискурс-аналіз. 

Отже, аналіз політичного дискурсу на сьогодні розвивається в різних 

напрямах, розв’язує різноманітні наукові завдання, зокрема описує окремі 

елементи політичної мови; вивчає окремі рівні аналізу: фонетику, лексику, 

синтаксису, тексту і дискурсу; розвиває нормативний (критичний) та 

дескриптивний (описовий) підходи; вивчає окремі політичні жанри, стилі, 

тексти; досліджує ідіостиль – загальні закономірності політичної мови; 

займається дискурсивним вивченням комунікативних ролей, ритуалів, стратегій 

і тактик; здійснює порівняльні дослідження, виявляє загальні й особливі ознаки 
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політичних дискурсів різних країн та епох; займається дослідженнями, що 

містяться в орієнтованих на суміжні галузі науки, використовує методи 

психолінгвістики, когнітивістські, лінгвокультурології тощо [95]. 

Висновки. 

Отже, науковому пізнанню про політичний дискурс передували розвідки 

символічної суті мови. Одними з перших, хто усвідомив відносність і 

змінюваність значення, яке закладають у форму певних слів, релятивізм істини 

та брехні, були софісти. Їхнім погляди та діяльність призвели до того, що 

риторику почали вважати негідною вивчення наукою, адже вона – 

викривлювала істину.  

До Нового часу окремі мислителі (св. Августин, Дж. Локк, Г. В. Лейбніц, 

І, Кант) торкалися проблеми політичного використання мови, статусу 

політичної метафори й міфу, намагалися пояснити значення мови для 

соціалізації та легітимації влади в суспільстві, однак будь-яке відхилення від 

об’єктивного опису реальності вважали таким, що викривляє істину, й таким, 

що не повинно існувати.  

Лише з моменту розрізнення мови й мовлення, яке здійснив Ф. де Сосюр, 

з виникненням семіотики – науки про механізми передачі інформації, а також 

після двох хвиль лінгвістичного повороту, термін «політичний дискурс» 

з’являється в наукових доробках лінгвістів, філософів, психолінгвістів, 

психологів, істориків, культурологів.  

Саме розуміння дискурсу, що існувало до ХХ ст., відрізняється від його 

сучасного визначення, тоді воно позначало лише мисленнєву практику з 

ознаками послідовності, логічності, що розгорталася в поняттях і судженнях 

(монологічна форма трактатів та есе), натомість у некласичних і 

постнекласичних парадигмах обсяг цього поняття змінюється, розділившись на 

два: для точних природничих наук дискурсом стають наукові висновки, для 

гуманітарних наук – це система риторичних та естетичних фігур, як вважає 

російський дослідник Є. Кожем’якін.  
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У міжвоєнний період ХХ ст. політична метафора й політичний міф 

утрачають статус джерела брехні, отримують статус джерел істини. У цей час 

виникають науки, присвячені вивченню політичного використання мови як 

засобу маніпуляції свідомістю людей та урегулювання життя спільноти.  Зміна 

політичної влади з «контролю тіла» на «контроль душі», що, на думку М. Фуко, 

відбулося в ХХ ст., а також стало одним із тих чинників, які надали мові 

статусу об’єкта дослідження всіх гуманітарних наук. Наукові спроби зрозуміти 

«чаклунство політики», що особливо разюче проявилося в політичній 

пропаганді тоталітарних режимів, а також пояснити зміни, які настали після 

цих воєн, здійснювали американські лінгвісти та семіотики, розробники 

когнітивної науки, європейські постмодерністи, представники німецької та 

французької школи дискурс-аналізу. 

Наприкінці ХХ ст. політична лінгвістика та політичний дискурс-аналіз 

стали новими науками, що взялися безпосередньо аналізувати, як 

використовувати ресурси мови в боротьбі за політичну владу, щоб увіковічнити 

соціальний порядок, а також – у процесі політичної конкуренції та 

конструювання ідентичності спільноти.  

Результати дослідження історіографічної частини дисертації 

«Семантична парадоксальність політичного дискурсу» апробовані на 

міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження 

представників суспільних наук – прогрес майбутнього», у результаті якої 

вийшли тези під назвою «Дискурс як об’єкт дослідження політичної 

лінгвістики» (2013 р.; С. 80-83); на звітних конференціях кафедри теорії та 

історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка в доповідях «Становлення 

політичної лінгвістики як науки» (2013 р.), «Психологічні аспекти впливу 

політичного дискурсу у статті» (2014 р.), а також у статті «Психологічні та 

стилістичні аспекти функціонування політичного дискурсу», опублікованій у 

віснику «Панорама Політологічних Студій. Науковий Вісник РДГУ, Випуск 11» 

(С. 73-81). 
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РОЗДІЛ 2 

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ РОЗВІДОК 

 

Політичний дискурс – це складний об’єкт дослідження, який вивчають 

психологи, культурологи, соціологи, історики, лінгвісти та психолінгвісти, 

розробники семантики та семіотики, політології й філософії. Кожна наука 

використовує свої методи, наголошуючи на різних аспектах функціонування 

політичного дискурсу. Кожна з них у певний спосіб аналізує політичну мову, 

використовуючи дискурс-аналіз як метод дослідження, адже, як зазначили М. 

Пеше та К. Фукс, дискурсивні процеси лежать в основі породження сенсу, а 

мова – це матеріальна субстанція, в якій цей сенс утілюється [67, c. 112]. 

Український учений Г. Почепцов запитує: чому мова виявилася основою 

семіотичних методів? Чому саме звідти черпають різні підходи? Опираючись 

на лінгвістичні у своїй основі методи аналізу, В. Пропп вивчав казку, К. Леві-

Строс – міф, італійські та французькі семіотики – кіно, Г. Шпет – театр. «Світ – 

це мова, – пише вчений. – Війни починаються через мови. Завдяки мові вони ж 

і закінчуються, як звичайні сварки» [71, c. 116], – зауважує Г. Почепцов. 

Вчений наголошує: методами дослідження політичної мови не можуть 

послуговуватися лише лінгвісти, адже, розуміючи механізми функціонування 

мови, її символічну природу та знання про її символічну суть, можна здійснити 

більш-менш достовірний аналіз соціальної дійсності загалом, політичної 

зокрема.  
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Аналізувати політичний дискурс можна з погляду політичної лінгвістики 

і з позицій дискурсивного аналізу. За визначенням російського автора В. 

Дем’янкова, політична лінгвістика є частиною політичної філології, наука про 

співвідношення властивостей дискурсу з такими концептами, як «влада», 

«вплив» та «авторитет». Політична лінгвістика, на думку вченого, повинна 

досліджувати мікрорівень дискурсу: синтактику, семантику й прагматику 

політичних дискурсів, їх інсценування та інтерпретацію, порівнювати 

політичну мову з повсякденною [25]. Проте з цього визначення випливає 

розуміння політичного дискурсу лише як мовної дії суб’єктів політики, що не 

відповідає загальноприйнятому його розумінню як певної віртуальної 

реальності, в якій опиняється спільнота, об’єднана спільним політичним і 

культурним простором.  

Незважаючи на те, що предметом даного дослідження є власне 

вербальний вимір політичного дискурсу, все ж зводити його до суто мовних 

категорій – не варто. Адже процеси політичної вербальної комунікації, 

висловлювання, що впливають на політичну свідомість та політичну реальність 

соціуму, не можна вважати об’єктом вивчення лише лінгвістики, яка досліджує 

те, що було сказане в конкретному випадку, специфіку сказаного й правила, 

згідно з якими висловлювання побудоване. Політична комунікація належить до 

сфери зацікавлення політичного дискурс-аналізу, що вивчає процеси політичної 

дійсності. На підставі аналізу висловлювань політиків дискурс-аналіз розкриває 

особливості політичної культури та свідомості конкретного соціуму. У 

дискурс-аналізі має місце синкретизм наукової методології, який передбачає 

наявність культурологічних, семіотичних, лінгвістичних та політологічних 

підходів. 

Так, згідно з підходом М. Фуко, дискурси не є лінгвістичною одиницею 

дослідження. Отже, предмет дискурс-аналізу – це не висловлювання, які 

можуть утворюватися згідно з певними формальними правилами, а тексти, які 

фактично мали місце за специфічних умов. Тобто йдеться про дослідження 

«умов існування», а не «умов імовірності», про те, чому певні висловлювання 
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набули цієї, а не іншої форми, яка також була би можлива за даної системи 

правил [125]. Г. Коциба зауважує, що дискурс-аналіз – це не інтерпретація 

мовного сенсу, а реконструкція горизонту, всередині якого щось може бути 

назване істинним або кандидатом на істину. Цій думці відповідає і погляд 

іншого вченого – Є. Кожем’якіна, який зазначає: «Дискурсивний підхід 

спрямований не так на виявлення певного змісту чи автентичного сенсу тексту, 

як на пояснення, відповідно до яких правил, в яких умовах, за яких обставин 

текст стає можливим і що при цьому стало внутрішньою чи зовнішньою 

рушійною силою» [42]. 

Досліджуючи політичний дискурс, потрібно розрізняти політику й 

політичне. Політика – це діяльність суб’єктів політики, спрямована на 

здійснення їхніх повноважень та задоволення владних інтересів. Натомість 

«політичне» – це властивість соціальної структури створювати та 

функціонувати в умовах владної ієрархії, що виникає внаслідок комунікації. 

Тобто, політика – це одна з практичних форм політичного, що втілюється в 

інституційному політичному дискурсі.  

В українській і світовій науці немає єдиного визначення поняття 

політичного дискурсу – як молодого, складного й багатогранного наукового 

концепту. До середини ХХ ст. науку про політику намагалися зосередити на 

таких категоріях, які мали би відображати об’єктивну політичну дійсність. 

Описуючи умови функціонування політичних інститутів, учені вважали свої 

результати виправданими та обґрунтованими. Лише представники некласичної 

чи постнекласичної парадигми почали трактувати політику чимось таким, що 

не існує насправді, наголошуючи: політика – це не реальний стан речей, а певна 

спільна мовчазна згода щодо того, що вважати реальним [132]. 

Одним із перших, хто вживав поняття «дискурсу» в значенні мовлення, 

яке привласнюється мовцем, був Еміль Бенвеніст. Згідно з його теорією 

дискурсу як прагматизованої форми тексту, дискурс – це реальний вияв 

мовлення, текст, узятий у подвійному аспекті, мовлення, занурене в життя [39]. 

Тобто, вчений заклав фундамент загальновизнаного розуміння дискурсу як 
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складного комунікативного явища, що складається з текстів та 

екстралінгвальних чинників (фонових знань, переконання, настанов, мети 

адресанта) [78, c. 57]. 

За визначенням української дослідниці Л. Нагорної, дискурс – це 

функціональний стиль мови, який постає не лише як мовленнєва діяльність, але 

і як політична поведінка, що має колективно-діяльнісну основу [60, c. 15]. На 

думку вченої, він виконує роль сполучної ланки між сосюрівськими «мовою» та 

«мовленням». Натомість М. Шретер визначає дискурсом тематичну мережу 

текстів, що є складною послідовністю тематично близьких текстів, які 

перебувають у відношенні дискурсивності [114, c. 76]. Під дискурсивністю 

вчена має на увазі структуровану мережу відносин текстів у середині певного 

дискурсу, їх тематичну єдність [114, c. 76]. Наприклад, сукупність текстів про 

політику становитимуть політичний дискурс.  

Учена К. Серажим визначає політичний дискурс мовною практикою, 

здійсненою в політичному просторі (сукупність екстралінгвальних чинників, 

які впливають на формування політичного дискурсу [78, c. 177]), а науковець П. 

Паршин вважає, що дискурс є «позначенням певної системи обмежень, які 

накладаються на необмежену кількість висловлювань з огляду на соціальну чи 

ідеологічну позицію» [98, c. 25]. За визначенням учених Є. Кожем’якіна та Є. 

Переверзєва, політичний дискурс можна розглядати як спеціально організовану 

й тематично зосереджену послідовність висловлювань, що мають місце в 

певних специфічних історичних і соціальних рамках і які можуть змінити 

владні відносини в суспільстві [132].  

Узагальнивши різні розуміння поняття дискурсу, В. Чернявська пропонує 

звести їх до двох основних: 1) «конкретна комунікативна подія, зафіксована в 

тексті й усному мовленні, що здійснюється у конкретному когнітивно 

зумовленому комунікативному просторі»; 2) «сукупність тематично 

співвіднесених текстів» [93]. На цьому прикладі видно, що не всі науковці 

розрізняють поняття «політичного дискурсу» й «політичної комунікації». 

Наприклад, Т. ван Дейк пише: «―Дискурс‖ у широкому розумінні є складним 
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поєднанням мовної форми, значення й дії, яку можна найкраще 

схарактеризувати через поняття комунікативної події чи комунікативного 

акту». Ю. Габермас визначає дискурс рефлексивною мовною комунікацією, яка 

передбачає самоцінність процесуальності промовляння всіх значимих для 

учасників комунікації її аспектів [27].  

Однак у нашій дисертації поняття політичної комунікації та політичного 

дискурсу розрізняють, визначаючи політичну комунікацію процесом передачі 

інформації від адресанта до адресата, що відбувається через певний канал у 

відповідності до обставин мовлення, до контексту дії. Політичний дискурс, 

натомість, є тематичною мережею політичних текстів, об’єднаних однією 

темою, яка детермінує взаємозв’язок дискурсу з прагматичними, 

соціологічними, психологічними, культурними, лінгвістичними та іншими 

площинами. Він – це символічна реальність, яка виникає в процесі комунікації. 

Комунікація, натомість, – процес. Політичні тексти актуалізуються в процесі 

політичної комунікації, однак сам політичний дискурс – це не процес, це 

складна символічна дійсність, в якій функціонує політична сфера загалом. 

Тобто, політичний дискурс – це сукупність політичних текстів, що 

циркулюють у соціумі, продукуючи та закріплюючи значення за політично 

значимими символами та концептами, які стають критеріями правильності чи 

неправильності дій у межах певного соціуму. Цю текстуальну реальність, з 

одного боку, створюють політичні суб’єкти, а з іншого боку, вона створює їх.  

Єдиного розуміння політичного дискурсу немає з огляду на кілька 

моментів. По-перше, немає єдиної науки, яка би мала об’єктом дослідження 

політичний дискурс. По-друге, саме поняття позначає результат складної 

взаємодії членів суспільства, що має різні прояви: культурний, політичний, 

лінгвістичний, символічний тощо. По-третє, дуже важко вивести певні 

закономірності функціонування політичного дискурсу, бо в ньому самому 

закладені семантичні парадокси.  
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Парадокси політичного дискурсу – це ознаки політичного дискурсу, що 

проявляються в таких його властивостях: 

– одночасне існування тверджень про політичний дискурс, які є істинними, але 

суперечать одне одному;  

– ті ознаки, які дають змогу виокремити політичні дискурси різних режимів, 

зазвичай і є причиною їхньої заміни іншими дискурсами. Тобто невід’ємні 

ознаки політичного дискурсу диктатури і демократії є їхніми найслабшими 

місцями; 

– політичний текст, створений у межах політичного дискурсу, може досягнути 

протилежної мети, ніж закладав автор. Здебільшого це стосується дискурсу 

нетерпимості.  

Здійснювати аналіз політичного дискурсу в межах дисертації потрібно з 

оглядом на те, що кожен дискурсивний акт відбувається на двох рівнях: 

семантичному й прагматичному, при цьому здійснення дискурсу на 

семантичному рівні є необхідною передумовою його здійснення на 

прагматичному [78, c. 78], вважає українська дослідниця К. Серажим. 

Прагматику визначають наукою, що вивчає вплив комуніканта (або адресанта, 

що виступає ініціатором процесу спілкування) на комуніката (або адресата, на 

кого спрямоване це спілкування [78, c. 80], а семантика становить систему, 

організовану за принципом «семантичного трикутника»: «зовнішній елемент 

(послідовність звуків або графічних знаків, що називають означником) — 

предмет дійсності, пов'язаний у свідомості з системою мови (йдеться про річ, 

явище, процес, ознаку, що називається денотатом, референтом), — та з 

поняттям або уявленням про цей предмет (зміст, сигніфікат, інтенсіонал чи 

означуване) [78, c. 142]. В дисертації увага зосереджена на семантичній 

специфіці політичного дискурсу, його прагматичні елементи залишаються за 

межами детального розгляду, їх розкривають у міру необхідності та з огляду на 

те, що подекуди неможливо провести чітку межу між семантикою та 

прагматикою політичного дискурсу.  
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Незважаючи на відмінності в підходах до розуміння та аналізу 

політичного дискурсу, його невід’ємною складовою є політична мова. Вона 

структурує та конструює політичну дійсність, а її головними ознаками є 

символізм, ідеологічне різноманіття, емоційність, агональність (тобто 

ієрархізована система), фідеїзм (намагання підмінити знання вірою) і 

псевдодіалогічність [132]. Політична мова – це і «мова в політиці» («мова 

політиків») та «мова про політику» [136, c. 54]. В першому випадку йдеться про 

інституційний вимір політичної мови, про тексти, що звучать від офіційних осіб 

за певних регламентованих обставин, тексти, що мають на меті досягнути 

певних політичних цілей. «Мова політиків» є мовою прийняття рішень, мовою, 

що повідомляє про ці рішення. Натомість «мова про політику» – це вербальні 

дії, здійснені особами, які або не є суб’єктами влади й діють у межах своїх 

неполітичних (професійних, громадянських) повноважень, або суб’єктами 

влади під час неофіційних подій. Тобто, «мова в політиці» позначає мову 

всередині політичних інститутів (функціональну мову), а друге – так звану 

мову думки, якою описують політичні події, для прикладу, в ЗМІ. Підтвердити 

цей поділ можна тезою Г. Ласвела про те, що в соціальній науці 

використовують два визначення «політичного»: «інституційне» та 

«функціональне» [50, c. 60]. А В. Дікман запровадив поділ політичних 

висловлювань на функціональну мову, якою користуються з управлінських 

міркувань, і на мову думки, на якій залишають відбиток ідеологія, семантична 

конкуренція тощо [136, c. 54]. 

Розмежування на мову політики та мову в політиці можна помітити ще й 

по тому, що є два способи відібрати текстовий матеріал для дослідження – 

широкий і вузький. Широкий підхід ґрунтується на вивченні всіх текстів, 

присвячених політичній тематиці. Вибравши вузький підхід, аналізують тільки 

тексти, безпосередньо створені політиками. Їх вважають «мовою в політиці», 

тобто інституційною мовою. На думку Л. Міхальової, інституційним дискурсом 

є спеціалізований стандарт (кліше) спілкування між людьми, які можуть не 

знати одне одного, та повинні спілкуватися відповідно до норм суспільства. 
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Тобто йдеться про спілкування між представниками соціальних інститутів, що 

відбувається в конкретних соціальних умовах [59]. Основою інституційних 

форм спілкування є визначені соціальні правила та ритуальність 

функціонування, – зазначає вчена. В нашій дисертації дотримуємося вузького 

підходу до відбору текстів, обравши для дослідження лише інституційні, 

офіційні тексти президентів України, зокрема В. Януковича та П. Порошенка, 

озвучені впродовж першого півріччя перебування останнього на посаді, а також 

тексти інших відомих політиків. Тобто, предметом аналізу дисертації є офіційні 

тексти. 

Польський учений Збігнєв Кльох зазначає, що офіційність – це така 

стратегія комунікації, що об’єднує вибір (спонтанний чи продуманий) 

висловлювань зі стилістичними засобами, які потрібно спрямувати на 

досягнення політичної мети [122, c. 107]. Проте навіть у межах інституційного 

дискурсу можна побачити неузгодженість між текстами, що покликані 

встановити загальнообов’язкові правила поведінки, й текстами, які повинні 

легітимізувати певний режим. Так, можна виділити дві площини політичного 

інституційного дискурсу: регулятивну та легітимаційну. Критерієм такого 

поділу є спосіб здійснення влади в політичному дискурсі. Адже в 

регулятивному дискурсі безпосередньо намагаються керувати діями осіб, тобто 

він – це директивні накази, погрози, закони, інструкції, рекомендації і поради, 

за невиконання яких можуть застосувати санкції. А легітимаційний дискурс – 

це дискурсивні форми переконання, зокрема реклама, пропаганда. Його вплив, 

здебільшого, реалізується завдяки мас-медіа. 

Обидві форми політичного інституційного дискурсу – регулятивна та 

легітимаційна – відрізняються кількома моментами. По-перше, учасниками 

комунікації (регулятивна – це процес спілкування професіоналів з приводу 

організації політичного управління, легітимаційна має місце за умови 

політичної боротьби, коли політик бореться за прихильність конкретної 

публіки). По-друге, відрізняється здатність адресатів протистояти владі, 

прихованій за дискурсом. Т. ван Дейк уважає, що підлеглі групи можуть 
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реалізовувати різні форми опору владі, тобто здійснювати дії, які робитимуть 

можновладців менш упливовими або навіть беззахисними, як під час революцій 

[16, c. 49]. Проте непослух регулятивному дискурсові тягне за собою санкції, 

непослух легітимаційному означає втрату довіри до певного політичного 

суб’єкта.  

Звичайно, якщо незгода стосовно будь-якого з указаних типів 

інституційного дискурсу набирає великих масштабів, тоді змінюється 

політичний курс, політична влада, політична система, тобто сам політичний 

дискурс змінює інший. Розуміти відмінності між цими сферами політичної 

реальності – важливо, адже співвідношення між формами інституційного 

політичного дискурсу свідчить про політичні відносини, звичні для спільноти, а 

також про політичний курс, в якому відбувається розвиток суспільства.  

Аби дослідити семантичну парадоксальність політичного дискурсу, 

необхідно послуговуватися такими методологіями: структуралізму й 

постструктуралізму, семіотики, когнітивної науки, семантики, політичної 

лінгвістики. Вони об’єднуються в межах політичного дискурс-аналізу.  

У політичному дискурсі можна виділити три структурні елементи: слова, 

тексту та політичного дискурсу як такого. Відповідно до такого розуміння 

поділена й дисертація. Запозичений такий підхід аналізу в іноземних авторів 

Мелані Шретер, Бйорна Каріуса, Гейко Гірнтга. Слідуючи за класичною 

традицією семантики, а також дотримуючись підходу американського науковця 

Волтера Дікмана та німецького вченого Йозефа Клейна, саме тріаду «слово – 

текст – дискурс» автори розглядали неминучою в методології дослідження, що 

відповідатиме вимогам сучасної політичної науки та дискурс-аналізові.  

Це доцільно з огляду на кілька моментів. По-перше, існує чимало 

визначень політичного дискурсу, які найкраще можна розкрити в контексті 

дослідження не дискурсу загалом, а власне його структурних елементів. По-

друге, розділивши політичний дискурс на менші одиниці, можна краще 

зрозуміти його функціонування як цілого. Так, кожен з розділів пропонує свій 
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специфічний підхід до аналізу політичного дискурсу, опираючись на дещо 

відмінне його тлумачення. Об’єднує їх, проте, погляд, що політичний дискурс 

виникає внаслідок комунікативних процесів взаєморозуміння, які визначив Ю. 

Габермас. Вони, згідно з поглядами вченого, створюють консенсус щодо 

значення символів, які варто аналізувати на різних рівнях політичного 

дискурсу.  

У третьому розділі дисертації аналізують політичний дискурс з огляду на 

специфіку його одиничних елементів – слів. Це ґрунтується на розумінні 

політичного дискурсу Джорджа Лакофа: політичний дискурс – це наша система 

концептів [127, c. 43]. Аналіз тексту як елемента політичного дискурсу, що 

відбувається в четвертому розділі дослідження, випливає з розуміння 

політичного дискурсу як мережі текстів, присвячених політичній тематиці. 

Останній розділ дисертації розглядає політичний дискурс як політичну 

дійсність, що, з одного боку, формується обставинами та учасниками 

політичних процесів, а з іншого боку, впливає на них.  

Дослідження слова в політичному дискурсі має здійснюватися в межах 

семантики, семіотики, тут важливим є доробок французьких структуралістів та 

представників дискурс-аналізу. Словом визначають знак, що складається з 

певної послідовності літер, наділений символічним значенням, уписаний у 

текст, що належить політичному дискурсові. Так, на думку Льюіса Мамфорда 

«[мова] – це не статичне зображення, якими є живопис або скульптура, це – 

рухома картина предметів, подій, процесів, уявлень, цілей, де кожне слово 

оточене щедрою півтінню споконвічного конкретного досвіду, а кожне речення 

насичене певною новизною – хоча б тому, що час і місце, намір і слухачі 

змінюють його зміст» . Так, у політичному дискурсі важливо правильно 

виявляти значення відповідного слова [46, c. 133]. Семантика напрацювала три 

способи: виявити набір семантичних компонентів; тлумачення; прототипний 

опис. 

Компонентний аналіз розробляли Л. Ельмслев, Р. Якобсон, американські 

лінгвісти А. Греймас, Дж. Лайонз, Ю. Найда та інші. Процедура розкладання 
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сенсу передбачає виділення наперед  заданих елементарних семантичних 

компонентів, які не підлягають подальшому розкладанню. Такі частинки 

називають семантичними множниками, або семами. Коли встановлюють 

зв’язок між цими неподільними змістовими частинками, тоді можна зрозуміти 

значення складніших. Є два варіанти компонентного аналізу: 

- правило надлишковості (демократія – голосування, політична 

конкуренція, дебати); 

- визначення бінарних ознак типу (тиранія – демократія, воля-примус, 

права – обов’язки) [46, c. 134].  

Інший спосіб визначити значення слова – тлумачення. В широкому 

розумінні спосіб опису елементарних семантичних частинок також варто 

віднести до тлумачення, у вузькому – це традиційний лексикографічний опис 

слова природною мовою[46, c. 135]. Ю. Апресян визначив 4 вимоги для 

правильного тлумачення слів:  

- нетавтологічність, аби уникнути кола в тлумаченні; 

- необхідність та достатність: потрібно перерахувати всі семантичні 

компоненти відповідного слова; 

- послідовність: одиницю, що підлягає тлумаченню, варто представити у 

вигляді більших семантичних блоків; 

- експліцитність: тлумачення  повинне містити всі семантичні 

компоненти, з якими взаємодіє значення інших лексичних і граматичних 

одиниць висловлювання [46, c. 136].  

Є два протилежні погляди. Перший ґрунтується на поглядах аналітичної 

школи філософії (Б. Рассел, Л. Вітгенштайн) про те, що семантика мови 

зводиться до невеликої кількості атомарних (неподільних) одиниць. Другий 

відстоює думку, що не атомарні одиниці визначають значення слова, а його 

співвідношення з іншими значеннями. Тлумачення – це лише одна з частин 

семантичного опису слова, яка полягає в сукупності: тлумачення; конотації, або 

семантичної асоціації; внутрішньої форми слова [46, c. 138]. Визначення 
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термінів «денотація» і «конотація» запропонував Л. Ельмслев і популяризував 

Р. Барт. Відповідно, конотація — це вторинне, або похідне, значення, що 

виникає завдяки і залежно від того, як позначають (або денотують) значення 

первинне. За Р. Бартом, конотація – це той елемент, який пов’язує текст із 

реальністю, оскільки скеровує повідомлення не Логос, а його контекст, що 

ховається за межами первинного позначення [10]. Згідно з У. Еко конотація – 

додаткове значення, яке можливе лише в свідомості людини [101, c. 33].  

Конотацію прийнято вважати сукупністю трьох елементів: емотивності, 

експресивності й оцінності [69]. Емотивність — іманентно притаманна мові 

семантична властивість виражати емоційність як факт психіки через систему 

своїх засобів[97], вважає науковець В. Шаховський. Поняття «оцінність» 

відображає ставлення людини до предметів та явищ об’єктивної дійсності, про 

які йде мова. О. Вольф вважає «оцінність» та «емотивність» синонімами, адже в 

більшості випадків емотивність неможливо відокремити від властивостей 

об’єкта, ставлення суб’єкта до нього як до позитивного чи негативного [20]. 

Лінгвістичний енциклопедичний словник визначає «експресивність» 

сукупністю семантико-стилістичних ознак певної одиниці мови, що забезпечує 

їй здатність бути присутньою в комунікативному акті суб’єктивним ставленням 

мовця до змісту або адресата мовлення [102]. Експресивність радше вказує на 

здатність слухача сприймати повідомлення, а емотивність є ознакою автора, що 

проявляється в стилі викладу. Тобто, конотація – це додаткове значення, яке 

супроводжує денотацію. Конотація близька до стереотипу значення – терміна, 

який використовує і Дж. Лакоф. Вона є властивістю, яку приписують референту 

і яка не належить до його тлумачення [46, c. 139]. Конотація зумовлена мовною 

та культурною специфікою, є ледь помітною ознакою слова, через що її і 

називають «семантичною аурою».  

Третім способом зрозуміти значення слова є теорія його внутрішньої 

форми, яку розробляв А. Потебня. Вона передбачає, що в мові відбувається 

словотворення шляхом додавання елементів мови, наприклад,  позадержавний, 

недемократичний [46, c. 140] (морфологічна мотивація утворення концептів – 
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далі). Внутрішню форму слова, як і конотацію, можна по-різному використати в 

тексті, але важливим є нюанс: якщо семантичний зв’язок між елементами слова 

перестають усвідомлювати слухачі й читачі – зв’язок втрачається. 

Специфічний підхід до вивчення значення слова запропонував 

американський учений Е. Рош у теорії прототипу. Вона цікава з погляду 

політичної психології чи дискурсивної психології. Він довів, що будь-яка 

категорія має внутрішню структуру: центр (прототипу) і периферію. Причому 

прототип – шаблонний елемент категорії, в якому втілені найхарактерніші її 

ознаки [46, c. 141]. Щоб описати слово, відповідно до цієї теорії, потрібно 

зіставити слово з прототипом і визначити, які семантичні ознаки є 

обов’язковими для нього, а які – наслідок нашарування. Периферія прототипу – 

це відхилення від норми. 

Окрім концепції Дж. Лакофа, вивчати слова як концепти в політичному 

дискурсі заставляє трактування дискурсу, яке запропонували сучасні 

дослідники Е. Лакло та Ш. Муфф: дискурс – це сукупність фіксованих значень 

у межах певної сфери [87, c. 50]. На їхню думку, саме в процесі дискурсу певні 

полісемічні елементи набувають конкретного значення, коли шляхом 

артикуляції змінних знаків (сигніфікатів) виникають вузлові точки (моменти) 

певного дискурсу. В цій науковій теорії слова вважають тимчасовими 

вмістилищами відповідного сенсу. 

Для об’єктивного аналізу слова як елемента політичного дискурсу 

важливо зрозуміти його семантичну структуру, що, згідно зі словами Р. Барта, 

передбачає існування означника, означуваного й знаку. Тріадою елементів, які 

становлять значення певного знаку, оперує семіотика – наука, що вивчає 

способи передачі інформації, властивості знаків і знакових систем у 

суспільстві, природі або в самій людині. В цьому контексті важливо також 

розмежувати поняття знаку й символу. В лінгвістичній традиції (Ф. де Сосюр та 

Л. Ельмслев) під знаком розуміли двосторонній концепт – взаємозв’язок 

означника та означуваного. Для Ч. Моріса й Р. Карнапа «знак» був певною 

матеріальною субстанцією, яка репрезентує іншу.  
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Класифікація знаків, яку запропонував Ч. С. Пірс, передбачає поділ знаків 

на ікони, індекси та символи. При цьому символи – це знаки, для яких зв’язок 

між формою та змістом виникає довільно, відповідно до певного консенсусу 

щодо цього знаку. Зміст знаків-ікон (наприклад, поле битви) та знаків-індексів 

(наприклад, сліди на піску) розкриває їхня форма, вони – зрозумілі для всіх. 

Але з-поміж мовних знаків абсолютна більшість належить до символів [46, c. 

32], – зауважує учений М. Кронгауз. Тобто, слова в політичному дискурсі 

можна вважати символами, на яких часто покладають роль ключових слів, слів-

знамен та ярликів.  

Для семантичного аналізу слова як елемента політичного дискурсу 

важлива політична семантика, що повинна об’єднати прагматичну (вираховує 

частоту вживання певного слова, вистежувати того, хто його вживає, в якому 

контексті, які цінності воно пропагує) та лексичну (простежує відмінність 

значень слова в процесі політичної боротьби, історичних змін) [136, c. 33]. 

Політична семантика аналізує, наскільки ключові терміни, гасла і доктрини 

розуміють учасники політичного процесу [128, c. 9]. Г. Ласвел наголошує на 

тому, що ця наука має два завдання: аналізувати зміст і стиль сказаного.  

Слова в політичному дискурсі виникають у процесі концептуалізації, 

можуть набувати різного значення на підставі механізмів семантичної 

конкуренції. Як наслідок, певні концепти стають ключовими, інші опиняються 

за межами панівного політичного дискурсу, потрапивши під офіційні чи 

неофіційні його обмеження. Аби проаналізувати ці твердженнях, необхідно 

застосовувати методологію семіотики, політичної лінгвістики та дискурс-

аналізу.   

Г. Почепцов зазначає, що слова не є індивідуальним винаходом мовця, на 

відміну від текстових структур, що є індивідуальними [71, c. 129], а це пояснює, 

чому потрібно розробити іншу методику до аналізу політичного тексту, ніж та, 

якою послуговуються при вивченні слова в політичному дискурсі. Існує 

декілька розділів лінгвістики, що вивчає мовні знаки, більші за речення: 
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лінгвістика тексту, граматика тексту, теорія тексту, дискурс-аналіз. Одні більше 

звертають увагу на семантичні елементи, інші – на прагматичні.   

В дисертації «Семантична парадоксальність політичного дискурсу» 

політичний текст визначають послідовністю висловлювань, не обмежених в 

об’ємі, об’єднаних єдиною політичною метою, що актуалізуються в певному 

семантичному полі, в рамках відповідного типу інтертекстуальності й за 

відповідних політичних обставин. Політичний текст, на відміну від значення 

слова, актуалізується в процесі політичної комунікації. Вона передбачає 

наявність щонайменше трьох елементів, взаємопов’язаних між собою: 

адресанта, адреса та повідомлення. Кожен із цих елементів, а також контекст 

висловлювання, впливають на політичний дискурс, політичну дійсність і 

потребують спеціального аналізу.  

Аналіз політичного повідомлення з урахуванням ролі адресанта й 

адресата можливий завдяки науковим напрацюванням французьких 

структуралістів та постструктуралістів, що розробляли ідею смерті автора та 

політичного міфу. Зокрема Р. Барт наголошує на тому, що текст складається з 

двох семіотичних систем: мови-об’єкта й метамови, на якій говорять про мову-

об’єкт [9]. На його думку, саме метамова є міфом (наративом, що викривляє 

дійсність, «викраденим словом»). У. Еко також виділив дві складові 

повідомлення: повідомлення-висловлювання (як джерело інформації) і 

повідомлення-зміст (як інтерпретований текст) [28, c. 27]. Учений наголошував 

на нетотожності сказаного й почутого, тобто означуваного та означника. 

М. Кронгауз зазначав: є три традиції вивчення тексту. Зокрема 

європейська лінгвістика тексту, французька школа аналізу дискурсу, англо-

американська школа дискурс-аналізу. Розвиток усіх цих шкіл починається в 60-

их рр. ХХ ст.[46, c. 255]. Є. Кожем’якін, натомість, вважає, що теорії дискурсу 

ХХ ст. здебільшого належать до двох напрямів – дискурсивних теорій 

німецьких шкіл філософії мови та французької школи дискурс-аналізу. В 

першому випадку йдеться про конструктивістські теорії Ерлянгенської школи, 

«філософію нормальної мови» А. фон Савіньї, прагматичні теорії Ю. Габермаса 
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й К.-О. Апеля, теорію верифікаційної семантики Е.Тугендхата. Основні тези 

цього напряму ґрунтуються, з одного боку, на ідеї І. Канта про монологічність 

розумового дискурсу як форми логічного пізнання, а з іншого боку, на англо-

американських теоріях мовних актів. До другого напряму належать М. Фуко, 

Ж. Бодрійяр, Ж. Лакан, М. Пеше, П. Анрі, П. Серіо. Він, з одного боку, 

ґрунтується на критиці раціональності Ф. Ніцше і М. Гайдеггера, філософії 

життя Анрі Берґсона і, з іншого боку, інтегрований у структуралістські та 

постструктуралістські парадигми [42].  

Політичному дискурсові присвячений п’ятий розділ дисертації. 

Відрізняється він від попередніх тим, що на підставі аналізу концептів та 

політичних текстів розкриває специфіку політичної реальності загалом. Вона 

підкоряється певним правилам існування, і політичний дискурс ці правила 

детермінує. Так, французький структураліст М. Пеше визначає дискурс 

сукупністю висловлювань, що циркулюють у соціумі; він зауважує, що їхнє 

джерело неможливо визначити або позначити, вони можуть належати до різних 

сфер, але при цьому підкоряються загальним правилам функціонування [79].  

Феномен дискурсу можна аналізувати щонайменше в п’яти площинах: 

філологічній; психолінгвістичній – аналізуючи приховані та виражені політичні 

цілі мовця; індивідуально-герменевтичній, виявляючи особистісні смисли 

автора чи інтерпретатора дискурсу в різних ситуаціях; культурологічний 

(політичний дискурс – найважливіший соціальний ідентифікатор та 

ретранслятор суспільних цінностей), а також у соціально-комунікативній.  

Основним для розуміння політичного дискурсу як своєрідної віртуальної 

реальності є таке визначення: політичний дискурс як мовленнєва практика, з 

одного боку, визначає поведінку людей та соціальні процеси, а з іншого боку, 

формується під їхнім упливом. В цьому контексті розуміємо політичний 

дискурс сферою політичного (як і визначали Е. Лакло та Ш. Муфф). У 

передмові до другого видання «До радикальної політики» вони визначають 

соціальне вчення дискурсивним простором, де першочерговою стає можливість 
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існування репрезентативних відносин, немислимих у межах фізикалістської або 

натуралістичної парадигми [49].  

Публічний дискурс упливає на формування політичної культури, 

громадянського суспільства, цінностей суспільства, утвердження толерантності 

чи нетерпимості у колективній свідомості. А з огляду на те, що чим вищий 

статус дискурсу, тим менше він публічний [16, c. 31], виникає необхідність 

отримувати щонайбільше інформації з текстів, доступних громадськості. 

Визначивши політичний дискурс сукупністю текстів політиків та текстів про 

політику, актуалізованих в однакових чи подібних умовах з інтенцією змінити 

чи зберегти існуючий політичний порядок, автори дисертації зосередяться на 

вивченні лінгвістичної специфіки політичного дискурсу та її 

взаємодетермінованості з політичними реаліями недискурсивного походження 

(політичною системою, політичним режимом тощо). На думку науковців Е. 

Будаєва та А. Чудінова, при цьому можна послуговуватися такими методами 

політичної лінгвістики: когнітивним, риторичним чи дискурс-аналізом[14]. 

Межі між ними доволі розвиті, але в дисертаційній роботі автори першочергово 

застосовують дискурс-аналіз, якому властива міждисциплінарність та розмаїття 

сфер застосування.  

Автори дослідження намагаються виявити обставини, що уможливлюють 

продукування тексту певного типу, опираючись на кілька напрямів дискурс-

аналізу, зокрема критичний та дескриптивний. Соціолінгвістичний та 

кросдискурс-аналіз у дослідженні не застосовують.  

Критичний дискурс-аналіз (або критичний аналіз дискурсу, КДА) як 

мережа шкіл з'явився на початку 90-х ХХ ст. після невеликого симпозіуму, що 

відбувся в Амстердамі в січні 1991 р. За підтримки Амстердамського 

університету Тен ван Дейк, Норман Ферклау, Гюнтер Кресс, Тео ван Ліувен і 

Рут Водак провели два дні разом і мали можливість обговорити теорії та методи 

критичного дискурс-аналізу [139]. Вони дійшли згоди, що критичний дискурс-

аналіз покликаний демістифікувати ідеологію та владу, будь-які механізми 

пригноблення і пригнічення, що можливе завдяки систематичному й 
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репродуктивному дослідженню семіотичних систем (письма, мовлення або 

візій) [139]. Представники цього напряму займають активну соціальну позицію, 

шукають шляхи попередження соціальних конфліктів [7]. Т. ван Дейк зазначає, 

що критичний дискурс-аналіз може називатися дисидентським [16, c. 111]: 

«Критичні дискурсивні дослідження спрямовані не на вивчення будь-якої 

влади, передусім, на зловживання владою або, іншими словами, таких форм 

домінування, які проявляються в соціальній нерівності й несправедливості» [16, 

c. 18]. Матеріалом для критичного дискурс-аналізу, як правило, є політичні 

тексти, створені в ситуації соціального ризику, що відображають становище 

нерівності учасників комунікації. 

Тобто, визначення «критичний» використовують для того, щоб 

підкреслити зазвичай прихований від неспеціалістів зв'язок між мовою, владою 

та ідеологією [14], – зазначають науковці Е. Будаєв та А. Чудінов. Є чимало 

напрямів застосування критичного дискурс-аналізу (граматичний, тобто 

фонологічний, синтаксичний, лексичний чи семантичний; прагматичний; 

риторичний; стилістичний; аналіз специфіки структур; конверсаційний; 

семіотичний) [16, c. 20], та всіх їх об’єднує «ненейтральність», прагнення 

зліквідувати соціальну нерівність, яка існує між групами, які володіють 

політичною та соціальною владою, й тими, що обмежені в доступі до різних 

ресурсів влади, зокрема інформаційних.  

На думку Е. Будаєва та А. Чудінова, усі дослідження в рамках КДА 

можна методологічно звести до трьох основних шкіл: когнітивного аналізу 

дискурсу Тен ван Дейка; дискурс-аналізу Н. Ферклау; німецької школи 

критичного аналізу дискурсу (З. Егер, У. Маас, Ю. Лінк), де особливе місце 

належить Віденській школі критичного дискурс-аналізу на чолі з Рут Водак 

[14]. 

Тен ван Дейк аналізує, як повідомлення в ЗМІ впливають на формування 

дискурсу нетерпимості. Особливостями критичного дискурс-аналізу 

британського науковця Нормана Ферклау є введення в дискурс-аналіз поняття 

інтертекстуальності. Він аналізує відмінність у сприйнятті однієї і тієї ж 
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комунікативної події в різних аудиторіях [14]. Послідовники Н. Ферклау 

зазвичай відмовляються від використання когнітивної методології, вважаючи 

принципово неможливим проникнути в «чорний ящик» свідомості. В концепції 

Н. Ферклау мову та семіозис (процес обміну інформацією, що закодована в 

знаках і символах) розглядають насамперед як соціальні, а не когнітивні 

феномени; основним завданням дослідження проаналізувати соціальні наслідки 

певного дискурсу (дискурсу глобалізації, дискурсу «нового капіталізму», 

дискурсу «нового лібералізму» та ін.). На думку Н. Ферклау, будь-яке 

дослідження інституційного дискурсу є критичним, полягає у вивченні саме 

текстів, створених за специфічних умов. Учений доводить, що в межах кожного 

дискурсивного порядку існують специфічні комунікативні практики, за 

посередництва яких створюють, інтерпретують, сприймають тексти та розмови 

[87, c. 109]. 

Соціолінгвістичний дискурс-аналіз Рут Водак та її колег з Віденської 

школи дискурс-аналізу (Г. Вайс, Х. Людвіг, П. Новак, Й. Пелікан, М. Седлак) 

наголошує на тому, що дискурс не лише відображає соціальні процеси та 

соціальну взаємодію, а й конституює їх. Дискурс є історичним, тобто 

синхронічно та діахронічно пов'язаним з комунікативними подіями, що 

відбуваються зараз або відбувалися раніше [14]. Тут дискурс прийнято 

визначати як мовлення, взяте в єдності зі своїм соціальним контекстом, як 

соціально структурований феномен. Згодом Н. Ферклау та Р. Водак 

узагальнили основні принципи дискурс-аналізу, кожен з яких став важливим 

для об’єктивного розуміння предмету та сфери застосування дискурс-аналізу:  

 дискурс-аналіз формулює соціальні проблеми;  

 владні відносини дискурсивні за своєю природою;  

 дискурс конституює суспільство і культуру;  

 дискурс здійснює ідеологічну роботу;  

 дискурс історично зумовлений;  

 зв'язок між текстом і суспільством опосередкований;  

 дискурс-аналіз спрямований на інтерпретацію і пояснення;  
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 дискурс – це форма соціальної дії [16, c. 112 – 113]. 

Науковий доробок Т. ван Дейка та інших розробників критичного аналізу 

дискурсу автори дисертації використовують в останньому підрозділі нашої 

дисертації для дослідження «Образу ворога: породження дискурсу 

нетерпимості», адже в цьому аспекті важливо зрозуміти, яка група людей 

залишається ущемленою за умови пропагування певних мотивів нетерпимості.  

На противагу критичному, дескриптивний дискурс-аналіз прагне описати 

та пояснити політичні феномени, уникаючи при цьому власної (особливо 

пов'язаної з політичними переконаннями суб'єкта дослідження) ідеологічної 

оцінки, що викликане не відсутністю громадянської позиції, а уявленнями про 

критерії наукової об'єктивності дослідження. Представники цього напряму 

вважають, що дискурсивні структури – це відображення структур соціальних, і 

будь-яка зміна в певній знаковій системі обов’язково призведе до зміни 

соціальної дійсності.  

Одним із представників дескриптивного дискурс-аналізу є американський 

учений Річард Андерсон. Він поєднує аналіз політичної метафорики з 

дискурсивною теорією демократизації, суть якої полягає в тому, що витоки 

демократичних перетворень у суспільстві слід шукати в дискурсивних 

інноваціях, а не в зміні соціальних чи економічних умов [7].  

Ні критичний, ні дескриптивний дискурс-аналіз неможливо здійснити без 

контент-аналізу. Становлення цього методу відбулося разом із розвитком 

політичної комунікації, що пов'язують із роботами Г. Ласвела, Н. Лейтеса, У. 

Ліпмана, С. Якобсона, Д. Каплана та ін. Вперше його застосували в США в 30-х 

рр. ХХ ст. для вивчення змісту рекламних і пропагандистських публікацій в 

ЗМІ. Г. Ласвел та його колеги досліджували пропаганду в період Другої 

світової війни, послуговуючись цим методом. У «Світовій енциклопедії 

комунікації» контент-аналіз визначають «науковим методом одержання 

обґрунтованих висновків із фактів за їх змістом», автором дефініції є К. 

Крипендорф [99]. Знаменитим дослідженням, виконаним у рамках контент-
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аналізу, стала опублікована 1991 р. робота Х. де Ландтсхеєр. У ній на прикладі 

аналізу голландського політичного дискурсу автор доводить, що в періоди 

політичних та економічних криз значно зростає кількість політичних метафор. 

Згодом Х. де Ландтсхеєр довела, що кількість метафор у ЗМІ збільшується і в 

передвиборний період [14]. Отже, не застосувавши контент-аналіз, неможливо 

визначити ключові слова в політичних текстах. Тобто і для аналізу слова як 

елементу політичного дискурсу необхідно вдатися до цього методу. 

Контент-аналіз допомагає виявити специфічні для політичного дискурсу 

слова-концепти, а також мотиви й сюжети. На підставі методу контент-аналізу 

автори дисертації «Семантична парадоксальність політичного дискурсу» 

проаналізували політичні виступи Президентів України В. Януковича та П. 

Порошенка, про що детально йдеться в підрозділах останнього розділу. 

У дослідженні автори виокремлюють критерії політичного дискурсу, з 

огляду на які його можна вважати демократичним, недемократичним чи 

дискурсом нетерпимості. Можливо, поділ політичного дискурсу на 

демократичний та недемократичний видасться застарілим, адже критерії 

розмежування цих типів урядування за умов ХХІ ст. переглядають, уточнюють, 

модифікують. Після падіння тоталітарних режимів ХХ ст. протиставлення 

капіталістичної та комуністичної ідеології втратило значення глобальної 

тенденції, і зараз відбувається зближення ідеологій та їхнє взаємопроникнення. 

Проте автори дисертації зупиняються на виборі саме цих категорій як таких, що 

є зрозумілими та збагаченими доробками багатьох учених, зрештою, як таких, 

що є звичними. В дисертації їх використовують у дещо специфічному 

контексті. Так, демократичність політичного дискурсу позначає його відданість 

ідеалам правової держави, розвиткові громадянського суспільства, 

толерантності, лібералізму, натомість недемократичність політичного дискурсу 

свідчить про тенденцію протистояти світовим процесам, увічнювати наявні 

політичні відносини, протиставляти себе іншим, культивувати контраст «свій – 

чужий», нетерпимість, однобічність. Певною мірою «демократичний» та 

«недемократичний» як типи політичного дискурсу співзвучні з категоріями 
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«консервативного» та «прогресивного» світогляду, які використовує 

американський дослідник Д. Лакоф.  

Намагаючись проаналізувати мотиви мови нетерпимості в українському 

та польському суспільстві, дисертант здійснила соціологічне дослідження, яке 

складається з питальника та частини оцінювання результатів. 

Висновки. 

Отже, предмет дослідження дисертації зумовив необхідність 

послуговуватися  міждисциплінарним підходом, який поєднує елементи 

французького постмодернізму та німецької традиції аналізу комунікативних дій, 

структурної та критичної лінгвістики, що вивчає механізми перетворення мови 

в інструмент влади; семіотики, яка аналізує символи та їхню природу; 

політичної семантики, що намагається описати значення символів і знаків; 

лінгвістики тексту, критичного та дескриптивного дискурс-аналізу, які 

використовують, передусім, метод контент-аналізу, а також описовий, 

порівняльний, історичний, структурний методи.  

У політичному дискурсі виділили три структурні елементи: слово, текст і 

дискурс як такий. Запозичений такий підхід аналізу в іноземних авторів Мелані 

Шретер, Бйорна Каріуса, Гейко Гірнтга. Слідуючи класичній традиції 

семантики, а також дотримуючись підходу американських науковців В. Дікмана 

та Й. Клейна, саме тріаду «слово – текст – дискурс» автори розглядали 

неминучою в методології дослідження, що відповідатиме вимогам сучасної 

політичної науки та дискурс-аналізові. 

Політичний дискурс по-різному визнають у науці, й автор дисертації 

дійшла висновку, що заради адекватного розуміння політичного дискурсу 

потрібно поєднати підходи до його визначення. Зокрема, у третьому розділі 

дисертації аналізують політичний дискурс, опираючись на специфіку його 

одиничних елементів – слів. Це відповідатиме тій дефініції, яку запропонував 

Джордж Лакоф: політичний дискурс – це наша система концептів. Аналіз тексту 

як елемента політичного дискурсу, що його здійснюють у четвертому розділі 
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дослідження, випливає з розуміння політичного дискурсу як мережі текстів, 

присвячених політичній тематиці. Останній розділ дисертації розглядає 

політичний дискурс як своєрідну політичну дійсність, що, з одного боку, 

формується обставинами та учасниками політичних процесів, а з іншого боку, 

впливає на них. 

Єдиного розуміння політичного дискурсу немає з огляду на кілька 

моментів. По-перше, немає єдиної науки, яка би мала об’єктом дослідження 

політичний дискурс. По-друге, саме поняття позначає результат складної 

взаємодії членів суспільства, що має різні прояви: культурний, політичний, 

лінгвістичний, символічний тощо. По-третє, дуже важко вивести певні 

закономірності функціонування політичного дискурсу, бо в ньому самому 

закладені семантичні парадокси.  

Парадокси політичного дискурсу – це ознаки політичного дискурсу, що 

проявляються в таких його властивостях: 

– одночасне існування тверджень про політичний дискурс, які є істинними, але 

суперечать одне одному;  

– ті ознаки, які дають змогу виокремити політичні дискурси різних режимів, 

зазвичай і є причиною їхньої заміни іншими дискурсами. Тобто, невід’ємні 

ознаки політичного дискурсу диктатури і демократії є їхніми найслабшими 

місцями; 

– політичний текст, створений у межах політичного дискурсу, може досягнути 

протилежної мети, ніж та, яку закладав автор. Здебільшого це стосується 

дискурсу нетерпимості. 

Методологічною основою дисертаційної роботи стали висновки та 

підходи, напрацьовані в рамках дискурс-аналізу на різних етапах розвитку 

політичної науки. Зокрема йдеться про класичних розробників концепту 

політичного дискурсу, праці яких ознаменували початок його наукового 

вивчення – М. Фуко, Р. Барта, Ж. Бодріяра, У. Еко, Н. Хомського, Г. Ласвел, а 

також М. Бахтіна (хоч і поняття політичного дискурсу в нього відсутнє, його 

погляди використовують для аналізу політичного тексту). Важливим є доробок 
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сучасних зарубіжних авторів, які аналізують специфіку функціонування 

політичного дискурсу в різних режимах і те, як ця специфіка визначає 

політичну дійсність, – Т. ван. Дейка, Л. Філіпс, М. Йоргенсен, Р. Андерсена, М. 

Шретер, Г. Гірнтха, З. Кльоха. З-поміж російських авторів розвиток політичного 

дискурсу аналізують Е. Шейгал, Е. Будаєв, А. Чудінов, Д. Дем’янкова. В 

українській науці його досліджують Н. Нагорна, І. Клименко, Н. Акінчиць, К. 

Серажим, А. Вовк й інші. 

Очевидно, що методологія, яку використовують для дослідження 

політичного дискурсу – синкретична й складна. Вона потребує уточнення та 

розвитку в межах вітчизняної політичної науки. На підставі поєднання 

здобутків різних наук та дискурс-аналізу виникає можливість сформувати 

оптимальний підхід до вивчення інституційного політичного дискурсу з 

погляду його дуалістичності: поєднання елементів регулятивного та 

легітимаційного дискурсів.  

Задля оптимального опису сфери дослідження політичного дискурсу 

дисертація поділена на п’ять розділів: «Витоки наукового знання про 

політичний дискурс»; «Політичний-дискурс як об’єкт наукових розвідок»; «ІІІ. 

Політичний дискурс як система концептів»; «ІV. Політичний дискурс як 

тематична мережа текстів»; «V. Політичний дискурс як віртуальна політична 

реальність». Два з них присвячені дослідженню специфічного мовного знаку як 

джерела семантичної інформації політичного дискурсу, останній аналізує 

політичний дискурс як віддзеркалення сфери політичного, в яку занурена певна 

спільнота. Важливими при поділі дисертації на розділи були також різні 

дефініції політичного дискурсу. 

Результати роботи над методологічною частиною дослідження 

«Семантична парадоксальність політичного дискурсу» апробовані у статтях: 

«Дискурс-аналіз політичних процесів: різноманітність підходів», що 

опубліковані у Віснику Львівського національного університету кафедри теорії 

та історії політичної науки, філософського факультету № 4 (2014 р.); 
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«Семантика політичного дискурсу», що вийшла у Віснику Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (режим 

доступу: http://visnyk-psp.kpi.ua/uk/2012-1/5.pdf). Також результати роботи 

відображені в тезах конференцій: «Дискурс-аналіз як основний метод 

дослідження політичного дискурсу: різноманітність підходів та труднощі в 

застосуванні» («Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних 

процесів сучасного суспільства»; м. Одеса, 2014 р.); «Семантика політичного 

дискурсу: методологічний аспект» (тези студентської наукової конференції 

філософського факультету «Дні науки 2012». До 20-річчя відновлення 

філософського факультету, С. 92-95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

 ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК СУКУПНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ 

КОНЦЕПТІВ 

 

3. 1. Концептуалізація політичного дискурсу. 
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Словниковий запас – це основа розуміння складних семантичних 

структур. Слово є закодованою інформацією, що передає усталений досвід до 

свого адресата й завжди залежить від контексту, в якому звучить. Залежно від 

обставин слово може набувати різного значення, варіювати власне словникове 

тлумачення метафорично чи морфологічно. Для прикладу, не розуміючи 

загального значення слова «ворог», не можна його інтерпретувати в 

радянському контексті зокрема. 

Слово вивчають у мовознавстві та семіотиці, та в різних галузях науки 

його визначають по-різному. В лексикології слово – це передусім лексема 

(множина словоформ, що володіє лексичним – власним специфічним) та 

граматичним значеннями (є членом речення)[70], у морфології слово – це певна 

послідовність морфем з відповідними значеннями й морфологічними ознаками 

(частина мови, рід, число, відмінок, час тощо). У синтаксисі слово аналізують з 

погляду функціональності й, отже, не як лексему чи сполучення морфем, а як 

синтаксичну одиницю: компонент певної синтаксичної конструкції або 

самостійне синтаксичне утворення (підмет, додаток, окреме речення) [70]. 

Саме в мовознавстві цей термін найбільше розвивали. Загалом слова 

можна визначити так: автономнi одиницi, складені з фонем (звукiв), якi 

утворюють фонетнко-фонологiчну сутнiсть слова; мають свою  iндивiдуальну 

семантику або лексичне значення. У європейській семантичній традиції слово 

вважають основною одиницею мови. Різні дефініції наголошують на його 

конкретній рисі.  

У дисертації досліджують слово як вмістилище семантичного значення, 

що залежить від обставин мовлення, а також від інших слів, з якими воно 

утворює змістовий ланцюг. Учена С. Караман зауважує, що в словоформах 

реалiзується здатнiсть слова поєднуватися з iншими словами, виражаючи 

вiдтiнки думки, стилiстичні та функцiональні можливості [35]. В теорії 

дискурсу Є. Лакло та Ш. Муфф з’являється поняття «ланцюг еквівалентності», 

що позначає процес поєднання кількох слів, завдяки якому формується 

значення ключових знаків дискурсу, за які різні дискурси вступають у 
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відносини антагонізму та гегемонії [87, c. 85] (для прикладу, «соціалізм» 

пов'язаний з «колективізмом», «державною власністю»). 

Є різні способи визначити, що означає те чи інше слово, яке циркулює в 

політичному просторі. Ці значення можуть бути словниковими (його подають у 

загальних словниках) або ж комунікативними (в залежності від контексту 

мовлення). Проте філософ М. Кронгауз зазначає, що повну референційну 

характеристику має тільки слово, вжите в процесі мовлення, аж ніяк не 

відносно мови (словникові значення) взагалі [46, c. 129]. Тобто, лише в випадку 

певного спілкування стає точно зрозуміло, про який об’єкт зовнішнього світу 

(референт) говорить адресант.  

Існують різні типи референції – способів описати співвідношення імен із 

зовнішніми стосовно мови об’єктами. Серед них [33]: 1) відношення імені до 

ознак класу (цей чоловік – бюрократ); 2) відношення імені до будь-якого члена 

класу (проголосуй за політика); 3) відношення імені до об'єкта, відомого 

мовцеві, але незнайомому для адресата (вчора я зустрів одного з кандидатів); 4) 

відношення імені до одиничного, але не ідентифікованого предмета (вчора 

пограбували банк. Грабіжника не спіймали); 5) відношення імені до 

ідентифікованого об'єкта (Олег набрав більше голосів, ніж Петро); 6) 

відношення імені до загального класу об'єктів (політики грішні). 

Найкраще відображає відношення слова до позначуваного ним явища чи 

предмету трикутник «Огдена – Річардсона», що поєднує три елементи: образ 

(те, що виникає в голові, коли чують слово), слово (звук або знак) та референт. 

 

 

 

Образ (значення) 
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                       Х  Y 

        Слово   позначає     референт 

(символ, знак)                                              (предмет позначення) 

Рис. 3.1. Трикутник Огдена-Річардсона 

 

У варіанті Ч. С. Пірса на вершині піраміди опинилася інтерпретація. Вона 

– це та ідея, яку в розумі слухача провокує почутий знак (символ, слово). Саме 

через це, на думку У. Еко, проблему інтерпретантів розглядають у межах 

спекулятивної риторики [28, c. 257].  

Тріада «слово-образ-референція» для Р. Барта має дещо інакший вигляд. 

Він розділяє інформацію, якою навантажене слово, на такі складові: «означник 

– означуване – знак», що пояснює механізм розуміння слів у політичному 

просторі. Означником є слово як таке, сукупність мовних символів (а також 

більші лінгвістичні конструкції). Згідно з Р. Бартом, означником є частина 

міфу, частина словесного змісту, що загнана в певну форму, через що і 

залишається порожньою. «Сам по собі сенс вже є щось закінчене, він допускає 

наявність певного знання, минулого, пам'яті, порівняння фактів, ідей, рішень. 

Стаючи формою, сенс позбавляється своєї випадкової конкретності, він 

спустошується, збіднюється, історія вивітрюється з нього і залишається одна 

лише буква» [9]. Через такий брак змісту, на думку науковця, виникає потреба 

наповнити це слово, словосполучення, речення новим змістом. «Проте головне 

тут, що форма не знищує зміст, вона лише збіднює його, відсуває на другий 

план, розпоряджається ним на свій розсуд. Можна було б подумати, що сенс 

приречений на смерть, але це смерть у кредит» [9], – вважає Р. Барт. Він 

зауважує, що означник має «невмирущу» форму через те, що в ньому постійно 

чергуються форма і зміст.  
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Означуване – це прихований зміст, концепт, який наповнює означник 

змістом вже другого порядку, вторинного. Воно внаслідок міфологізації 

перетворюється з історичного, лінгвістичного концепту на слабку асоціацію. 

Саме в означуваному ховається той зміст та «призначення», що характерні для 

міфу (чи певного політичного дискурсу) загалом. «Значення слова – якась 

атмосфера, що оточує слово й не полишає його в кожному способі вживання» 

[17, c. 130], – пише Л. Вітгенштайн. – «Чим, власне, є те, що постає в нас перед 

очима, коли ми розуміємо якесь слово? – Хіба воно не схоже на картину: [...] чи 

ж є такий образ або щось подібне до образу, що зобов’язує нас до певного 

вживання?» [17, c. 144] Тобто, означник – це те, що ми сприймаємо, означуване 

– це те, що ми розуміємо.  

В енциклопедії постмодернізму зазначено, що знак — матеріальний, 

чуттєво сприйнятий предмет (подія, дія або явище), який в пізнанні є вказівкою, 

позначенням або уявленням іншого предмета, події, дії, суб'єктивного 

утворення. Це результат поєднання перших двох елементів, значення, яке 

активізує нашу уяву. Значення словесного знаку як своєрідний продукт мовно-

мисленнєвої діяльності людини генетично і функціонально пов'язане з 

позначуваним предметом і з поняттям про цей предмет [2, c. 259], наголошує Н. 

Алефіренко. У. Еко вважає, що знак – це текстуальна матриця, яка з самого 

початку в собі несе весь спектр значень, які в нього можуть закладатися 

відповідно до різних обставин [28, c. 259]. Знак провокує інтерпретант (або 

означуване), і саме цей інтерпретант є тим концептом, який у повідомлення 

закладають з самого початку.  

Кожен знак – це системне мовне утворення, що поєднує всі властивості 

мови, виконуючи комунікативну, семіотичну та лінгвістичну функції водночас 

завдяки перетину в ньому трьох семіотичних аспектів: прагматики, семантики, 

синтактики, серед яких прагматика виступає на перший план, коли йдеться про 

комунікативну функцію, а семантика та синтактика стають домінуючими, коли 

йдеться про семіотичну й лінгвістичні функції знаку, втілювані в системі його 
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значень на всіх мовних рівнях: семантичному, граматичному, лексичному [78, 

c. 155].  

В дослідженні важливо розрізняти слово, знак і символ. Одиницю-слово 

ми можемо зробити приналежністю одиничного буття, знак утілює збірне 

буття, а символи краще розглядати наближеними до сфери абсолютного буття 

[71, c. 134], – вважає Г. Почепцов. Символ передає ієрархію, нав’язує цінності, 

знак – просто передає інформацію. Замінивши слова символами, вийде мова 

максимально афористична, частково не зрозуміла для повсякденної свідомості. 

Знак змінює процес комунікації, символ – саму людину [71, c. 135]. Тобто, на 

думку Г. Почепцова, кожен символ приховує архаїчну структуру соціуму, що 

визначена його культурними чинниками, а це дає йому змогу впливати на 

свідомість і поведінку людей. 

Вчена Н. Аліференко вважає, що в основі семантичної піраміди, яка 

ілюструє природу слів у політичному дискурсі зокрема, розташований 

предмет/об’єкт (референт), типове уявлення про нього в свідомості людини 

(денотат), вербалізоване поняття (сигніфікат) та когнітивне поняття про 

предмет номінації. У такому випадку слово пов’язане з кожним із складників 

особливими функціональними відношеннями: референційним (називає предмет 

чи об’єкт референції); денотативним (позначає типове уявлення про предмет чи 

об’єкт, передає екстенсіонал); сигніфікативним (вербалізоване, суб’єктивно-

оцінне судження, поняття, виражає відображені в  свідомості людини 

об’єктивні чи суб’єктивно-оцінні ознаки об’єкта; відповідає інтенсіоналу); 

когнітивним (логічне уявлення про предмет) [2, c. 37]. Денотативний 

компонент є екстенсіоналом (обсягом поняття), а сигніфікативний компонент – 

контенсіоналом (змістом поняття) у значенні лексичної одиниці, вони обидва 

становлять зміст мовного знаку. Згідно з теорією Е. Лакло та Ш. Муфф, саме за 

сигніфікат борються в політичному просторі [87, c. 55], адже він відкритий для 

різних дискурсивних значень. Зрозуміти сигніфікат слова повною мірою 

можна, лише взявши до уваги контекст його вживання.  
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Продемонструвати таке співвідношення можна на прикладі слова 

демократія. Денотатом буде те, що демократія є формою правління, референтом 

– Україна, а поняттям і сигніфікатом – гарантування прав людини, політична 

конкуренція, дотримання прав і свобод на території України. 

     Фонетичне слово  

(Демократія) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Референт Поняття 

(Україна) 

 денотат сигніфікат  

                                                                       (гарантуються права і свободи громадян) 

 

Рис. 3.2. Семантична природа слів [2, c. 37] 

 

Отже, значення слова – це система, осердям якої є так званий 

«семантичний трикутник»: «зовнішній елемент — послідовність звуків або 

графічних знаків (означник), — пов'язаний у свідомості та в системі мови, з 

одного боку, з предметом дійсності (річчю, явищем, процесом, ознакою), що 

називається у теорії семантики денотатом, референтом, а з іншого ж боку — з 

поняттям або уявленням про цей предмет, що називається змістом, 

сигніфікатом, інтенсіоналом, означуваним [78, c. 148]. 

У зв’язку зі складною семантичною структурою слова виникають 

погляди, що вся політична мова втілює політичну ідеологію, що вона виконує 

суто маніпулятивну функцію, породжуючи політичні міфи. Так, політичний 

дискурс для Р. Барта є тим, що виникає в процесі концептуалізації або 

міфологізації, що ховається за системою означника, означуваного й знаку. 

«Міф є значимістю і не може розглядатися з погляду істини; ніщо не заважає 

йому зберігати вічне алібі: наявність двох сторін, що дає змогу йому завжди 
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перебувати в іншому місці, сенс завжди тут, щоб маніфестувати форму; форма 

завжди тут, щоб заступити сенс» [9]. Міфологічна система може будуватися на 

основі якого-завгодно сенсу й навіть на основі відсутності всякого сенсу, 

вважає вчений.  

Різні мови по-різному чинять опір міфологізації. Зокрема тому, що чи 

природна мова, чи професійна, чи мова певного політичного режиму по-

різному протистоять емоціоналізації. Зокрема вчений Ернст Касірер зазначає: 

найважливішим у сприйнятті політичних слів є емоційна атмосфера, що 

опановує спільноту. Так, «Нацистська німецька мова. Словник сучасної 

німецької мови», який перечислював всі слова нацистського режиму, виявився 

непридатним для перекладу на англійську мову: ця емоційна атмосфера не 

підлягала перекладові на іноземну мову, тобто виникали нетотожності 

перекладів [37]. 

Це видно й на прикладі слова-символу – героїзм. Воно означає або 

«зіткнення з дивом», або «зіткнення з небезпекою». Герой тоді стає героєм, 

пише Г. Почепцов, коли при зіткненні з небезпекою обирає варіант правильної 

поведінки: або перемога, в результаті чого людина виходить з небезпечної 

ситуації переможцем, або пожертва. В цьому випадку герой жертвує своїм 

життям, ніби припиняючи своє земне існування, але продовжує його вже в 

героїчній площині [71, c. 236]. Цікаво, що в промовах П. Порошенка «герої» та 

«героїзм» використовують частіше для означення людей, що загинули: «подвиг 

героїв-чорнобильців» [161], «У наш драматичний час до сонму безсмертних 

долучилися Герої Небесної Сотні, оборонці Вітчизни, що полягли у війні на 

Сході України» [163]. Навіть у реченні: «Від нас з вами залежить, чи ми 

увійдемо в історію як жертви внутрішніх чвар і зовнішньої агресії, чи сила і дух 

Українського народу, українських воїнів і героїв, тих, хто захищає нас на 

донецькій землі й допомагає нам з українських небес, дозволить нам збудувати 

іншу, успішну країну» [172] внаслідок сполучника «і» здається, що героями є 

радше ті, хто вже поліг, а не всі воїни. 
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Стосовно слова героїзм, то його значення розуміємо завдяки 

компонентному аналізові, виділяючи необхідні для цього слова елементи. 

Проте в політичному дискурсі також вдаються й до інших способів пояснити, 

що означає те чи інше слово. Зокрема до тлумачення.  

Для прикладу проаналізуємо поняття свобода. Якщо звільнити його від 

навантаження ідеологій, то отримаємо таке значення: з повагою до Б А може 

робити Х [110, c. 141]. Проте в політичному дискурсі вплив ідеології є 

визначальним. Так, свобода для М. Л. Кінга протиставляється ненависті та 

гіркоті: «Не дозволяймо собі втамовувати жагу свободи, п’ючи гіркоту і 

ненависть» [167]. Розуміння «свободи» для тоталітарних лідерів можна 

побачити в промові Й. Сталіна: «за свободу проти поневолення і загрози 

поневолення [з боку нацистської Німеччини]» [180]; та воєнній промові Б. 

Муссоліні: «[народ] не може бути вільний, якщо не має вільного виходу до 

Океану» [170].  

Таблиця 3.1.  

Тлумачення слова «свобода» 

 Демократичний режим 

(М. Л. Кінг) 

Тоталітарний режим (Й. 

Сталін) 

Означник 

(денотат) 

Свобода Свобода 

Означуване 

(концепт) 

Як певна сукупність прав та 

можливостей; 

Свобода від  нацистського 

панування, як доступ до Океану 

(окреслені межі свободи) 

Знак (символ) Свобода в мрії про рівність, 

«коли темношкірі хлопчики і 

дівчатка підуть рука в руку з 

білошкірими дітлахами як одна 

родина» [167]. 

Боротьба з ворогом 

 

У промовах П. Порошенка «свобода» дуже часто поєднана з «права і 

свободи» [151], «свобода слова, свобода вибору, свобода протесту» [162], тобто 
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її пояснюють у правовому ключі, а також в контексті боротьби: «захищаємо 

свободу і демократію» [151], «Любов до Вітчизни, спільна боротьба 

україномовних та російськомовних за свою Батьківщину, за свободу, гідність, 

за право на майбутнє» [162]. 

Тобто, простий опис значення часто не пояснює всього смислового 

навантаження слова, як і виділення атомарних частин. Натомість потрібно 

розуміти обставини мовлення та простежити ланцюги еквівалентності, тільки 

тоді аналіз політичного дискурсу буде об’єктивним.  

Отож, значення слова завжди прив’язане до контексту. Автор завжди 

повинен дбати про те, щоби повідомлення було зрозуміле для адресата, 

несуперечливе, зіставлюване з умовами мовлення. Для цього він застосовує 

механізми референції та предикації, з їхньою допомогою адресат «співпрацює» 

з повідомленням, допомагає йому досягнути головної мети – бути зрозумілим 

для адресата.  

Основним завданням референції є ідентифікувати, позначити словом 

об’єкт позамовного стану. Акт референції тоді є успішним, коли адресат знає, 

про що говорить політик [114, x. 55], вважає Г. Гірнтх, тільки в такому випадку 

акт комунікації можна вважати успішним. Для цього потрібно 

продемонструвати інтенсіональну частину значення та вписати її в загальну 

систему уявлень адресата. Інтенсіонал – це назва, ім’я, властивість когось або 

чогось, а екстенсіонал – сукупність об’єктів, які можна так назвати чи яким 

можна приписати відповідну рису [46, c. 129]. Тобто інтенсіонал є своєрідною 

інструкцією для екстенсіонала. Референцію супроводжує предикація – складова 

частина судження, яка розповідає про стан об’єкта чи про факти. Завдяки 

предикації певний вираз набуває сенсу з огляду на контекст мовлення.  

У політиці адресанти намагаються наділити слово специфічним 

значенням, зокрема онтологічним. У цьому процесі референція і предикація – 

серцевина процесу. Для прикладу розглянемо уривок з «Берлінської промови» 

федерального президента Німеччини Йоганеса Рау 18.05. 2001 [114, c. 55]: «Я 
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повторюю: економічні інтереси – легітимні й важливі. Але вони не можуть 

компенсувати людську гідність й потребу захищати життя». Тут референція та 

предикація виглядають так:  

Таблиця 3.2.  

Референція та предикація 

Референція Предикація 

Я Повторюю 

Економічні інтереси Легітимні й важливі 

Вони Не можуть 

Людська гідність Компенсувати 

Захист життя  

 

Здійснюючи свої функції, суб’єкти політики одночасно вчиняють акти 

референції – позначення словом – і концептуалізацію – позначення позамовних 

об’єктів. У випадку конкретних об’єктів (парламент, конституція) 

концептуалізація супроводжується актом референції, коли ж йдеться про 

абстрактні – ці процеси збігаються. Так абстракті терміни «свобода», «мир», 

«справедливість» постають через сформування ідеї [114, c. 55], тобто внаслідок 

звичайної референції.  

Тобто референція та концептуалізація – необхідні для позначити об’єкта 

чи явища процеси. В результаті їхнього здійснення виникають політичні 

концепти.  

Політичні концепти – мовні універсалії, що реалізують свої потенційні 

смисли в межах контексту, – народжуються через морфологічну (внаслідок 

складання слів чи їх частин) чи семантичну (задіюють змістової частини слова) 

мотивацію [114, c. 57–58]. Морфологічний – це такий спосіб взаємодії 

означника й означуваного, що полягає в поєднанні декількох слів і є 

зрозумілим, якщо зрозумілими є слова, що є його складовими. Для прикладу, 

військова реформа, державна влада, противники режиму, члени партії тощо. З 

огляду на те, що поняття складається з кількох слів, політик може зробити 
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наголос на одному з них, для прикладу, скоротивши якесь. Зрозуміти цей 

концепт можна з допомогою теорії внутрішньої форми слова (держпрацівник, 

виконком та ін.). На пояснення таких слів потрібно застосовувати такий спосіб 

їхнього тлумачення, що передбачає розуміння його складових.  

Семантичний тип мотивації має місце тоді, коли в певний спосіб  

обіграють змістовий компонент слова. Саме на основі семантичної (або 

фігуративної мотивації) відбувається метафоризація слів і понять [114, c. 57–

58]. Метафори дають змогу створювати нові концепти в політиці. Вони 

виконують різні функції, зокрема спрощують складні політичні уявлення, 

позитивно чи негативно оцінюють об’єкт референції, інтерпретують значення 

політичних дій. Для прикладу, «чистилище Майдану» [148], «гільйотина 

дерегуляції» [143]. Крім метафоризації, є ще інші способи співвідношення 

форми та змісту сказаного: 

 причини і наслідку: дим – знак вогню, шрам – знак поранення, місто – 

знак цивілізації; 

 суміжності: корона – знак монархії, Вашингтон – знак американського 

уряду (метонімія); 

 частини-цілого: зразок – клас предметів, сцена – знак вистави (синекдоха)
 

[88, c. 160]. 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

Рис. 3.3. Механізм концептуалізації політичної лексики 

 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ 

МОРФОЛОГІЧНА МОТИВАЦІЯ СЕМАНТИЧНА МОТИВАЦІЯ 

МЕТАФОРИЗАЦІЯ 

 

СКЛАДАННЯ СЛІВ 

 

МЕТОНІМІЯ СИНЕКДОХА 
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Отже, концептуалізація та референція – два невід’ємні процеси 

інституційного політичного дискурсу. Вони покликані прив’язати зміст до 

явища чи поняття. Але політик може виходити за межі референції, намагаючись 

надати визначення постійному об’єктові референції. Тоді відбувається процес 

номінації.  

Номінація – це один із видів концептуалізації, мовна дія, комунікативне 

визначення об’єкта референції, в якому відображається ставлення політика до 

нього [114, c. 57].  

 

 

 

 

Рис. 3.4. Суть номінації та суджень 

 

Результатом номінації є зміни в свідомості публіки: модифікація 

ставлення адресата до певного об’єкта, його поляризація та афірмація 

(закріплення) [114, c. 57]. Модифікації ставлення досягають завдяки 

інформативно наповненим текстам. Такі ж тексти нав’язують і поляризацію 

ставлення, але в цьому контексті вони не змінюють самого ставлення, а 

підкреслюють, посилюють позитивне або негативне враження від сказаного. 

Афірмацію ставлення здійснюють тексти, що виконують інтегративну функцію, 

вони закріплюють раніше нав’язане ставлення до події, явища, об’єкта. Таке 

відбувається, якщо наступні тексти не намагаються спростувати попередній. 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3.5. Функції номінації 
 

Тобто, завдяки номінації політики інформують людей не лише про події, 

а й про те, як до них потрібно ставитися. Німецький науковець Г. Гірнтх 
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розділяє номінацію в політичному дискурсі на 6 секторів (усі приклади з 

виступів П. Порошенка):  

- номінація політичних груп і осіб (мер, лобіст, депутат, демократ, нацист, 

пацифіст тощо): «комуністичні зрадники» [146]; 

- номінація політично значимих дій та взаємодій (позитивно конотовані – 

розбудова, реформа, організація; негативно конотовані – зловживання, збитки, 

зрада): «Нам потрібні сьогодні реформи, а не революції; сила закону, а не закон 

сили; добробут народу, а не всенародні злидні; суспільна злагода, а не затята 

ворожнеча; демократія, а не диктатура»[172]; 

- номінація політично значимого ставлення (сором, біль, віра, правда, 

знання): «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» [151]; 

- номінація політично значимих інтенцій та інтересів (ідеологічний 

словник групи, в якому чужа група оцінена негативно). Цей сектор номінації 

можна поділити на: 

 об’єктивні інтенції та інтереси в абстрактних формах – ті поняття, що 

мають історично зумовлені для своєї групи цінності, мораль, норми, 

принципи, для чужої – ідеології, світогляд: «І парламенти, і прем'єри, і 

президенти приходять і відходять. Залишається тільки свята справа 

нашого історичного відродження, справа демократії та державної 

незалежності. Дай, Боже, нам любити Україну понад усе сьогодні, коли 

вона у нас є. Щоб не довелося гірко любити, втративши» [172]; 

 політично важливі інтенції та інтереси в конкретних формах – 

конкретний вираз моралі, норм цінностей. Йдеться про їх конкретну 

реалізацію (мир, свобода, права людини, солідарність): «боротьба з 

корупцією – це насамперед наша внутрішня потреба» [154]; 

 об’єктивні інтенції та інтереси в начебто суб’єктивних формах (завдання, 

обов’язок, відповідальність). «В начебто суб’єктивних формах» означає 
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індивідуальний фактор прийняття певного рішення, що все ж є важливим 

для цілої групи: «Я вірю в нашу єдність і в нашу перемогу. Бо за нами 

правда» [164]; 

- номінація політично значимих системи, інститутів, форм і способів 

здійснення влади (парламентська демократів, вибори, державний примус): 

«…розбиваються об мури неприступної, корумпованої, кастової судової 

системи» [143]; 

- номінація політично значимих подій та явищ (економічна криза, 

Ялтинська конференція): «Бо Крим для нас – це незагоєна рана» [151]. 

Отже, з допомогою номінації, що супроводжує концептуалізацію в 

політичному дискурсі, політики намагаються надати кожному слову 

специфічного звучання, привабливішого для певної групи, що є цільовою 

аудиторією. Політики намагаються зробити слова, що виникають у процесі 

номінації, своїми знаменами, відмежувавши їх від інших значень, присвоєних 

іншими суб’єктами політики. Кількість значимих для політичного дискурсу 

слів – необмежена, бо навіть вже визначені концепти можуть отримувати нове 

значення, залежно від учасників політичної дійсності та контексту її 

функціонування. Щоразу відбувається розмивання значення конкретного 

концепту, стає складно розмежувати ідеологічне визначення терміна та його 

неідеологічного значення.  

Пояснити, чому не існує єдиного значення слова і як така невизначеність 

функціонує в політичному дискурсі, можна з допомогою поняття семантичної 

валентності. Воно позначає зміну в тлумаченні слова, його здатність вступати в 

семантичні відношення з іншими словами [46, c. 138]. Ще її називають 

семантичною конкуренцією (Й. Клейн), ідеологічною полісемією (за В. 

Дікманом) або семантичною варіативністю (Дж. Штраус, Г. Ціфонум) [114, c. 

52]. Це явище можна зіставити з теорією боротьби дискурсів, коли в площині 

політичного відбувається постійна боротьба між різними дискурсами, які 

мають свої специфічні визначення для ключових понять. Для прикладу, термін 

«соціалізм». Його розуміють як «суспільне вчення», «соціальну систему, 
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соціальну державу» чи «соціальний рух, напрям, курс». Також і в семіотиці 

існують відповідники семантичній боротьбі в політичному дискурсі. Г. 

Почепцов, аналізуючи процес боротьби за символ, зазначає: символи різних 

систем не мoжуть співіснувати. «Демократичні символи з таким же завзяттям 

борються з символами соціалістичними, як це відбувалося раніше з ними 

самими» [71, c. 141]. 

Так, американський учений Ноам Хомський наголошує: в політичному 

дискурсі будь-який політичний термін має два значення: літературне 

(буквальне) й контекстуальне. Буквальне значення «комунізму» – це контроль 

робочих над засобами виробництва, громадський контроль над прийняттям 

рішень і так далі. Те, як його використовують стосовно певної політичної 

системи, виглядає зовсім інакше: абсолютистський контроль верхівки влади, 

відсутність форм участі в політиці тощо. Або ж демократія. Вона передбачає 

державне правління народу і для народу. «Подивимося на реальність, 

наприклад, в США, що є стовпом демократії, близько 70% населення, 

найбідніші 70%, не мають ніякого впливу на прийняття політичних 

рішень»[183]. 

М. Шретер виділяє два аспекти семантичної конкуренції: конкуренція за 

дескриптивне значення (інтерпретацію); конкуренція за деонтичне значення 

(оцінювання) [136, c. 27]. А Г. Гірнтх виділяє три площини конкуренції: 

денотативну, еволюативну та деонтичну (дві останні охоплює поняття 

конотативності). Розглянемо їх на прикладі концепту «демократія». Денотатом 

для «демократії» буде «форма правління». Еволюативна ознака передбачає, що 

демократія – позитивне явище. Деонтичний аспект пояснює, чи потрібна та річ, 

про яку йдеться, чи без неї можна обійтися, тобто демократія – це ідеал, до 

якого мусять прагнути [114, c. 51]. Денотативний та конотативний 

(еволюативний і деонтичний) компоненти дають змогу політикам визначати, 

оцінювати й спонукати щось робити чи не робити.  

Отже, семантична конкуренція в політичному дискурсі ґрунтується на 

семантичній неоднозначності слів-концептів, що містять простір для 
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маніпулювання своїм змістом і піддаються політичному коригуванню (свобода, 

справедливість, солідарність). Внаслідок конкуренції в номінації (ставленні до 

певного явища) виникає конкуренція значення та синонімічна різниця. Їх 

беруть до уваги, коли кілька політичних акторів розповідають про один і той же 

об’єкт референції, але намагаються зробити наголос на різних його ознаках 

[114, c. 64]. 

Проблема адекватної номінації особливо загострилася з 80-их рр. ХХ ст., 

коли постала проблема політичної коректності, що прагне позбутися тих слів, 

які би свідчили про які-небудь форми дискримінації. Але не лише через 

політичну коректність, а й з погляду на зміни інтересів суб’єктів політики. 

Коли ключовим інтересом для політиків буде мир, тоді в політичному дискурсі 

переважатимуть концепти, що засуджують війну й возвеличують мирні шляхи 

подолання конфліктів. І навпаки, коли війну використовують як політичний 

інструмент здобуття чи зміни владних відносин, тоді змінюються основні 

концепти політичного дискурсу. Це можна зобразити так: 
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Рис. 3.6. Конкуренція номінації в політичному дискурсі [114, c. 65] 
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Аналізуючи, за які саме слова відбуватиметься затята семантична 

боротьба, потрібно взяти до уваги висновки американських психологів Грегорі 

Ватсона й Мазаріна Банаї. Вони довели, що іменники мають набагато більшу 

пояснювальну силу, ніж дієслова чи прикметники. Так, у номінації П. 

Порошенка переважають іменники: «реформи — це не просто важка праця, а 

важкий й інколи непопулярний результат» [143], «Україна зараз веде війну. 

Війну за мир» [152]. На думку вчених, іменники автоматично провокують 

категоричне мислення й заставляють особу думати крізь призму своєї групи 

[107]. Так, для прикладу, дослідження італійського дослідника Андреа 

Карнаг’єго довели: сказавши «Джон – гомосексуаліст», а не «у Джона 

гомосексуальна орієнтація», здійснюємо більший вплив на осіб [107].  

Унаслідок існування семантичної конкуренції у полі політичної боротьби 

виникає семантичний парадокс – слова в політичному дискурсі не мають 

єдиного значення. Вони й не можуть його мати, бо внаслідок конотації, 

референції та номінації отримують різні зокрема ціннісні оцінки. Цей парадокс 

передбачає, що слово сприймають вмістилищем сенсу, проте цей сенс вислизає 

з форми слова, де його замінює інший, як писав Р. Барт.  

Отже, значення слова – це складне поняття, яке досліджують різні науки.  

Найсуттєвішою його ознакою є здатність закодувати сенс та передавати його. 

Зрозуміти його значення можна, розділивши слово на семантичні елементи: 

означник — денотат, референт — зміст, сигніфікат, інтенсіонал, означуване, 

інтерпретант [78, c. 148]. Значення слова залежить не лише від його складових, 

а й від атмосфери, а якій відбувається мовлення. Відмінності лексичного 

значення слів зумовлені об’єктом опису; методом та властивостями лексеми, 

яку тлумачать; теоретичним підходом дослідження та метамовою. «Словник 

подає нам тисячі й тисячі слів, які ми можемо вільно використовувати для 

написання поезії, есеїв, фізики, анонімних листів чи списків товарів у 

крамницях. У цьому розумінні словник, без сумніву, відкритий для того, щоб 

маніпулятор так перебудував цей сировинний матеріал, як йому захочеться» 
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[28, c. 101], пише У. Еко. Тобто, слово залучає наявні смисли і поняття в сферу 

нових відносин і збагачує їх новими можливостями.  

У політичному дискурсі відбуваються два пов’язані процеси – референція 

та концептуалізація. Політичні концепти, озвучені з метою модифікації, 

поляризації та афірмації ставлення до певного явища чи предмета, стають 

результатом процесу номінації. У межах політичної номінації відбувається 

боротьба за значення, що має денотативний або оціночний прояви. В процесі 

семантичної боротьби публіці нав’язують наперед визначене ставлення до 

політичної реальності, проте адресат цього нав’язування не усвідомлює. 

Семантична конкуренція можлива навіть стосовно слова (зазвичай – іменника), 

яке вже прив’язане до певного референта та образу, а кореляція змісту, 

закладеного в концепт, може стосуватися змісту або референта.  

Аналіз політичного дискурсу дає підстави вважати, що характерною 

ознакою політичної реальності є неоднозначність політичних концептів, зміна 

їхнього значення відповідно до умов середовища та інтересів групи, що мають 

доступ до ресурсів влади. Семантичний парадокс політичного дискурсу 

приховується в тому, що слово залежить від оточення, а його «семантичну 

ауру» легко змінити відповідно до політичного інтересу.  
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3. 2. Сфери застосування політичних концептів. 

 

Усі значення політичного концепту можна розділити на дві групи: 

значення, закріпленні в словниках та науковій літературі, тобто фахові, та 

значення, прив’язані до настроїв суспільства й історичного досвіду. Тобто 

концептуалізацію політичних понять здійснюють у двох площинах: 

професійній і непрофесійній. У першому випадку в результаті процесу 

концептуалізації виникають терміни та фахові назви, в другому – з’являються 

політичні коди.  

Основними ознаками термінів у політиці є: фаховий контекст 

використання слова; зрозумілість його змісту, що дає змогу застосовувати 

слово як фахове [136, c. 17] в будь-якому іншому контексті та за інших 

обставин. Політична фахова лексика не є категорично відокремлена від інших 

фахових словників, також і політичний лексикон сильно проникнув до інших 

сфер. Він складається з суто політичних слів, міжпрофесійної лексики політики 

й понять інших наук. Для прикладу, наукові терміни, які стосуються цілого 

суспільства, стають політичними тоді, коли підлягають публічному 

обговоренню (генетика, штучне запліднення, клонування) [114, c. 48]. 

Американський учений В. Дікман вважає, що потрібно розмежовувати 

політичну лексику мови та політичну лексику системи [114, c. 48], адже мова 

володіє такими словами, які одна політична система бере на озброєння, інша – 

ні. Він розділив політичну лексику на такі форми [114, c. 49]: 

- інституційна – позначає політичні органи та організації, їхні функції та 

завдання. Всередині цього підрозділу науковець виділяє: 

 мову організації (вислови про інститути – парламент, партію, уряд; їхній 

поділ – комітет, фракція, коаліція; їхні завдання – захист конституції, 
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фінансова політика, розвиток економіки; опис посад – президент, 

прем’єр-міністр, міністр); 

 мову актів (вислови, пов’язані з формальною практикою політики – 

голосування, порядок денний, вотум недовіри).  

Й. Клейн вважає, що в межах інституційної мови доцільно виділяти 

лексику, що позначає: організації та їх органи; політичні ролі; нормативно-

правові акти, що регулюють політичні дії (статут, пакт, основний закон); 

політичні дії, процеси, стани (вільні, таємні вибори, конструктивний вотум 

недовіри, передвиборча боротьба); 

- фахова мова галузей – складається з мови державного управління. Її 

використовують у першу чергу політичні експерти в різних галузях, зокрема в 

сфері охорони здоров’я, освіти, економіки (кон’юнктура, соціальний ринок, 

соціальна держава). Й. Клейн зауважує, що до цього типу належать й інші 

слова, які описують діяльність установ так, що певний тип діяльності потім 

починає з ними асоціюватися. Для прикладу, отруйні відходи, заборона абортів 

тощо; 

- мова ідеології.  

Й. Клейн доповнив класифікацію В. Дікмана четвертим типом – 

загальний словник взаємодії, в який входять слова, що позначають механізми 

дії та співпраці (компроміс, мобілізація, криза, афера). 

На думку М. Шретер, професійні слова в політиці можна поділи на такі, 

які описують політичний досвід (голосування, термін повноважень, порядок 

денний); політичні завдання (захист конституції, фінансова політика);  

інститути (парламент, фракція, комітет); політичних акторів (президент, 

прем’єр-міністр); нормативну базу (основний закон, державний договір, 

підзаконні нормативно-правові акти) [136, c. 18].  

Також є кілька обставин, що зумовлюють необхідність використовувати 

політичну термінологію в неполітичних (за межами сфери політичної боротьби) 

обставинах: 
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 пишучи закони, проекти нормативно-правових актів;  

 всередині політичних відомств перевага надається термінам, які 

співвідносяться з відповідною галуззю: у Міністерстві охорони 

здоров’я використовують медичні терміни; у міністерстві транспорту – 

позначення інженерні або логістичні;  

 коли на сферу управління накладаються терміни юридичні, оскільки 

їхні функції можуть перетинатися [136, c. 18]. 

Отже, політичну лексику можна описати такою схемою: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 3.7. Класифікація слів на професійні терміни та ідеологічні коди 

 

З огляду на те, що політична комунікація відбувається в публічній сфері, 

а не лише в професійній, політичний дискурс зазнає змішання фахових і 

загальномовних елементів. У публічній сфері наукове значення слова втрачає 

свою першочерговість, у масовій свідомості набуває специфічного значення, 

Мова інститутів                  
Фахова мова галузей Мова ідеології 

організації та органи 

політичні ролі 

офіційна фахова 

лексика міністерств 

сфери діяльності 

міністерств нормативно-

правові акти 

політичні дії, 

процеси, стани 

загальний словник 

взаємодії 

      ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА ІДЕОЛОГІЧНІ КОДИ 

ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА 
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перетворюючись на код, який можна розшифрувати лише у специфічному 

політичному дискурсі (за іншого – концепт змінює своє значення). 

Ядром ідеологічного словника є слова-символи. В науковій літературі 

існує чимало альтернативних назв: ключові символи (Г. Ласвел) або 

основоположні лексеми й інші [114, c. 52]. «Звичайна людина має тільки 

побічний інтерес до тонкощів філософії чи виправдання [політичної 

реальності]; та й до багатьох політичних лідерів. Однак існує спільний 

знаменник, що проходить через висловлювання простої людини, людини думки 

та людини дії. Всі використовують ключові символи» [128, c. 12], – зауважує 

вчений.  

Слова-символи втілюють найвищі цінності (хоробрість, обов’язок, успіх), 

їхня конотація залежить від здобутого в процесі історії досвіду. Але слова-

символи не завжди стають політично значущими. На думку Г. Ласвела, вони є 

основою для політичного міфу (як наративу, що виправдовує існуючий 

політичний лад). Тобто навколо слів-символів розгортається історія, яка 

пояснює політичні процеси та перспективу їхнього розвитку. Наприклад, у 

Сполучених Штатах Америки словами-символами є «права», «свобода», 

«демократія», «рівність». Ці концепти фігурують у малозрозумілих трактатах 

професорів, у висновках судів і в аргументах, що лунають у залі Конгресу або 

за рогом вулиці [128, c. 13], пише Г. Ласвел. Їхнє основне завдання – нав’язати 

всім однакове ставлення до дійсності – від найвищого керівника до скромного 

обивателя. Для Українського політичного дискурсу
1
 властиві такі слова-

символи: «мир», «Європа», «шлях», «демократія». 

З-поміж слів-символів є так звані міранда та креденда, перше з яких 

позначає слова, позитивно конотовані, – ними захоплюються як найвищими 

цінностями, – а креденда позначає те, в що віриш. «Креденда влади складається 

з причин, які зобов’язують інтелект погодитися на те, що владу здійснюють 

конкретні особи [128, c. 10]. Міранда – це слова-цінності, якими захоплюєшся, 

не піддаючи їх під сумнів, це певна нотка сентименту в політичному дискурсі, 
                                                           
1
 На підставі аналізу виступів Президента Петра Порошенка, озвучені з моменту інавгурації до 1. 01. 2015. 
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який Г. Ласвел ототожнює з політичним міфом. Є негативно конотовані слова-

символи, так звані антиміранда, але до них удаються вкрай рідко. Прийнято 

вважати, що словами-символами є тільки позитивно конотовані концепти. 

Функцію спрощувати дійсність та емоційно впливати на слухача 

виконують ключові слова – специфічні мовні знаки, які в певний момент 

політичної реальності набирають особливої значущості, скорочують політичні 

програми, популяризують політичний курс та політичні проблеми. Від слів-

символів ключові слова відрізняються такими ознаками: 

1. Жодне слово саме собою не є ключовим, а словом-символом може стати. 

Слово-символ відображає історично сформований орієнтир, воно 

вбудоване в систему цінностей суспільства;  ключове слово залежить від 

наявної політичної ситуації, його можна порівняти з виборчим гаслом; 

2. Слова-символи відображають найважливіші цінності та антицінності 

певного суспільства, ключові слова – продукти «політичної мови». 

Науковець Г. Шайко констатує, що межа між словами-символами та 

ключовими словами – хитка: за умови частого вживання ключові слова стають 

словами-символами, а, з іншого боку, якщо слова-символи беруть на озброєння 

політтехнологи в період політичної боротьби, то вони перетворюються на 

ключові слова [114, c. 53]. Проте різниця між цими концептами є. 

Поняття «ключове слово» використовують з XIX ст. [130]. Подекуди ним 

послуговуються, щоби виразити гнів з приводу безглуздого висловлювання 

політиків. У такому разі воно позначає «негативну поведінку», те, що політики 

«розкидаються пустими балачками», тобто стає синонімом безпідставних 

обіцянок.  

На відміну від розмовного значення, існує науковий термін «ключове 

слово». Це висловлювання, яке озвучують під час публічних дебатів для 

пропаганди власних політичних програм [130]. Ключові слова скорочують 

політичні програми так, що ті поміщаються в одному слові. Відомий приклад 

ключових слів (їх комбінації) – гасло Великої французької революції «свобода 
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– рівність – братерство». Йому симпатизують, проте, попросивши кількох 

людей його пояснити, стане ясно, що чітко відрізнити всі три поняття одне від 

одного їм буде складно [130], зазначає німецький дослідник Томас Нір.  

На думку А. Сотникова, ключовими словами є такі мовні знаки, які 

водночас є загально прийнятими в певному соціумі, акумулюють усі вживання 

лексичної одиниці з усіма притаманними їй модально-оцінними відтінками, 

наявними в соціальній пам’яті та досвіді соціуму, і чий комунікативно 

значущий смисл актуалізується лише в певному контексті [83]. Зміст 

ключового слова  не повинен дорівнювати його науковому значенню (як у 

прикладах із соціалізмом, демократією чи комунізмом, про які йшлося вище). 

Ще один вияв семантичного парадоксу нетотожності значень у політичному 

дискурсі. 

Коли ключове слово пристосовується до духу часу, і програма, яку воно 

містить, виходить за межі партії та знаходить багато прихильників, тоді має 

місце «боротьба за слово» (або семантична конкуренція): представники різних 

груп видають гасло як власне, «завойовують» його. Т. Нір наводить наприклад 

гасло «захисти навколишнє середовище»: консерватори спочатку не брали 

активної участі в публічних дебатах з цього приводу. Але, коли ця фраза набула 

розголосу й не залишилося політиків, які би оминали цю проблему, всі 

політичні партії почали переконувати, що охорона навколишнього середовища 

є одним із головних пунктів їхньої програми [130].  

Ключовими словами часто стають ідеї, що мають позитивну конотацію: 

мир, свобода, демократія, права людини. Проте існує безліч інших – фінансова 

криза, знищення лісів, жорстоке поводження з дітьми, якими спонукають 

дистанціюватися від позначуваного. Зрештою, багато ключових слів оцінюють 

зовсім по-різному залежно від політичної обстановки: для одних соціалізм – 

політична батьківщина, в якій панує «приблизна справедливість», для інших – 

це гноблення та безгосподарність. Або ж термін «соціалістичний» в німецькому 

націонал-соціалізмі, що був ключовим словом ще задовго до російської 

революції. Є свідчення, що на становлення й упровадження символу «соціал-
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націоналізм» вплинула Російська революція, начебто нацистські лідери свідомо 

не хотіли, щоб комуністи послуговувалися терміном, призначеним суто для 

німецького використання [128, c. 1].  

Як і модні, ключові слова здатні впливати на середовище впродовж 

певного часу. Згодом вони втрачають владу й інтегруються до «нормального» 

словника або ж їх забувають. Наприклад, у публічній дискусії 60-70 рр. ХХ ст. 

домінували ключові слова «гастарбайтери», «секс-революція»; сьогодні вони 

втратили вагомість для політичного дискурсу.   

Використовувати впливовість ключових слів у публічній комунікації – 

закон політичного дискурсу. Проте є й інша стратегія – звинуватити конкурента 

у зловживанні ключовими словами. Тут знову ж таки апелюють до розмовного 

значення «ключове слово» – пуста обіцянка – і запевняють, що противник 

маніпулює волею виборців [130]. 

До основних ознак ключових слів належать: «вибуховість»: вони є 

ключовими лише певний період; прив’язаність до дискурсу: як тільки 

змінюється стиль чи тема дискурсу, змінюються центральні ключові слова; 

оцінювальний характер; суперечливість: складність і гнучкість концепту, бо, з 

одного боку, їх по-різному визначають політичні сили, з іншого – саме їхнє 

тлумачення може бути розмитим, третій варіант – вони позначають 

суперечливе явище, ставлення до якого може бути як позитивним, так і 

негативним [136, c. 24]; об’єднують людей: стають знаменом прихильників 

партії чи політика; діють у певному семантичному полі. 

Отже, ключові слова – це складний дискурсивний механізм відображення 

політичної дійсності, що повинен перетворювати людей на прихильників 

певного політичного міфу, який структурує сферу політичного та виправдовує 

діяльність політичних суб’єктів: політичних партій, політиків, інститутів чи 

рухів, оцінюючи явища політичної дійсності, розставляючи акценти 

політичного дискурсу.  
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Окрім слів-символів і ключових слів, до політичного словника належать 

так звані слова-маркери, які асоціюються лише з певною політичною силою, 

ними розписані її агітаційні плакати й листівки. Швидко народжуються, 

швидко відходять у забуття. Йдеться про «слова-знамена» та «слова-ярлики». 

Слова-знамена – вербальні знаки, що мають позитивну конотацію, вони 

покликані посилювати значущість і цінність певної групи людей для 

суспільства загалом. Це висловлювання з особливими інтеграційними та 

ефективними в рекламному сенсі властивостями. Їх використовують політичні 

суб’єкти, щоби здобути якомога більше прихильників своєї програми, в якій 

певні явища, ідеї, дії наділені позитивною конотацією. Такими, для прикладу, 

знаменами є свобода поневоленим, впевненість у майбутньому, мир, соціальна 

справедливість, благополуччя [122]. Г. Почепцов зауважує, що революцію 1917 

р. проходила під гаслами «Хто був нічим, стане всім», «кухарка може керувати 

державою», «мир – хатам, війна – палацам» [71, c. 224]. З допомогою слів-

знамен позначають об’єкта референції власної ідеології, власної групи 

(«товариш», «друг режиму» тощо). 

Натомість для позначення представників чужої ідеологічної політики 

використовують слова-ярлики. Вони призначені дискредитувати ідеї 

політичного опонента, узагальнюючи погляди конкурентів та політичну 

дійсність загалом. Ярликами є концепти тих явищ, які, на думку політика, що їх 

озвучує, є неприйнятними для соціальної дійсності загалом і зокрема для даних 

соціальних обставин, отже – їх потрібно уникати. Для прикладу, в період 

холодної війни у Федеративній Республіці Німеччині прийнято було 

ізольовувати політичних опонентів лівого спектра (комуністів) й 

екстраполювати їхні політичні ідеї на східнонімецьку політику, називаючи їх 

«фашистами», «нацистами» тощо. Ярлики застосовують для того, щоби, 

звинувативши супротивника, зміцнити становище власної політичної групи. 

Тоді відбувається позитивна кореляція: політичному діячеві, що засуджує свого 

опонента, та його оточенню приписують позитивні ознаки. Наприклад, до таких 
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ярликів належать «група інтересів», «клієнтальна політика», «збиткова 

політика», «експлуатація незаможних» [112].  

Слова-ярлики належать до пейоративної лексики – негативно 

конотованих висловлювань. Пейоративами називають лексичні одиниці, за 

допомогою яких виражають негативне ставлення мовця до адресата. Часто це 

може бути вульгарна, просторічна, жаргонна лексика [22]. До негативно 

конотованих слів також належать ті, з допомогою яких здійснюють 

предикацію: горланити, брехати, верещати, нівечити, наживатися, красти, але 

вони не є ярликами, які переважно є іменниками. 

Знаменам і ярликам властива ідеологічно-ціннісна конотація. Одне і те ж 

слово може бути як підставою для згуртування, так і причиною дискредитації. 

Так, слово «пацифізм»: для руху за мир – знамено, для представників 

міліарного блоку або в час воєнної агресії з боку чужої країни – клеймо [114, c. 

53]. П. Порошенко слово «пацифізм» використовує якраз у негативному ключі: 

«безвідповідальний пацифізм» [172], «пацифістські ілюзії» [151]. 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

Рис. 3.8. Ідеологічні коди в політичному дискурсі 

 

Для прикладу проаналізуємо інавгураційній промову Петра Порошенка 

[176], проголошену 7. 06. 2014. Ключовими словами з позитивною конотацією 

у ній є:  

ПОЗИТИВНО КОНОТ. НЕГАТИВНО КОНОТ. ЗНАМЕНА ЯРЛИКИ 

МОВА ІДЕОЛОГІЇ 

ЦІННІСНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

КЛЮЧОВІ СЛОВА 
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- Україна (слова з коренем «україн» вжито 53 рази: «територіальна 

цілісність України», «випробування об’єднали українську родину», «армія 

повинна стати справжньою елітою українства») 

- мир (слова з коренем «мир» вжито 29 разів упродовж промови: «мир – 

найголовніше», «пропозиції мирного плану», «діалог з мирними громадянами 

України»); 

- безпека (слова з коренем «безпек» вжито 18 разів: «забезпечити 

тривалий мир і гарантувати надійну безпеку», «гарантувати надійну безпеку», 

«забезпечення територіальної цілісності»); 

- Європа (слова з коренем «європ» ужито 17 разів: європейський вибір 

України, європейську майбутність України; великої Батьківщини Європи). 

Слова з негативною конотацією [176]: диктатура (1 раз); тероризм (1 раз); 

тиранія (1 раз); війна (2 рази). 

У промові слів із позитивною конотацією значно більше, ніж тих, що 

передають негативні емоції. Натомість в інавгураційній промові В. Януковича 

навпаки: слів з негативною «семантичною аурою» було більше, ніж позитивно 

конотованих.  

Словами-знаменами в інавгураційній промові П. Порошенка стали «мир, 

безпека та єдність», «жити вільно, жити безбідно», «децентралізація» тощо. 

В аналізованій промові вжито й слова-ярлики: «По-третє, мирний діалог. 

Зрозуміло, що не зі «стрєлкамі», «абвєрамі», «бєсамі» чи іншою нечистю» 

[176]. При чому ототожнення терористичних очільників з нечистою силою має 

метафоричний характер, оскільки викривляє зміст поняття. Концептуалізацію в 

цьому випадку здійснили з мотивів семантичної мотивації. 

Слова-символи, ключові слова, слова-гасла та ярлики здійснюють 

специфічну функцію конструювання політичної дійсності. Вони маніпулюють 

свідомістю, модифікують, поляризують та афірмують політичні переконання 

великої кількості людей. Однак існують певні обмеження для використання цих 

слів. Вони можуть бути офіційними або ж неофіційними.  
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Офіційним обмеженням є передусім юридична заборона, що передбачає 

відповідальність за використання певних слів публічно. Це перш за все лайка. 

Так, у США діє «Акт захисту порядності», згідно з яким за будь-яке 

непристойне слово на телебаченні чи радіо належить сплатити 275 тисяч 

доларів штрафу. В польському місті Ельблонг також штрафують за публічну 

лайку, в Росії з 2003 р. діє аналогічний закон, в голландському Гельмонді вже 

майже 20 років публічна лайка заборонена, у Гауді (Нідерланди) також 

нормативно-правові акти передбачають відповідальність за привселюдне 

вживання нецензурних слів [116].  

Ненормативна лексика (нецензурна лексика, обсценна лексика, 

лихослів'я) — неприпустимі з погляду етики слова, які сприймаються як 

відразливі та непристойні. Щоразу, коли регіони планування в головному мозку 

перевантажує процес стримування емоцій, людина стає неуважною. В таких 

випадках вона ображає, лається та проклинає найчастіше – це, крім того що 

знімає напруження в мозку, сильно привертає увагу. Ешлі Монтагю в своїй 

праці «Анатомія лайки» присвячує цілий розділ психологічним чинникам 

лихослів’я. Він порівнює лайку з почуттями дитини, яка плаче, і припускає: 

сльози з віком трансформуються в прокльони. Е. Монтагю доходить висновку, 

що обсценна лексика – достатньо прийнятна форма поведінки, оскільки 

замінює фізичне насильство [64], пише в науковій статті Сергій Оржеховський.  

Проте лайка в політичному дискурсі привертає увагу, отже – стає 

стратегією перемоги над конкурентом. Дослідження італійських учених 

Ніколетти Каваци та Маргарити Гуідетті засвідчують: публічні діячі, які не 

цураються лайки, завойовують більше симпатій і викликають більше довіри – 

через це їх обирають частіше, ніж інших. У журналі «Journal of Language and 

Social Psychology» науковці пишуть: незалежно від політичних поглядів, 110 

піддослідних, які взяли участь в експерименті, з-поміж вигаданих політиків 

відверто симпатизували тим і підтримували тих, хто в своїх блогах вдавався до 

ненормативних висловлювань [118]. Такі активісти з легкістю перемагали тих, 

хто не вдавався до обсценної лексики в своїх виступах. Польський учений З. 
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Кльох зазначає: парадоксально, але ми ввічливіше звертаємося до незнайомців, 

на яких хочемо справити позитивне враження, а до свояків говоримо з 

фамільярністю [122]. Такий зразок поведінки заставляє адресата політичного 

повідомлення сприймати лайку політика як прояв відвертості та людяності. 

Якщо політик сказав «недозволене» слівце, це пояснюють не його 

неосвіченістю, а домінантністю й наближенням до глядача (слухача). У 

функціональному сенсі обсценні слова виконують емотивну функцію – вони 

виражають здивування, обурення, захоплення, незадоволення або ж є 

семантично порожніми вставними зворотами (в такому випадку їх уживають 

безадресно). Тоді обсценні слова стають десемантизованими, єдине, що має 

значення – це експресія, якою вони збагачені [64].  

На думку С. Оржеховського, вибір комунікативної стратегії вживати 

ненормативну лексику може супроводжуватися такими мотивами: 1) 

продемонструвати приналежність до певної групи; 2) здивування, шокувати; 3) 

образити або наголосити на соціальній дистанції, що існує між мовцями; 4) 

проявити солідарність; 5) утвердити лідерство; 6) порушити рівновагу чи 

соціальну ієрархію; 7) утвердити владне становище [64]. Часом, кілька цих 

мотивів може накладатися. Тобто, використовувати нецензурну лексику в 

принципі політикові вигідно.  

Серед лайливих слів специфічними є мати – емоційно забарвлене 

називання понять, які можна розділити на такі групи: статеві органи; статевий 

акт; особи, чия підвищена статева активність виходить за межі пристойного 

[34]. В публічному дискурсі вони найбільше привертають увагу, їм властиве 

вираження емоцій екстремальної оцінності: зневаги, захоплення, обурення, 

злості тощо. Цікавими є випадки, коли мати починають відігравати роль 

ключових слів у політичному дискурсі. Для прикладу наведемо ситуацію в 

Україні наприкінці 2014 р.: «Нардеп Марія Матіос у ВР прийшла у футболці з 

лайкою у бік Путіна, а Андрій Дещиця повторив лайку, аби заспокоїти 

мітингувальників. Марія Матіос наголосила: вона народний обранець, тому 

таким модним трендом висловлює думку суспільства» [169].  
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Лайка, пейоративи та звичайні слова в різних формах та обставинах 

можуть стати підставою притягнути особу до відповідальності з мотивів 

політичної нетолерантності чи некоректності. Умисне  нанесення образи 

людині, що належить до іншої раси, національної групи чи є представником 

протилежної статі також карається законом. Згідно зі 28 ст. Конституції 

України кожен має право на повагу до його гідності, ніхто не може бути 

підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його 

гідність, поводженню чи покаранню [168]. Небезпечним є те, що нецензурна 

лексики розпалює настрої ворожнечі, породжує мову нетерпимості, часто 

допомагає в навішуванні ярликів та поширює негативне ставлення до певної 

групи. Негативна конотація, здатність виділятися та запам’ятовуватися робить 

такі слова небезпечними в політичному дискурсі. 

Отже, незважаючи на те, що лайка та прояви нетерпимості зазвичай 

заборонені законом, вони мають місце в політичному дискурсі. Подекуди вони 

стають візитною карточкою політичної сили. Та вдаватися до обсценної 

лексики в демократичних суспільствах – небезпечно, адже, порушуючи закон, 

норми моралі, можна не лише запам’ятатися й перемогти вибори, а й опинитися 

на маргінесі політичних процесів. 

До неофіційних меж вживання слів у політичному дискурсі належать табу 

– загальносуспільні та вузькополітичні незадокументовані заборони говорити 

про певних осіб, певні події чи явища. Поняттям «табу» позначають те, що не 

можна робити, казати, думати, відчувати, усвідомлювати та зачіпати за умови, 

що взагалі це можна зробити, сказати, обдумати, відчути, усвідомити [135]. З 

допомогою табу позначають межі дії, мови, думки, навіть символічне 

втручання в які заборонене. Розрізняють 3 основні значення «табу в мовленні»:  

- заборона «допускати певні дії, згадувати шанованих людей чи поважні 

стани, споглядати, називати, їсти певні страви»;  

- суспільна квазісамостійна заборона говорити про певні речі, робити 

певні речі; 
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- висловлювання, що «віджило», «той, що не відповідає часу» [135]. Цей 

підхід схильний не наділяти політичні табу наперед негативною конотацією, а 

передбачає, що за певних умов воно навіть необхідне для повноцінного 

розвитку спільноти. Так, в праці «П’ять принципів устрою соціального життя» 

соціолог Кард Отто Гондріх визначає принцип табу похованням речей, що їх не 

можна називати, а точніше, розкривати, бо «групи й суспільства не можуть 

існувати, якщо виносити напоказ усі їхні суперечності й біди. І не потрібно 

заборони, вона їх може тільки загострити. Табу пригнічують внутрішнє почуття 

відрази та огиди, що нарощують злість» [135]. 

Табу може стати стимулом для політичного дискурсу, зачіпаючи 

невипадкові теми. М. Фуко наводить приклад з поняттям «сексуальність» у 

кінці XVIII – на поч. XIX ст. Тоді воно піддавалося сильному табуюванню, але 

разом з цим виникає наука про сексуальність, її форми описують у журналах, 

статтях, книгах, еротичних та порнографічних публікаціях. Табуювання 

спочатку об’єктивувало та констатувало сексуальність; а потім «розвінчання 

табу» наклалося на демографічну політику. 

З-поміж вербальних табу мовознавець Стефан Ульман розрізняє 3 

мотивації: страх, делікатність, порядність [135]. «Табу жаху» – типове для 

малорозвинених народів, для сучасних західних суспільств відіграє незначну 

роль, хоча його залишки збереглися в більшості мов. Тут ідеться про 

невживання певних слів через страх перед тими явищами, людьми чи подіями, 

які вони позначають. «Табу делікатності» вмотивовані почуттям такту, 

стосуються тем смерті, хвороби, недосконалості (фізичної та духовної). «Табу 

порядності» диктує почуття сорому та стосується розмов про певні частини 

тіла, його функції, сексуальність зокрема. До цих трьох типів Ніколь Цьольнер 

додав ще один вид – «табу з соціального такту»: ідеологічно вмотивовані табу, 

які залежать від політичної коректності і мають визначальне значення для 

мовлення. Так, розуміння концепту «героя» фіксує цінності, які нав’язують 

певний зразок поведінки. Табуйованими в цьому випадку є неминучі «темні 

боки» героїзму.  
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Зазвичай у політичному дискурсі позитивно сприймають гасла «без 

табу», «розвінчувати табу», «розтабуювання», де «табу» навантажене 

негативною семантикою. Здебільшого вони гальмують або цілком 

перешкоджають суспільному розвиткові. Для прикладу, в Німеччині в 50-60-их 

рр. ХХ ст. недавнє минуле (Друга світова та Голокост) було оповите загальним 

табу. Табу минулого, які Олександр та Маргарет Мітчерліх назвали 

психологічним терміном «гальмуванням думок», на їхню думку, потрібно 

долати для того, щоб об’єктивно оцінювати дійсність.  

Незважаючи на те, що сьогодні в публічному дискурсі демократичних 

держав поширеними є переконання, що панує «свобода думки», неприємні для 

політиків теми та факти, як і раніше, замовчуються з допомогою мовних 

стратегій ухилення – цензурування, евфемізації, інсценованого розтабуювання 

тощо. Саме ці стратегії здатні породжувати табу в суспільстві, які не лише 

покликані гармонізувати політичний розвиток, а ще є неофіційними 

механізмами перекрити шлях інформації до публіки.  

Закон України «Про інформацію» визначає цензуру як вимогу до 

журналіста, головного редактора організації, що випускає ЗМІ, його 

засновника, співзасновника, видавця, розповсюджувача попередньо 

узгоджувати розповсюджувану інформацію (крім випадків, коли така вимога 

йде від автора цієї інформації або іншого суб’єкта авторського і суміжного 

права на неї), або накладення заборони (крім випадків, коли така заборона 

накладається судом), або перешкоджання у будь-якій іншій формі тиражуванню 

або поширенню інформації з боку органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування і їхніх посадових осіб [174]. Також передбачена інша форма 

відбирати інформацію, зокрема шляхом втручання в професійну діяльність 

журналістів і засобів масової інформації, що передбачає: контроль за змістом 

поширюваної інформації з метою поширювати чи не поширювати  інформацію, 

замовчувати її, забороняти окремі теми, показати окремих осіб або поширювати 

інформацію про них, заборонити критикувати суб'єкти владних повноважень, 

крім випадків, установлених законом, договором між засновником (власником) 
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і трудовим колективом, редакційним статутом [174]. Тобто, всі згадані види 

цензури законом заборонені, проте в реальній політичній діяльності ними 

послуговуються для створення політичних табу. 

Ще одним способом обмежити вжиток небажаних слів у політичному 

дискурсі є евфемізація. Л. Крисін виділяє три основні функції евфемізму: 

уникнути конфлікту; завуалювати реальні події; повідомити адресатові щось 

таке, що має бути зрозуміле тільки йому [47]. Досліджуючи політичний 

дискурс недемократичних режимів, науковець виділяє «камуфляжні» 

евфемізми, які використовували, позначаючи дії представників партійного 

апарату СРСР. Життя в середині партійної верхівки, в середині структур влади 

ховалося від «непосвячених», і тому повідомлення були насичені 

розпливчастими зворотами на кшталт: «для службового користування» (про 

секретні документи), «розглянуто організаційне питання» (начальника вивели зі 

складу керівного органу, понизили на посаді), «були зроблені оргвисновки» 

(позначення репресивних заходів, застосованих до активіста чи працівника), 

«поводитися нескромно» (про корупціонера і т. п.) [47]. Прагнення сховати сенс 

явищ проглядається і в таких позначеннях, як воїни-інтернаціоналісти (про 

радянських солдатів в Афганістані у 1979-1990 рр.), «дружня допомога 

братньому афганському народу», «обмежений контингент військ на території 

цього ж Афганістану» (в радіопередачах БІ-БІ-СІ, «Голосу Америки», 

радіостанції «Свобода» використовували інші номінації – «агресія», 

«окупація», «окупанти») [47].  

Ще одним способом закріпити табу в суспільстві є так зване інсценоване 

розвінчування табу або проект табу, що полягає у звинувачуванні свого 

опонента в тому, що він замовчує певні теми. З огляду на негативне сприйняття 

табу будь-який політик, що вдається до «розвінчування табу», матиме успіх. 

Але не завжди політик насправді прагне подолати заборони, він може лише 

зобразити «подолання». У такому випадку має місце інсценоване розвінчування 

табу. Політичні суб’єкти розіграють «звільнення з-під заборон», відвертаючи 

увагу від реальних, недоторканих для суспільства тем. Сценарій – подібний, як 
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з ключовими словами, коли одна політична сила публічно звинувачує іншу в 

маніпуляції ними. Суть цієї стратегії така: одна політична сила піднімає 

начебто заборонену тему і викриває її резонансність. Наприклад, представник 

партії А констатує: в суспільстві існує табу Х, якого дотримуються всі. Але це 

табу, – каже партія А, – замовчування, приховування, і для суспільства – 

шкідливе й беззмістовне. Тоді в пропагуванні табу звинувачують іншу 

політичну силу. У такий спосіб представник партії А мовчки закликає зламати 

табу і «починає з себе», демонструючи себе як приклад, перетворюючись при 

цьому на просвітника та визволителя [135]. Наприклад, під час «дебатів 

Мьоллеманна
2
» прозвучало: антисемітизм – табу в Німеччині, який з часом 

вдалося подолати. Та антисемітизм не був і не є в Німеччині табу, – вважає Г. 

Шретер, посилаючись на вислів Ю. Габермаса: в намаганнях Мьоллеманна 

мають місце маніпулювання та мовні трюки, бо відмова від антисемітизму була 

найстараннішим і дискурсивно найуспішнішим стандартом у Федеративній 

Республіці Німеччині, що не має нічого спільного з замовчуванням, адже 

засудження антисемітизму стало результатом колективного процесу навчання 

[135]. 

П. Порошенко також вдається до технології «розвінчати табу». Зокрема в 

таких словах: «Очевидно, що в зримій історичній перспективі над Україною 

постійно, на жаль, буде військова загроза. З цим не лише треба навчитися жити. 

До захисту Незалежності треба постійно бути готовими» [142]. Тут Президент 

піднімає тему постійної боєготовності, нав’язуючи, ніби розкриваючи, 

постійний страх перед ворогом. З нагоди Міжнародного дня прав людини 

звучать такі слова: «Як не прикро, але в ті часи представники Української РСР 

разом із делегаціями Радянського Союзу та Білоруської РСР утрималися під час 

голосування за декларацію. Такими «утриманнями» і компромісами, коли 

йшлося про права та свободи своїх громадян, радянська історія відзначалася 

багато років» [159]. У цих словах ховається заклик до категоричності та 

                                                           
2
 Мьоллеманн Юрген (Jürgen Möllemann, 1945 – 2003) – німецький політичний діяч;  
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рішучості, адже, використавши «утримання й компроміси» з негативною 

конотацією, П. Порошенко зробив їх елементами чужої ідеологічної системи. 

 
 

 

 

 

    

  

 

 

  

  

 

Рис. 3.9. Концептуальні обмеження в політичному дискурсі 

 

Отже, аналіз політичної лексики можна здійснювати в двох площинах: 

фаховій та масовій. Політика, як і наукова та професійна сфера, послуговується 

специфічними словами, що потребують фахового визначення і є зрозумілими 

для всіх у різних обставинах. Натомість публічна політика використовує 

маніпулятивну лексику, тимчасову, вкорінену в політичному дискурсі 

відповідного часу. Причина такого розрізнення інституційного політичного 

дискурсу – різна мотивація діяльності політиків. У першому випадку вони 

покликані здійснювати управління інститутом, установою тощо, організовувати 

політичне співіснування, в другому випадку прагнуть здобути підтримку 

більшості населення, легітимізувати свою владу, задовольнити власні амбіції, 

маніпулювати свідомістю. Різна мотивація використання слів є причиною 

семантичного парадоксу нетотожності значення слів у політичному дискурсі.  

Слова-символи, що поділяються на міранда та креденда, ключові слова, 

ярлики та знамена – це елементи публічного політичного дискурсу, які 

потрібно детально аналізувати для того, щоби зрозуміти політичні реалії та 

загальні тенденції розвитку політичної спільноти в межах конкретного 

політичного дискурсу.  

ОБМЕЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

ОФІЦІЙНІ НЕОФІЦІЙНІ 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ЗАБОРОНА   

ЕВФЕМІЗМИ 

ЦЕНЗУРА 

ПРОЕКТ ТАБУ 
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У політичному дискурсі існують механізми обмеження, що можуть не 

допускати до широкого загалу інформацію про певні явища, події чи людей. 

Обмежити політичний дискурс у виборі тем – це не лише припинити говорити 

про щось, це спосіб не допустити певної політично значимої поведінки соціуму, 

який отримує тільки ту інформацію, що вигідна владі. Механізмами 

концептуальних обмежень політичного дискурсу є офіційні (юридичні) та 

неофіційні (табу) стратегії. 

Висновки.  

Отже, слово у політичному дискурсі – це складний семантичний елемент, 

дослідження якого потребує залучення напрацювань зі сфери семантики й 

лінгвістики, дискурсивного аналізу та семіотики. Зрозуміти суть його значення 

можливо, лише розібравши його семантичну структуру: денотат, референт, знак 

(послідовність літер), поняття (означуване, сигніфікат). 

У політичному дискурсі важливу роль відіграють процеси референції та 

концептуалізації – позначення певного поняття й уживлення його до дискурсу, 

а також процес номінації, що передбачає модифікацію, поляризацію та 

афірмацію значення певного концепту з допомогою ресурсів влади. У межах 

політичної номінації відбувається боротьба за значення та ставлення до певного 

політично значимого об’єкта, нав’язується конкретне ставлення до політичної 

реальності публіці, що цього нав’язування не усвідомлює. З огляду на 

семантичну структуру значення слова, в політичній площині залишається 

простір для семантичної конкуренції. Зазвичай вона ведеться стосовно 

референтного чи змістовного наповнення іменника. Суб’єкти політики, що 

володіють ресурсами влади, вступають у семантичну боротьбу за значення 

слова, наділяючи його позитивною чи негативною конотацією, переконуючи 

своїх прихильників не лише в раціональності, а й у моральності власних дій та 

програм. 

Аналіз політичного дискурсу дає підстави вважати, що характерною 

ознакою політичної реальності є неоднозначність політичних концептів, зміна 
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їхнього значення відповідно до умов середовища та інтересів групи, що має 

доступ до ресурсів влади. У цьому полягає семантична парадоксальність 

політичного дискурсу. Нетотожність політичного концепту видно не лише в 

різних політичних дискурсах, а й у межах єдиного інституційного політичного 

дискурсу, який відбувається у регулятивній (фаховій) та легітимаційній 

(нефаховій) площині.  

За межами семантичної конкуренції перебуває фаховий інституційний 

дискурс, у якому політичні терміни наділені однозначним й універсальним 

значенням. Натомість нефахова площина політичної боротьби продукує слова-

коди, зокрема слова-символи, ключові слова, слова-гасла та слова-ярлики. 

Слова-символи позначають найбільші цінності суспільства; ключові слова є 

наслідком політичної боротьби, найпопулярнішими концептами в конкретному 

політичному дискурсі, що пропагує певну ідеологію; слова-гасла – це 

позитивно конотовані концепти, що дають підстави ідентифікувати слухача з 

певною політичною силою, а ярлики – негативно забарвлені позначення 

представників чужої ідеологічної системи.  

Політичний дискурс зазнає змішання фахових і загальномовних 

елементів. У публічній сфері наукове значення політичного концепту втрачає 

свою визначеність і однозначність, як наслідок – набуває у масовій свідомості 

специфічного значення, перетворюється на код, який можна розшифрувати 

лише за панування специфічного політичного дискурсу, обмеженого 

темпорально та просторово.  

Існують механізми, які суб’єкти політики використовують для того, щоби 

не допустити конкретні концепти до політичного дискурсу. Шляхи до нього 

обмежують офіційними чи неофіційними механізмами. До офіційних заборон 

вживати певну лексику належать юридично-правові норми, приписи моралі, які 

не допускають приниження честі та гідності людини. Неофіційними 

обмеженнями є табу. Нав’язати табу можна з допомогою різних стратегій, 

зокрема евфемізації, цензури, розвінчування табу. Всі ці механізми доступні 

політикам – як представникам влади, що мають доступ до її ресурсів. 



  95 
 

Результати дослідження на тему «Слово як елемент політичного 

дискурсу» апробовані в статтях «Слово як семантична одиниця політичного 

дискурсу» («Facta Simonidis», 2014 р.) та «Слово як семантичний елемент 

політичного дискурсу» (Вісник Львівського національного університету 

кафедри теорії та історії політичної науки №5 філософського факультету, 2014 

р.). 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4 

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ТЕМАТИЧНА МЕРЕЖА ТЕКСТІВ 
 

4. 1. Політичний текст і контекст. 

 

Необхідність досліджувати текст як елемент семантичної структури 

політичного дискурсу зумовлена тим, що, з одного  боку, слова формують 

текст, а з іншого боку, лише в тексті утверджується їхнє специфічне значення 

[114, c. 73]. Тобто розуміти лише семантичну специфіку слів як концептів у 

політичному дискурсі – не достатньо, щоб охопити цілісність їхнього значення 

в політичному дискурсі. Ще однією мотивацією досліджувати політичні тексти 

в межах політичного дискурс-аналізу є така: існує кілька підходів до 

визначення політичного дискурсу, один з яких передбачає, що політичним 

дискурсом є мережа текстів, присвячених політичній тематиці. Політичний 

текст в інституційному політичному дискурсі — це інструмент влади, що може 

перетворювати мову та механізми комунікації на джерело влади. 
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У Лінгвістичному енциклопедичному словнику текст визначають 

об’єднаною змістовим зв’язком послідовністю знаків, що дає змогу розглядати 

його в межах мови [46, c. 256]. Звичайно, таке його визначення – не єдине. 

Центральним пунктом дефініції тексту є спроба відмежувати його від поняття 

дискурсу. «Дискурсом треба розуміти іменний когнітивний процес, пов’язаний 

з реальним творенням мови, продукуванням мовного твору, а текст – кінцевий 

результат процесу мовної діяльності, що виливається в певну закінчену (і 

зафіксовану) форму» [43], — вважає Е. Кубрякова. Ю. Колісник зазначає, що 

дискурс — це зв’язний текст у сукупності з екстралінгвальними, 

прагматичними, соціокультурними й іншими чинниками; текст, натомість – це 

мова, яку вважають цілеспрямованою соціальною дією, елементом взаємодії 

людей і механізмів їхньої свідомості (когнітивних процесів) [43]. Р. Барт 

виділяє специфічні риси тексту, наголошуючи, що текст як семантична 

структура є динамічним станом дискурсу, «полем методологічних змагань» [8, 

c. 380]. Учений наголошує на незавершеності тексту, його змінності, здатності 

відображати умови, в яких він функціонує. М. Бахтін також вважає, що є два 

моменти, які визначають текст як висловлювання: його задум (інтенція) і 

здійснення цього задуму. Динамічні взаємини цих елементів, їхня боротьба 

визначають властивості тексту. Розбіжності можуть свідчити про дуже багато 

речей: обмовки, зміну задуму в процесі його здійснення, невиконання 

фонетичного наміру [11]. Натомість замкнутий твір (Р. Барт вводить поняття 

твору до аналізу тексту й дискурсу) зводиться до певного означуваного. Цьому 

означуваному можна надати значущості двох видів: або ми вважаємо його 

явним, і тоді твір є об’єктом науки про буквальні значення (філології), або ж ми 

вважаємо, що це означуване потаємне, глибинне, яке потрібно шукати, і тоді 

твір належить до сфери герменевтики чи до певної інтерпретації 

(марксистської, психоаналітичної, тематичної тощо). Текст же регулюється 

логікою, що базується не на розумінні (тлумаченні того, що означає твір), а на 

метонімії, у випрацюванні асоціацій, взаємосполучень, перенесень, у ньому 

знаходить вихід знакова енергія, без якої людина б загинула» [8, c. 381].  
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Отже, поняття «дискурсу», «тексту» й «твору» переплітаються й часто 

можуть підміняти одне одного, власне методологічний підхід до їхнього аналізу 

розповідає про те, як саме потрібно розуміти сукупність знаків, яка цікавить 

дослідника. П. Серіо виділяє такі визначення тексту: 

– еквівалент поняттю сосюрівського мовлення; 

– послідовність окремих висловлювань; 

– розуміючи «дискурс» впливом сказаного на адресата, текст означає бесіду, що 

є основним типом висловлювання; 

– протиставлення «дискурс» і «текст», що розгортається без експліцитного 

втручання суб’єкта висловлювання; 

– дослідження тексту в дискурсі та тексту в мові; 

– якщо розуміти дискурс як систему обмежень, яку накладають на необмежену 

кількість висловлювань, тоді текст – це ті висловлювання; 

– згідно з французькою традицією, текст – це висловлювання як мовлення між 

двома суб’єктами, дискурс – це лінгвістичне дослідження умов продукування 

тексту [46, c. 259]. 

Тобто, стає очевидно, що немає єдиного правильного визначення 

політичного тексту, яке можна було би застосувати в процесі дослідження 

політичного дискурсу. Найкраще його розкрити через набір специфічних 

текстових ознак. М. Кронгауз виділяє такі:  

 текст не обмежений в об’ємі; 

 дуже важливі умови його використання; 

 зв’язність і цілісність. Зв’язність визначає граматичний бік тексту (його 

правильність чи неправильність), цілісність – єдину функціональну 

скерованість тексту, що, крім його внутрішньої і зовнішньої зв’язності, 

може полягати в наявності структури, вступу, закінчення тощо [46, c. 

256–257]. 
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Зв’язність забезпечують загальний фон знань адресанта й адресата, тобто 

спільні пресупозиції, та комунікативні принципи. М. Кронгауз зазначає, що в 

англійському типі аналізу дискурсу доволі розмитий термін «зв’язність» 

заміняють «когезією» і «когерентністю», які позначають внутрішню структурну 

та зовнішню прагматичну зв’язку. Завдяки когезії одні елементи тексту 

залежать від інших, когерентність же ґрунтується на знанні зовнішніх обставин 

мовлення, зокрема на знанні свого слухача [46, c. 260]. Основним засобом 

когезії є лексичне повторення й семантичне повторення (використовування 

синонімів). Тобто вона – це підбір лексики, що належить одному семантичному 

полю, й повтор у тексті інтегральних ознак цього поля [46,c. 261].  

На думку О. Ушакової, семантичне поле можна вважати засобом 

репрезентації реальності, лінгвістичною категорією і методом описувати 

лексичний склад мови. В Лінгвістичному енциклопедичному словнику 

семантичне поле визначають сукупністю мовних (переважно лексичних) 

одиниць, об'єднаних спільністю змісту (іноді також спільністю формальних 

показників), які відображають понятійну, предметну або функціональну 

подібність позначуваних явищ» [85]. До семантичного поля належать 

синонімічні ряди, антонімічні пари тощо. Використання паралелізмів, антонімів 

та інших риторичних і стилістичних зворотів також повинно відбуватися в 

межах одного семантичного поля. Вживання займенників і різних означень, 

позначаючи одного референта, забезпечують відносини кореферентності, від 

чого також залежить когезія. До цього належать і міжфразові відносини й 

міжфразові зв’язки (сполучники «а», «але», «зокрема» тощо) [46, c. 562].  

З понять когерентності та когезії випливає ще одна властивість тексту – 

це горизонт очікувань або очікування адресата – ланцюг передбачуваних 

текстових елементів [46, c. 563]. Тобто, для цілісності та зв’язності тексту 

необхідно, аби знання автора й читача збігалися, інакше текст залишиться 

незрозумілим, відповідно – не досягне своєї мети (задуму). 

Окрім названих ознак, виділяють такі властивості тексту: 
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 інтенсіональність – свідомий намір адресанта досягнути певної мети з 

допомогою тексту; 

 інформативність – ознака, яка передбачає, що текст несе нову чи вже 

відому інформацію; 

 ситуаційність – текст залежить від ситуації; 

 прийнятність – потрібна згода адресата стосовно того, чи вважати 

відповідну послідовність висловлювань текстом [46, c. 564]. 

На підставі описаних ознак політичний текст визначаємо сукупністю 

вербальних знаків, наділених цілісністю та зв’язністю, інтенсіональністю, 

інформативністю, ситуативністю та прийнятністю, актуалізованих у процесі 

комунікації.  

У політичному дискурсі текстом (повідомленням) може бути зразок 

певного політичного тексту (проект закону, інавгураційна промова, привітання 

зі святами) або елемент певної текстової мережі: інституційної, функціональної 

чи тематичної. Існування таких зв’язків зумовлює інтертекстуальність, яка 

передбачає: всі політичні тексти є  наслідком попередніх та/або причиною 

наступних [136, c. 57]. Учений У. Фікс розрізняє три типи інтертекстуальності, 

або текстових зв’язків: 

 текст – світ тексту – зв'язок; 

 текст – текстовий шаблон – зв'язок; 

 текст – текст – зв'язок [136, c. 60]. 

Перший тип зв’язку ґрунтується на твердженні, що жоден текст не є 

самостійним, а становить сукупність цитат тих текстів, які прозвучали раніше. 

Цей тим зв’язку створює твердження: зі всіма вербальними діями людина існує 

в уже сформованому світі текстів, використовує попередні шаблони та 

висловлювання, що формують соціальний фон. У цьому випадку 

інтертекстуальність – суттєва умова вибору вербальних дій. Так, Г. Почепцов 

стверджує, що в тоталітарному режимі вождь СРСР був цитатою попереднього 
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вождя, що й зумовлювало нескінченне цитування. «Усі радянські вожді були 

цитатами Леніна» [71, c. 293], – пише вчений. 

В українському політичному дискурсі приклади інтертекстуальності 

цього типу можна продемонструвати на словах П Порошенка: «Вперше за 

такий тривалий час громадяни України, які живуть в двох найсхідніших 

областях, своїх посланців до Верховної Ради обирали вільно, на конкурентній 

основі. Ті, кого вони обрали і підтримали, скажу прямо, здебільшого не герої 

нашого часу» [164]. Тут на думку спадає роман М. Лермонтова «Герой нашого 

часу», в якому описується доля, психологічна й фізична суть людини, яка 

ввібрала в себе всі чесноти та недоліки суспільства, в якому живе. В цьому ж 

зверненні є й інший приклад інтертекстуальності «текст – світ тексту»: «… і 

бюджетну децентралізацію, яка зніме подразливе питання, хто ж кого годує. 

Вона дозволить цим районам самим на основі власних ресурсів відповідати за 

своє фінансування. Кожному – по труду» [164]. Фраза «кожному – по праці» 

має глибокі комуністичі корені. Раніше це був принцип розподілу доходів, який 

мав би існувати в економіці першої фази соціалізму до моменту становлення 

комунізму. Фразу приписують французькому соціалістові-утопісту Анрі Сен-

Сімонові, і свідчить вона про радянську традицію освіти Президента України, 

певне переслідування соціалістичних ідеалів і те, що Україна дотепер 

функціонує часто в радянському комуністичному дискурсі.  

Також привертає увагу гасло передвиборчої кампанії В. Ющенка 2004 р. 

«Не словом, а ділом» – перекладена латинська приказка «re, non verbis», а 

плеоназм Франкліна Рузвельта «не бійтеся нічого, крім самого страху» і 

сьогодні є популярним у політичному дискурсі. Ці висловлювання Серажим К. 

називає прецедентними, тобто репродукованими продуктами мовленнєвої 

діяльності, що становить закінчену та самодостатню одиницю дискурсу, складний 

знак, значення якого відрізняється від простої суми значень його компонентів [78, 

c. 131]. Ці фрази краще запам’ятовуються й виявляються більш дієвими з 

рекламного погляду, ніж нові в будь-якому політичному дискурсі.  
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Отже, виявляти та розуміти інтертекстуальність «текст–світ тексту» 

важливо, бо це дає змогу простежити тяглість традиції вживати певні слова й 

вирази, традицію вдаватися до певного стилю мовлення взагалі. 

 

 

 

Рис. 4.1. Інтертекстуальність «текст – світ тексту – зв'язок» 

 

Простим і конкретним є зв'язок «текст – текстовий шаблон». На його 

підставі можна здійснити класифікацію текстів на типи або жанри. Так, 

публічні промови й рекламні слогани, як і балади чи поеми, мають спільні риси. 

Їх можна помітити на рівнях структури, стилю, змісту чи функцій [136, c. 60]. 

Схожість різних текстів полягає в подібності очікувань від конкретного тексту, 

які формуються під впливом знань про текстові типи. Так, для прикладу, якщо 

прем’єр-міністр звітує про роботу уряду, від нього очікують вступної частини, 

опису досягнень і проблем, методів роботи, а закінчення знову має бути 

присвячене адресатам; стиль – формальний, нейтральний; мета – розповісти 

про складнощі врядування й досягнення уряду, зберегти підтримку виборців 

[114, c. 36]. М. Едельман виділяє чотири типи політичної мови, які можна 

прив’язати до інтертекстуальності «текст – текстовий шаблон»: мова 

переконання; мова управління; мова переговорів (адміністративна мова); мова 

законів (легальна мова)
 
[114, c. 36].  

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Інтертекстуальність «текст – текстовий шаблон – зв'язок» 

 
ТЕКСТ 
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У третьому варіанті інтертекстуальності «текст – текст» йдеться про 

зв'язок між кількома конкретними текстами. У цьому випадку має місце 

безпосереднє посилання на інший текст, цитування тощо. На підставі такого 

зв’язку виникають текстові мережі: 

– інституційні (спосіб прийняття законів: законодавча ініціатива, перше 

читання, друге читання, обговорення, наукова експертиза проекту закону тощо, 

– всі тексти утворюють єдину мережу); 

– функціональні (передвиборча кампанія: рекламні ролики та телебаченні, 

реклама в пресі, прес-релізи, брошури, флаєри, записки, плакати й гасла, 

інтерв’ю, дискусії, дебати, телешоу – всі виконують одну функцію);  

– тематичні [136, c. 61]. 

З-поміж функціональних текстових мереж німецький науковець Г. Гірнтх 

виділяє паразитивні й костюмовані. Паразитивні – це текст політичної реклами 

на календарях, ручках тощо. Костюмовані тексти маскують під тексти іншого 

типу, наприклад, коли лист адресований матерям чи вчителям. 

З-поміж тематично пов’язаних текстів виділяють початкові, процесуальні 

й прикінцеві [136, c. 63]. Так, у процесі балотування кандидата на пост 

президента початковим буде повідомлення партії про обрання кандидатури, 

власна заява про бажання чи намір балотуватися на цю посаду, тобто текст, 

яким ознаменовується момент початку певного процесу. Він стає своєрідною 

точкою відліку. Процесуальними є тексти, які з’являються під час кампанії: 

інтерв’ю, коментарі, заяви. В прикінцевих текстах пояснюють причини невдачі 

чи перемоги, підставу зняття кандидатури з передвиборчих перегонів тощо.  

 

 

 

 

Рис. 4.3. Інтертекстуальність типу «текст – текст – зв'язок» 
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ТЕКСТ 



  103 
 

 

У даній дисертації матеріалом для дослідження стали промови політиків, 

поєднані в мережу «текст–текстовий шаблон». Проте промови одного політика 

впродовж виконання його політичних функцій варто вважати процесуальними, 

тобто такими, що актуалізовані в процесі виконання його повноважень. 

Окрім того, Г. Гірнтх накладає уявлення про первинний (про об’єкт) та 

вторинний текст (метатекст) на політичну площину. Первинний текст, для 

прикладу, – це висновок партії про вибір кандидатури на пост президента, 

тобто такий текст, що повідомляє про прийняття значимого рішення. Він стає 

об’єктом метатексту, тобто новин, аналітики, коментарів стосовно цього 

рішення. Р. Барт пише, що метамова наділена такими рисами, які дають змогу її 

міфологізувати: умовний спосіб, наказовий, навіть її експресивність [9] є 

ґрунтом, на якому вона здійснює різні маніпуляції політичними текстами. З 

погляду значення текстів метамови для політичного дискурсу науковець 

виділяє такі види метатексту [136, c. 63]: 

1. Дискурсивно-трансцендентні (які можна зарахувати не до одного 

дискурсу): зокрема політичний передвиборчий дискурс варто розглядати як 

сферу поєднання агітаційних, інформаційних, історичних, публіцистичних, 

ритуальних та інших текстів [21]. 

1. Дискурсивно-іманентні (ті, що належать тільки одному дискурсові); 

2. Дискурсивно-периферійні (є важливіші й менш значимі тексти); 

3. Дискурсивно-домінуючі; 

4. Метадискурсивні (тексти, що тематизують дискурс і його 

функціонування як таке). 

Перші чотири види метатексту є інтрадискурсивними 

(внутрішньодискурсивними). Можна було б сказати, що первинний текст – це 

інституційний політичний дискурс, а метатекст – повідомлення в ЗМІ стосовно 

сказаного в рамках офіційних повідомлень уповноважених осіб. Однак і в 

межах політичної боротьби відбувається розкручування певної теми, й не в усіх 

текстах криється суспільно значиме повідомлення. Отже, будь-який текст може 
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належати як первинному текстові, так і метатекстові, залежно від значимості 

інформації, закодованої в ньому.   

Розуміння типу інтертекстуальності дає змогу розкрити принципи 

створення тексту, його призначення в політичному дискурсі. Так, на підставі 

інтертекстуальності «текст – текстовий шаблон» можна виявити спільні риси 

текстів: структуру; стиль; функції. Інтертекстуальність «текст–текст» виявляє 

логічну й інтонаційну пов’язаність різних текстів, а зв’язок «текст – світ 

тексту» розкриває специфіку політичної культури, політичного міфу взагалі, 

розповідає про те, які тексти є джерелами фонових знань певної спільноти, в 

якому дискурсі вона живе. Адже, наголошує Юрій Лотман, дискурс є 

сукупністю текстових полів, які розмежовані, але взаємодіють так, що межі між 

ними часом стираються.  

Поділивши інституційний політичний дискурс на регулятивний та 

легітимаційний на підставі розрізнення політичних концептів на фахові та 

ідеологічні коди, можна виділити ще й такий тип інтертекстуальності, який 

об’єднуватиме тексти в єдиний функціональний ланцюг на підставі специфіки 

інституційної діяльності суб’єктів політики. Адже класифікувати політичний 

текст можна також і за критерієм мети, якої ним можна досягнути. Зокрема 

[114, c, 40–41]:  

 регулятивні тексти – конституції, закони, вироки чи дозволи; 

 інформативно-маніпулятивні (або легітимаційні) – тексти дебатів, 

промов, виборчих закликів; 

 інтегративні – партійний статут, тобто ті, що узгоджують правила 

співіснування не всіх членів суспільства, а лише його частини. Очевидно, 

вони є підвидом регулятивних текстів. 

Отже, є кілька видів інтертекстуальності, тобто зв’язків між політичними 

текстами, які дають змогу об’єднати їх у певну мережу: загальні, конкретні та 

процесуальні, а також орієнтаційні. Саме орієнтаційні дають змогу виділити 
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регулятивні та легітимаційні тексти, що збігатиметься з розподілом політичних 

концептів.  

Вже йшлося про те, що найважливішою ознакою політичного тексту є те, 

що актуалізується він лише за умови політичної комунікації. Українська 

дослідниця К. Серажим вважає, що розуміння тексту з позиції процесу 

комунікації дає змогу виділити кілька основних специфік тексту, однією з яких 

є така: будучи основним засобом спілкування, текст живе саме в комунікації – в 

момент породження і в момент сприйняття [78, c. 58].  

З огляду на це необхідним є аналіз усіх комунікативних складових 

політичного тексту. Найпростішим набором його елементів, на думку Г. 

Почепцова, є тріада «адресант – повідомлення – адресат» [71, c. 117]. У нашому 

дослідженні виокремлюємо подібну структуру політичної комунікації, що, 

попри те, дещо відрізняється. До неї належать такі елементи: адресант (суб’єкт 

політики); адресат (цільова група чи публіка); контекст (обставини, в яких 

здійснюється взаємозв’язок). Дослідження семантичної природи дискурсу 

зумовлює необхідність аналізувати кожен із цих елементів так, щоби розкрити, 

як кожен із них позначається на політичному повідомленні, як його змінює. 

Центральним у цьому процесі є повідомлення, а контекст, автора й адресата 

розглядатимуть як жанр, стиль та концепт зрозумілості цього повідомлення. За 

межами дослідження залишиться канал передачі інформації, що більше 

цікавить психологів чи науковців, які аналізують соціальну комунікацію.  

М. Бахтін визначає мовний жанр типом моделі побудови мовного цілого. 

Він зауважує: є три моменти – тематичний зміст, стиль і композиційна 

побудова, що нерозривно пов'язані в цілому висловлюванні, їх однаковою 

мірою визначає специфіка сфери спілкування. Кожне окреме висловлювання, 

звичайно, є індивідуальним, але сфера використання мови виробляє свої 

відносно стійкі типи таких висловлювань, що їх називаємо мовними жанрами 

[11]. Тобто, форму й специфіку тексту визначають обставини мовлення, що 

проявляються в тексті у формі жанру. 
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У науковій літературі існують різні визначення жанру. Л. Шибаєва 

пропонує аналізувати його в найзагальнішому сенсі – як форму відображення 

дійсності. На думку М. Брандес, жанр — це динамічна модель, або форма, яка 

втілюється в множині конкретних мовних творів. В. Карасік вважає жанр 

стандартною мовною формою передачі типізованого змісту. В. Дементьєв 

пояснює жанр як засіб формалізації соціальної взаємодії, а В. Гольдін і О. 

Дубровська – як тип, форму, комунікативну організацію мовної дії та 

відповідного мовного твору, або уявлення, знання про типи, форми, 

комунікативну організацію мовних дій і мовних творів [21]. На думку Т. ван 

Дейка, жанр політичного тексту – це спосіб його реалізації в дискурсі як у 

формі соціальної взаємодії [16, c. 57]. Науковець наголошує, що вибір типу або 

жанру дискурсу здійснює більш владний комунікант.  

Отже, жанр є типовою для політичної сфери формою побудови 

висловлювань, стандартний каркас, на який мовець нанизує повідомлення, 

керуючись знаннями про правила спілкування в цій сфері та інтуїцією [63]. Це 

певні правила та вимоги до структури й змісту тексту, які залежать від обставин 

комунікації, утверджувалися в процесі набуття досвіду, а також знання про ці 

правила, засвоєні членами суспільства в процесі соціальної взаємодії.  

У текстах, що належать до офіційного (інституційного) політичного 

дискурсу, необхідно дотримуватися офіційних правил ввічливості. Порушення 

культури звернення чи принципів ґречності може проявлятися в формі 

фамільярності чи вульгаризмів, що, проте, може бути виправданим з огляду на 

мету доповідача – легітимаційну.  

Наголошуючи на тому, що кожен політичний текст є зумовленим і 

вписаним у межі середовища, використовують поняття мовної гри, яке 

запровадив Л. Вітгенштайн: «... увесь процес уживання слів ... є однією з тих 

ігор, за допомогою яких діти вивчають рідну мову. Я називатиму такі ігри 

«мовними іграми» й часом уживатиму цю назву для котроїсь із примітивних 

мов. Я називатиму також мовною грою сукупність мови й діяльності» [17, c. 

98]. Науковець указує на те, що в мові всі діють згідно з тими правилами, яких 
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учаться змалку, просто спостерігаючи за оточенням, і потім приймають їх: «… 

у яких випадках ми кажемо, що гру зіграно за певним правилом? Правило може 

бути допоміжним засобом у навчанні гри. Його називають учневі й навчають 

застосовувати його. – Або воно є знаряддям самої гри. – Або: правила не 

застосовують ні в навчанні, ні в самій грі; його також немає в списку правил. 

Гри навчаються за тими й тими правилами, бо той, хто спостерігає за нею, може 

вгадати ті правила з практики гри, – як закон природи, що йому підлягають дії 

гри. – Але як спостерігач у  цьому випадку відрізняє помилку від правильної 

дії? – Для цього є прикмети в поведінці гравців. Подумаймо про характерну 

поведінку того, хто порушує обіцянку. Можна було б зрозуміти, що хтось це 

робить, навіть не розуміючи його мови» [17, c/ 117], – зазначає Л. Вітгенштайн. 

На його думку, процес мовної гри завжди базується на мовчазному припущенні 

[17,c. 264].  

Так і розробники теорії мовної гри опираються на зв'язок символічного 

значення тексту та контексту, в якому їх промовляють. На основі загального 

концепту мовної гри в політичній лінгвістиці та дискурс-аналізі виникає 

специфічна концепція політичних мовних ігор, де їх варто розуміти як 

сполучну ланку між політичним текстом та контекстом, в якому суб’єкт 

політики, передаючи адресатові певне повідомлення, дотримується специфічної 

вербальної поведінки. Г. Гірнтх зауважує, що ці мовні ігри є сукупністю 

політичних ролей, проблемних ситуацій, поля дії, завдань, учасників. Вони 

занурені в речову та процесуальну сферу політики. Щоби уникати доволі 

претензійного терміна «мовна гра», дехто надає перевагу термінові «поле дії» 

[114, c. 37]. 

Науковець Г. Штраус вводить таку класифікацію мовних ігор у політиці: 

 мовна гра «публічно-політичне формування волі»; 

 мовна гра «внутрішньопартійне формулювання волі»; 

 мовна гра «політична реклама»; 

 мовна гра «формування думки та волі в інститутах»; 
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 мовна гра «політична організація»
 
[114, c. 37]. 

Кожному з цих полів дії властиве використання специфічного виду 

тексту: 

 «Публічно-політичне формування волі» — передовиця, коментар, дебати; 

 «Внутрішньопартійне формулювання волі» — політична програма, 

партійна промова;  

 «Політична реклама» — передвиборча промова, слогани, гасла; 

 «Формування думки та волі в інститутах» — закон, проект закону [114, c. 

38]. 

 «Політична організація» — інструкція тощо. 

Отже, категорії політичної мовної гри чи поля дії в політиці є важливими 

для аналізу політичного дискурсу, адже вони дають змогу здійснити цілісний 

огляд певної комунікативної дії, обмеженої в часі, враховуючи індивідуальні 

інтереси всіх учасників цієї комунікації, що поводяться згідно з відомими 

правилами.  

У дисертації аналізують такі вербальні дії, що відбуваються в межах 

інституційного дискурсу, тобто є частиною мовної гри «публічно-політичне 

формування волі» та «формування думки та волі в інститутах».  

Кожна мовна гра послуговується специфічним типом тексту. З-поміж 

поширених класифікацій жанрів політичного тексту – письмовий та усний. 

Формами письмових жанрів політичного тексту є листівка, програма, маніфест, 

статут. Усними жанрами політичного тексту є дебати, промови, телефонна 

розмова, нарада, конференція [63].  

Проте М. Ончуленко вважає, що поділ політичного дискурсу на усний і 

письмовий – штучний, бо деякі жанри об’єднують обидві форми спілкування. 

Так, лекцію можуть записувати на аудіо- або відеоплівку, переговори 

закріплюють угодою; телефонні розмови записують на диктофон і потім 

розшифровують. Промови, їх повний текст або тези готують заздалегідь у 
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письмовому викладі [63]. Тобто, поєднання жанрів у політичному дискурсі дає 

змогу здійснити поділ на усні та письмові з деяким застереженням. 

Структуруючи жанровий простір політичного дискурсу, Єлена Шейгал у 

праці «Семіотика політичного дискурсу» використовує такі критерії для 

політичного жанру: інституційність, суб’єктно-адресатні стосунки; 

соціокультурний аспект, локалізація подій. Відповідно до суб’єктно-

адресатного параметру Є. Шейгал виділяє такі жанри політичного дискурсу: 

 комунікація між груповими суб’єктами: петиція; звернення; листівка; 

наказ виборцям; виступи на мітингах; голосування; 

 комунікація між агентами інституцій: кулуарне обговорення; службове 

листування; парламентська дискусія; зустрічі політичних діячів; доповіді 

на з’їздах. 

Ці жанри є важливими для політичного дискурсу, адже в одному випадку 

агенти комунікації перебувають в асиметричних відносинах (одні володіють 

владою, інші ж повинні підкорятися), в іншому випадку політичний текст 

створюють рівні в обов’язках та повноваженнях суб’єкти політики, що 

уможливлює прийняття рішення на основі консенсусу, здійснення професійної 

діяльності інститутів, де користуються фаховою термінологією.  

За соціокультурними критеріями виокремлюють дискурс влади і дискурс 

опозиції. А за параметрами локалізації подій виділяють такі жанри політичного 

дискурсу: 

 ритуальні (інавгураційна промова, традиційне звернення); 

 орієнтаційні жанри (конституція, наказ, домовленість); 

 агональні жанри (парламентські дебати, рекламна промова) [63]. 

Останню класифікацію жанрів можна з легкістю екстраполювати на 

концепцією мовних ігор та зіставити з символічною функцією тексту, адже в 

першому випадку символізм дій політика є легітимним та легальним, він 

повідомляє про значення символів, які стають найважливішими в політичному 
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житті з приходом політичної сили до влади чи під час її перебуванням на 

керівних посадах. Орієнтальні жанри політичного тексту покликані закріпити 

значення за тими символами, які пропагує влада, проте агональні передбачають 

суперечку та боротьбу за значення різних символів.  

Жанр політичного тексту залежить від того, хто є адресатом політичного 

тексту. Якщо має місце прес-конференція чи публічний виступ з нагоди свята – 

тоді політик виступає перед ЗМІ або ж громадянами. Обидва ці адресати за 

статусом – нижчі від політика, він може не відповідати на їхні питання, уникати 

відповіді або ж переводити розмову на інші теми. Це є прикладом суб’єкт-

об’єктного тексту – спілкування політиків з громадянами через ЗМІ (прес-

конференція, ток-шоу) чи безпосереднє (публічні виступи на площах, перед 

солдатами, студентами тощо). Співпраця в парламенті чи публічні дебати – це 

взаємодія рівних. Кожен має стосовно свого колеги стільки ж повноважень, 

скільки й той стосовно нього. Найпоказовішим прикладом суб’єкт-суб’єктного 

дискурсу є парламентський (до нього належать обговорення проекту закону чи 

договору, урядовий запит, повідомлення парламентських комісій і комітетів, 

петиції, запити [136, c. 85]). І третій варіант, коли політик виступає чи звітує 

перед особою, вищою від нього за статусом. Це можуть бути, для прикладу, 

виступ прем’єр-міністра чи головного прокурора перед президентом. Тоді, на 

думку Г. Ласвела, перевагою володіє особа, вища за статусом, і вона визначає й 

задає тон [128, c. 31–32]. Так, можна виділити політичні тексти, актуалізовані в 

процесі комунікації, що відповідає правилам субординації, координації чи 

підпорядкування: 

 суб’єкт–суб’єктний (партійна промова, виступ у парламенті): прямий 

адресат також наділений владою та доступом до ресурсів влади; 

 суб’єкт–об’єктний (прес-конференція, політична промова): адресат 

позбавлений можливостей здійснювати політичну владу і доступу до її 

ресурсів. 

 об’єкт–суб’єктний. 
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За пістрявістю різних класифікацій жанрів політичного тексту можна 

розгледіти основні жанри політичного інституційного дискурсу: регулятивний 

та легітимаційний. Це доречно ще для того, щоб узгодити запропоновану в 

попередньому розділі дисертації класифікацію слів у політичному дискурсі 

(професійні терміни та ідеологічні коди) з жанрами політичних текстів. 

Відповідно, тексти регулятивного жанру спрямовані на врегулювання життя 

спільноти, вироблення загальнообов’язкових правил. Такими текстами є 

проекти законів, самі закони; тексти нормативно-правових актів і договорів; 

офіційні оголошення, призначення. Легітимаційні тексти покликані 

переконувати адресата в доречності зберегти чи змінити той політичний лад, 

який існує: дебати; публічні промови; гасла; агітація; прес-конференції та 

брифінги. 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Жанри текстів інституційного дискурсу 

 

Не всі жанри однаково підходять для того, щоби проявляти індивідуальні 

риси автора. Найменш сприятливі умови для відображення індивідуальності у 

тих жанрів, які вимагають стандартної форми, наприклад, документів, 

військових команд тощо. Для більшості мовних жанрів індивідуальний стиль не 

належить до задуму висловлювання, він не є його метою, а лише, так би 

мовити, епіфеноменом (додатком до феномену) висловлювання, додатковим 

продуктом [11]. У політичних текстах, запрограмованих на легітимаційну 

функцію, більше простору для індивідуальних рис порівняно з тими текстами, 

що покликані регулювати політичні відносини, – вони формальні, сухі, 

стандартні. І на підставі більш індивідуальних текстів легко робити висновки 

про особистість автора та слухача, зрештою, як і про реальність, в якій вони 

ЖАНР ПОЛІТИЧНОГО ТЕКСТУ 

ЛЕГІТИМАЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТИВНИЙ 
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існують. Натомість регулятивні тексти дають уявлення про те, якою мала би 

бути ця реальність, у них нівелюються особистісні ознаки автора. 

Зрештою, і маніпулятивні, й регулятивні політичні тексти по-різному 

актуалізуються в різних політичних режимах. Демократичний режим більше 

зацікавлений особистістю, що ми доведемо далі. В недемократичному 

суспільстві чи в суспільстві в період кризи продукують радше формальні, 

стандартизовані тексти документів. На підставі цього виробляється 

специфічний жанр офіційного мовлення, в якому автор послуговується 

текстовими шаблонами. 

Отже, політичний текст – це послідовна сукупність висловлювань, не 

обмежених в об’ємі, цілісна та зв’язна, об’єднана єдиною політичною метою, 

вписана в певний тип інтертекстуальності й актуалізована в процесі політичної 

комунікації відповідно до політичних обставин.  

Тексти політичного дискурсу поєднані між собою різними типами 

інтертекстуальності: «текст – світ тексту»; «текст – текстовий шаблон»; «текст 

– текст». Можна прослідкувати й інші зв’язки, зокрема інтенційні. Вони 

допомагають краще зрозуміти не тільки семантику сказаного, а й загалом 

специфіку політичної культури, в якій живе відповідна спільнота. 

Аналізуючи політичний текст, необхідно зважати на його комунікативну 

суть, отже, й на те, що йому властиві прагматичні (емітент, андресат, основна 

функція, вид тексту тощо), семантичні (тема та лексика), граматичні 

(синтаксис, дійові особи) та риторичні (риторичні фігури, побудова тощо) [136, 

c. 57] властивості. Акцентуючи на семантичній специфіці політичного тексту, 

автори дисертації не прагнуть розкрити роль прагматичних чи риторичних 

механізмів політичного тексту, а намагаються зрозуміти специфіку 

семантичного втілення комунікаційних елементів у політичному тексті як 

повідомленні, актуалізованому з метою втримати чи змінити владні відносини.  

Жанр політичного тексту – це спосіб відображення контексту комунікації 

на самому політичному повідомленні. Його можна досліджувати спільно з 



  113 
 

поняттям мовної гри чи поля дії. Жанр висуває спеціальні вимоги до структури 

й стилю політичного тексту, який продукують в конкретній ситуації. При цьому 

мовна гра – поняття, яке запропонував ще Л. Вітгенштайн, – це набір 

стандартних ролей та дійових осіб (політичних суб’єктів), що опиняються в 

конкретній стандартизованій ситуації й мусять дотримуватися правил, 

встановлених для цієї ситуації раніше.  

Незважаючи на різноманітність підходів до класифікації політичних 

жанрів (усні та письмові зокрема), інституційні тексти (чи офіційні) варто 

розділити на дві основні категорії: регулятивні, яким властиві фахова лексика, 

закріплення значення символів та загальнообов’язковий характер, і 

легітимаційні, що повинні переконувати адресата в доцільності змінити чи 

зберегти політичний порядок, політичні символи та статус-кво суб’єктів 

політики. 

 

 

 

 

 

4. 2. Адресант та адресат політичного тексту. 

 

Адресант політичного тексту – це особа, що інформує авдиторію, той, 

кого вважають автором політичного повідомлення. Згідно з поглядом Ю. 

Габермаса, адресант – це суб’єкт, здатний до мови та дії [81]. Предметом 

нашого дослідження є інституційний політичний дискурс, тобто ті 

висловлювання, авторами яких є політичні суб’єкти, що борються за владу, 

офіційні особи держави, суб’єкти влади, які здійснюють вербальні дії в межах 

офіційних заходів. Так, адресантом політичного тексту є політик або політична 

установа, яка виконує політичні функції. Й. Клейн, з огляду на функції, увів 

таку класифікації емітентів у політичному дискурсі: парламенти та 
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парламентські органи (комітети зокрема); міністри; партії; політики; зовнішні 

емітенти політично значущих текстів (організації, громадяни, преса, що не є 

предметом нашого дослідження) [114, c. 73]. 

Адресант ініціює політичну комунікацію, опосередковано керуючи 

поведінкою адресата. Його вплив на текст повідомлення варто досліджувати з 

огляду на постструктуралістську теорію «смерті автора». Адже публіка, 

сприймаючи політичний текст, не цікавиться тим, хто його створив, для неї 

важливим є те, що цей текст став для них підставою ідентифікувати себе з 

певною групою, певним політиком, політичною силою чи протиставити себе їм.  

Обґрунтував теорію «смерті автора» Р. Барт, описавши її в таких тезах: 

«автор є лише тим, хто пише, так само як «я» лише той, хто говорить «я»; мова 

знає «суб'єкта», але не «особистість», і цього суб'єкта, який визначається в 

середині мовного акту й нічого не містить поза ним, вистачає, щоб «умістити» 

всю мову, щоб вичерпати всі її можливості» [10]. Р. Барт зазначає: «Привид 

автора може, звісно, з’являтися в Тексті, в своєму тексті, але вже тільки як 

гість...» [8, c. 382]. У. Еко додає, що автор у текстах з’являється стилем, не як 

індивідуальна особистість, а як соціальна група, тобто стає не суб’єктом акту 

висловлювання, а суб’єктом висловлювання-результату [28, c. 33], а М. Бахтін 

наголошує: «будь-яке висловлювання – усне чи письмове, первинне чи 

вторинне і в будь-якій сфері мовного спілкування – індивідуальне, тому може 

відображати індивідуальність мовця, володіти індивідуальним стилем» [11].  

Беручи до уваги важливість ролі, яку відіграє автор політичних текстів, 

наділяючи їх своїми функціями та інтенціями, необхідно правильно розуміти, в 

яких формах автор здатен видозмінювати повідомлення, вписане в політичний 

текст. На підставі наведених вище визначень доходимо висновку, що автор 

політичного повідомлення дає про себе знати в ньому під видом стилю. 

Стилістика вивчає явища мовної виразності з погляду їхнього емоційного 

змісту, тобто відповідає на питання, як за допомогою мови виражати почуття і 

як явища мови впливають на сферу почуттів [31]. М. Бахтін зауважує: стиль 
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нерозривно пов'язаний з певними тематичними єдностями й відповідними 

композиційними єдностями, тобто з типами побудови цілого, типами його 

завершення, типами ставлення того, хто говорить, до інших учасників мовного 

спілкування (до слухачів або читачів, партнерів, до чужої мови і т. п.) [11]. 

Стиль формують багато соціально-особистісних факторів. Вдалим, на 

думку Г. Ласвела, є визначення Бюффона: «Стиль – це порядок і рух, якими 

наділяють свої думки». Намагаючись замінити двозначні слова «порядок і рух», 

Г. Ласвел пропонує своє визначення: стиль мови політики – це організація 

частин, з яких складається політична комунікація [128, c. 20]. Досліджуючи 

стилі політичної комунікації, вчений дійшов висновку, що стиль – обов'язковий 

атрибут будь-якої конфігурації сенсу в усякому процесі спілкування. Він є 

сукупністю символів і знаків, що є елементарними частинками комунікації і 

свідченням завершеної послідовності [128, c. 39]. Стилі політичного дискурсу, 

на думку Г. Ласвела, можна розрізняти за такими критеріями: лаконічність 

повідомлень, рівень кризи в суспільстві та політичний режим, в якому має 

місце мовлення. Розглянемо специфіку кожного повідомлення й те, яку 

інформацію вона в собі приховує. 

1. Лаконічний і розлогий стиль політичної мови. Комунікація 

вважається розлогою тоді, коли використовує більше слів, ніж потрібно, щоб 

досягнути накреслену мету, коли стосовно чистого знаку множиться кількість 

додаткових описів. А чистий знак варто вважати мінімальною величиною, що 

дає змогу слухачеві зрозуміти повідомлення [128, c. 21]. Лаконічність чи 

багатослівність свідчать про політичні реалії у спосіб, описаний далі. 

2. Рівень кризи в суспільстві. Стиль корелює градус кризи в суспільстві. 

В мирний час, як правило, політику провадять дипломатичними переговорами, 

арбітражем, судовим розглядом, створюють комітети обговорення, тут мають 

місце парламентські дебати, передвиборчі виступи (плюс суміжні види 

громадського обговорення). Ознакою спокійного життя зазвичай є урочисті 

події, на яких виступають прихильники різних ідеологій, тоді символи єдності 

виходять на передній план (святкування дня перемоги, поминальні служби 
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тощо) [128, c. 23]. В таких ситуаціях стиль викладу тексту тяжіє до розлогого 

красномовства.  

Г. Почепцов зазначає: інформація, покликана передавати результат, тяжіє 

до стиснення, а та, що передає процес, – до розширення [71, c. 138]. За менш 

напруженої кризи чи стабільності політичної системи є більше простору для 

багатослівності, тоді в політичних текстах перевагу надають «ефектові 

моделювання»
3
 різних ситуацій. Кризові очікування визначають стиль 

політичного мовлення в міру того, як мирне врегулювання конфлікту піддають 

сумніву. Традиційно багатослів’я культивують у мові дипломатії аж до 

моменту розірвання офіційних відносин і оголошення війни. В дипломатії 

функцію багатослівності використовують, аби замаскувати зіткнення інтересів і 

не допустити до особистих образ честі й гідності. Незважаючи на те, що 

парламентські дебати відбуваються здебільшого у вільній формі, вони 

регламентовані правилами, на які можна посилатися у випадку порушення 

процедури порядку денного. Тобто, багатослівність дає змогу досягати 

консенсусу при вирішенні певних проблем, не ображати честі й гідності 

людини, уникати конфліктів. 

За умов кризи мова стає подібною на зброю: «З історії знаємо, що 

структуру зброї постійно змінюють, її стандартизують, роблять якомога більше 

дієвою й економною, – пише Г. Ласвел. – Мова активного протистояння – 

також предмет стандартизації й економізації» [128, c. 23]. В кризових ситуаціях 

використовують щонайкоротші слова й вигуки. Доречними в таких випадках є 

епітети або символи, їх, як «гранату, кидаєш у супротивника» [128, c. 23]. В 

такому стилі комунікації популярною стратегією є, застосовуючи слово-

клеймо, вішати ярлики, покликані дискредитувати супротивника. Тоді солдатів 

називають «убивцями дітей», наголошуючи на їхній схильності до насильства. 

Наприклад, у «Промові війни» В. Черчіль вживає клеймо «чума нацистської 

тиранії» [182], що складається з трьох негативно конотованих концептів: 

смертельної хвороби, ворожої ідеології та форми недемократичної форми 

                                                           
3
 Термін, який використовує Г. Ласвел, протиставляючи йому «ефект контрастності»; 
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правління, яку вважали пережитком минулого. Також прикладом високо 

стандартизованого гасла є бойовий клич, що зазвичай складається з одного або 

кількох звуків (слів), які повторюють відповідно до заданого шаблону.  

Мову використовують і в обороні. Однією з типових є ситуація, коли 

комунікант звертається сам до себе, а не до противника, повторюючи як 

заклинання певні слова чи словосполучення. «Всі можуть співати пісні, але 

більше співають у захисті, ніж наступаючи» [128, c. 24], – зазначає Г. Ласвел. За 

умови оборони дієвими є слова-знамена, вони покликані об’єднати, згуртувати 

й надихнути на захист від ворога чи катастрофи. Так, для прикладу, в «Промові 

війни» У. Черчіль казав: «Зараз наш найвищий моральний обов'язок – і не 

тільки моральний обов'язок, але й нагальна практична необхідність, – 

звернутися до сердець мільйонів чоловіків і жінок, без їхньої співпраці, 

товариської і братньої участі, безумовно, не обійтися, бо це єдиний 

фундамент, на якому тільки й може ґрунтуватися і сучасна війна, і її 

забезпечення» [182].  

За умов кризи чи боротьби важливо використовувати контрасти, вони 

дають змогу ідентифікувати себе з «добрими», виправдати насильство зі свого 

боку проти інших, «поганих людей». У тій же промові У. Черчіля прозвучали 

слова: «Ми боремося за порятунок усього світу від чуми нацистської тиранії і 

для захисту всього найдорожчого для людини. Це війна не за домінування або 

за розширення імперії або взагалі за будь-які матеріальні блага… це війна за 

встановлення та відновлення людської гідності»
  

[182]. Політик протиставляє 

тих, хто бореться «за все, що дороге людству», і тих, хто «прагне матеріальних 

благ».  

Отже, протистояння робить мову лаконічною та активує ефект 

протиставлення, натомість стабільність політичної системи продукує розлогі 

висловлювання, консенсусу досягають на підставі ефекту моделювання. 

Зрештою, стиль мови політики залежить від структури очікувань, що 

супроводжують кризу. Якщо їй надають статусу серйозної, наголошують на 

необхідності акумулювати енергію для тривалого протистояння, тоді має місце 
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тенденція скорочувати повідомлення й удаватися до ефекту контрастності. Під 

час кризи, яку сподіваються припинити за допомогою комунікації, політичні 

суб’єкти обирають багатослівний, різноманітний стиль [128, c. 28].  

Є ще одна кореляція, яку помітив Г. Ласвел: коли колективна свідомість – 

оптимістична, стиль стає все більш багатослівним і різноманітним, коли ж 

налаштування песимістичне, стилю властиві короткі фрази й повторення [128, 

c. 28].  

Таблиця 4.1.  

Кореляція стилю політичної мови та рівня кризи в суспільстві 

 Лаконічність Багатослівність  

Криза + – Песимізм 

Стабільність – + Оптимізм 

 Протиставлення Моделювання  

  

3. Стиль демократичного й деспотичного дискурсу. Стиль мови 

розповідає про те, з якими вимогами й очікуваннями ідентифікує себе мовець. 

Він відображає те, чи для нього неминучим є насильство, чи мирне 

врегулювання конфліктів, стиль розповідає про те, як адресант оцінює людину 

– як сильну чи слабку з огляду на її можливість упливати на політичні рішення. 

Стиль змінюється залежно від мети, яку переслідують суб’єкти політики: в 

деспотії – «влада над», у демократії – «влада з» [128, c. 29].  

Мова деспотії засвідчує нездатність звичайної людини зайняти місце 

політика чи бюрократа й виконувати його функції (заплутаність та 

незрозумілість викладу думок офіційних осіб, часто провадять політику мовою 

нерідною для більшості населення), в демократіях, натомість, висловлювання 

тяжіють до простоти та безпосередності, політичне мовлення відбувається 

мовою більшості населення. Такої думки дотримується американський учений 

Річард Андерсон. Він зауважує, що в недемократичних режимах політики 

говорять «заплутано», в їхніх виступах семантичні елементи подвоєні або 
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наголошені, щоб розрізнити елітну мову від повсякденного мовлення [3, c. 41]. 

На думку Р. Андерсона, в такій манері «витіюватості» представники 

недемократичних режимів також утримуються від певних граматичних чи 

лексичних вирішень, характерних для місцевої мови [3, c. 41]. Це видно на 

такому прикладі «ЦК нашої партії та уряд щоденно зайняті проблемами 

повнішого задоволення зростаючого попиту і вимог населення», «націонал-

соціалістичний світогляд тепер потребує уможливити для всіх товаришів з 

народу прийняття розуміння єдності, а також – в сенсі духовної поваги – 

прибратися у звання задля досягнення спільної мети» [3, c. 41]. 

Г. Ласвел помітив, що за умови домінування недемократичних відносин у 

суспільстві, ініціативи «знизу» формулюють складними й штучними 

висловлюваннями. Складні слова й жести використовуються, щоб 

продемонструвати: ніхто не намагається зайняти місця свого начальника, якого 

сприймають таким, що все знає, а підлеглі усвідомлюють тимчасовість свого 

призначення. Деякі можновладці запрошують до дискусії підлеглих, але в 

недемократичних режимах є спеціальні форми їхньої допустимості [128, c. 31], і 

ці обговорення ніяк не впливають на процес прийняття рішення.  

Наприклад, Г. Почепцов, досліджуючи семіотику СРСР, доходить 

парадоксального висновку, що вожді тоталітарної країни говорити не вміли, він 

посилається на спогади В. Кривуліна про те, як виглядав текст, підготовлений 

для одного з членів політбюро: «…текст набирали типографським, жирним і 

страшенно великим шрифтом, над кожним словом – проставлені наголоси (як у 

букварі), а між словами і рядками – різнокольорові стрілки, що вказують, 

мабуть, на пониження або підвищення інтонації, ключові слова теж виділені 

кольором і розміром. Ненавченій людині прочитати вголос таку партитуру – 

неможливо, її можна було тільки виконувати, причому виконувати, лише 

автоматично слідуючи за знаками, не розуміючи сенсу. Так виконавець-соліст 

потрапляв у рабську залежність від референтів і помічників, які складали текст 

промов» [71, c. 253]. Така мінімізація висловлювань, мовчання – це стратегія 

уникати ризику.  
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Натомість, мова демократичного дискурсу – природна мова певної 

спільноти. Тільки в такому разі більшість залучають до політичного процесу, 

що уможливлює діалог. Ще індійський мислитель Махатма Ганді вважав, що 

мова може бути причиною розколу. Він запропонував запровадити спільну 

мову і для індуїстів, і для мусульман, які жили на території Індії, і назвати її 

«хіндустані», що ознаменувало би зближення міста й села як таких [128, c. 31 - 

32]. Таку ж думку сповідував і Джавахарлал Неру. Він казав: «Наші великі 

провінційні мови не є діалектами народними, як іноді вважають неосвічені 

люди. Вони – давні, мають багату спадщину, на кожній говорять мільйони 

людей, кожна – нерозривно зв'язана з життям, культурою й ідеями широких мас 

та еліт. Цілком очевидно, що маси можуть зростати в освітньому та 

культурному плані тільки за посередництва рідної мови. Тому неминуче ми 

акцентуємо на провінційних мовах і найбільше ними опікуємося. Використання 

будь-якої іншої мови буде результатом ізоляції й уповільнюватиме загальний 

розвиток…» [128, c. 33].  

Отже, стиль недемократичного режиму тяжіє до закрученості, 

незрозумілості навіть для самого мовця, мова повинна мінімізувати ризики для 

політичної системи, не допустити її зміни та потрапляння до політичного 

апарату такої держави невідповідних людей. Натомість демократичний режим 

тяжіє до простоти й зрозумілості, послуговується мовою більшості населення. 

Детальніше про розмежування демократичного та недемократичного 

політичного тексту піде мова в п’ятому розділі дисертації. Тут вона описана 

лише в контексті типології стилів Г. Ласвела. 

Цікавим та актуальним є розуміння настрою, з яким адресант передає 

певне повідомлення і з яким його сприймає адресат. У цьому контексті варто 

розрізняти трагічний та гумористичний стилі політичного тексту.  

Арістотель свого часу описав принципи успішної комедії та трагедії. 

Різниця між цими стилями полягає, на його думку, в тому, що в комедії 

намагаються показати людей гіршими, а в трагедії — кращими від їхніх 

сучасників. Відрізняють їх також почуття: трагедія викликає ненависть, страх, 
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жаль; комедія – сміх і радість. Комедія має на меті зобразити гірших людей, але 

не в усій їхній ницості, вона лише відтворює їхні погані риси. А погане є 

частиною смішного, – пише Арістотель. Смішне — це якась вада або 

непристойність, що не завдає ні болю, ні шкоди [140, c. 6].  

Арістотель зазначав, що комедію створили вперше мегарійці в Елладі, 

коли в них установилася демократична влада [140, c. 4]. Так напрошується 

зв'язок між гумористичним спілкуванням політиків, їхніми жартами та 

політичним режимом. Подекуди гумор вважають властивим тільки 

демократичним режимам, зокрема Г. Бейтсон порівнює жарти з парадоксом та  

припускає, що свобода говорити нісенітниці, насолоджуватися нелогічними 

альтернативами мислення є невід'ємною частиною комфортних людських 

взаємовідносин [94]. Однак у тоталітарному суспільстві також жартують. Г. 

Почепцов аналізує жарт Й. Сталіна: «Що ж із цього випливає? А те, що в 

опозиції, очевидно, вуха не в порядку. Моя порада: товариші з опозиції, лікуйте 

свої вуха!» [128, c. 284]. Науковець доходить висновку, що жарти Й. Сталіна 

могли справляти враження неотесаності й примітивності, але в масовій 

аудиторії оратор відчував, що натовп слухає його, від відчуття влади над 

натовпом він розслаблявся і вживав висловлювання, яких, можливо, і не сказав 

би в іншій ситуації. Але наелектризований натовп реагував: варто засміятися 

одному – і він заразить увесь зал. Так що примітивність жарту в цьому 

контексті зрозуміла й виправдана [128, c. 284]. Можливо, саме специфіка 

жартів має стати об’єктом дослідження наступних розвідок політичного 

дискурсу, адже гумор у політиці спрямований на аудиторію, тому його 

специфіка залежить не лише від адресанта, а й від культури слухача.  

«Сьогодні аксіоматичним є твердження про те, що гумор – це потужний 

стратегічний інструмент владного впливу на політичних опонентів та 

електорат, але лінгвістичні механізми його здійснення ще чекають на детальне 

вивчення» [94], – пише український науковець О. Чорновол-Ткаченко. Роль 

гумору по-різному оцінюють у різних психологічних теоріях, серед яких 

найпоширенішими є теорія розрядки (гумор – як спосіб психологічної розрядки 
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та зняття напруги), теорія переваги (гумор – як спосіб принизити опонента, 

виявити усвідомлену перевагу над іншими людьми чи явищами) та теорія 

невідповідності (виходить з того, що людей смішить, коли їхні очікування, що 

сформувалися на основі попереднього досвіду, не відповідають дійсності) [94]. 

Теорія переваги передбачає, що сміх – це неусвідомлене бажання принизити 

супротивника та змінити його поведінку. Таку техніку усвідомлено 

експлуатували ще з часів Римської імперії. Про це свідчать промови Цицерона, 

в яких він висміює навіть інтимну сферу життя опонента, що не має 

безпосереднього відношення до політики. Так оратор «змовляється» зі 

слухачем, прагне викинути з гри свого політичного конкурента як такого, що не 

заслуговує ніякої уваги [25]. Проте висміювання перебуває на певній межі між 

етично допустимим та недозволеним. Можна припустити, що найбільш 

образливої форми легітимний гумор набирає в суспільстві, яке переживає певну 

кризу. В такому випадку гумор може перерости в мову нетерпимості та 

переступати офіційні концептуальні обмеження політичного дискурсу.  

Приклади жартів, які би відповідали кожній з цих теорій, можна знайти в 

промовах п’ятого Президента України Петра Порошенка.  

1. Він використовує гумор для приниження опонента: 

 Віктор Янукович  має велику «історичну» заслугу. У 2004 році він 

допоміг нам зрозуміти, чого ми не хочемо. А у 2014 – прояснив, чого ми 

насправді бажаємо [173]. 

2. П. Порошенко жартує, щоби розрядити ситуацію:  

 Ми вже навіть вчимося не заздрити успіху сусіда чи колеги [176].  

 Відступати від реформ вже немає куди. Позаду – Москва. Тому – тільки 

вперед [173].  

3. Президент жартує відповідно з теорією невідповідності: 

 Судова реформа зробить так, що «навіть сторона, яка програла у 

судовому процесі, вийде з залу задоволеною справедливістю» [152], адже 
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«з такими судами, як тепер, у безпеці можуть почуватися лише ті, у кого є 

проблеми із законом» [172].  

Трагедія — це відтворення витонченою мовою серйозної і закінченої дії, 

що має певний обсяг; відтворення не розповіддю, а дією, яка, викликаючи жаль 

і страх, спричиняє катарсис (очищення) подібних афектів [140, c. 7], – пише 

Арістотель. Тобто, метою трагедії, на відміну від комедії, є зобразити дію, а не 

властивості людини. Трагедія відтворює не тільки закінчену дію, а й таку, що 

викликає страждання і жаль. Трагічні події розгортаються між близькими, 

наприклад, якщо брат уб'є брата, син — батька або мати — сина. У роботі над 

характерами, на думку Арістотеля, треба дотримуватися чотирьох принципів: 

характери мають бути благородними, відповідними, правдоподібними й 

послідовними [140, c. 17]. 

Так, Петро Порошенко вдається і до трагічних мотивів у своїх промовах: 

 Це – реальність, яку Україна усвідомила запізно, яку ми змінити навряд 

чи зможемо, але якій треба навчитися протидіяти… Вибачте, інколи 

навіть спати з револьвером під подушкою, бо так званий «брат» – біля 

воріт! [172]. 

 Потрясіння в Україні почалися, оскільки українці не захотіли розстатися з 

демократією та європейським вибором. Вони тривають, оскільки хтось 

вирішив покарати Україну за цей вибір. Вони зупиняться, тільки коли 

здоровий глузд і європейські цінності візьмуть гору над агресією [150]. 

Трагічність висловлювань має кілька призначень: вона може надихати на 

подвиги, закликати до терплячості в період політичної кризи, нав’язувати певну 

поведінку населенню. 

Зрештою, стиль політичного дискурсу, з одного боку визначений 

автором, з іншого – обставинами мовлення, має свою специфіку. Він є 

продуктом політичної культури, чи, радше, культури політичної комунікації. І 

при тому, він формує її. Це семантичний парадокс, який описує 

взаємозалежність між учасниками комунікації та є наслідком 
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інтертекстуальності: як би не намагався автор створити унікальний текст, він 

завжди буде елементом конкретної політичної культури, яка й визначає 

специфіку діалогу, в якому актуалізується політичне повідомлення. Стосовно 

гумористичного стилю це добре зображає фраза з п’єси «Ревізор» Миколи 

Гоголя: «З кого смієтеся? З себе смієтеся».  

Слухачі й читачі політичного тексту – його адресати. Використавши 

термінологію У. Еко, назвемо їх збірним поняттям ідеальний читач, вказуючи 

на те, що, створюючи політичний текст, автор орієнтується на конкретну 

аудиторію. Адресат не є суб’єктом висловлювання, а подібно до автора, 

перетворюється на актантну роль [28, c. 33]: є абстрактним, уявним, стратегією, 

ідеєю, покликаною доповнити ідею автора в процесі досягнення основної мети 

– актуалізації повідомлення. Беручи до уваги те, що ідеальний читач – це 

«текстуально встановлена низка щасливих умов, з якими зустрічаємося, щоб 

повністю активізувати макрокомунікативний акт, яким є текст» [28, c. 34], 

автор, продукуючи текст, зважає на попередні та фонові знання адресата, 

вибирає їх, творить власного слухача. «Читач – це простір, де відображаються 

всі до єдиної цитати, з яких складається письмо; текст стає єдиним не в 

походженні своєму, а в призначенні, тільки призначення – це не особисто 

адресат, читач – це людина без історії, без біографії, без психології, він усього 

лише хтось, що зводить воєдино всі ті штрихи, що утворюють письмовий 

текст» [10], – пише Р. Барт, обґрунтовуючи думку про те, що адресат тексту 

проявляється в політичному тексті в концепті його зрозумілості.  

Так, комунікативна раціональність, що перебуває в центрі уваги теорії 

розуміння Габермаса, проявляється насамперед у силі, що об'єднує, й 

орієнтована на взаєморозуміння мови, а це створює для учасників розмови світ, 

який розділяють інтерсуб'єктивно, тобто горизонт, у середині якого всі вони 

можуть установлювати відносини стосовно одного й того ж об'єктивного світу 

[81].  

З огляду на те, яка участь читача необхідна для активізації тексту, У. Еко 

розділяє тексти на відкриті й закриті. Кожному з них притаманний свій 
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Зразковий Читач: для відкритих – це шукач, який «блукає в лабіринтах 

текстових кодів», для закритих – це «середній читач», чию реакцію легко 

передбачити методом емпіричних спостережень і який почуте не переосмислює 

критично. У політичному дискурсі зразковим читачем буде «середній читач». 

Тут становище адресата – специфічне. Дослідник Г. Гірнх вказує на його 

множинність, називаючи цю ознаку політичного тексту багатоадресністю або 

інсценуванням [114, c. 34]. Тобто, усвідомлюючи, що більшість вербальних дій 

політиків транслюють чи фіксують ЗМІ, політик спрямовує повідомлення до 

декількох слухачів, очікуючи від кожного різної поведінки. Для прикладу, коли 

в парламенті виступає представник партії А стосовно прийняття закону Х, він 

звертається до представників інших партій, а також до слухачів, які можуть 

його бачити на екранах телевізорів, до тих, хто його підтримує, й до тих, хто 

підтримує його конкурентів. У цьому інсценуванні полягає парадокс 

політичного дискурсу – подвійна реальність політичного: звертаючись до свого 

співбесідника, ти впливаєш та визначаєш думки тих, хто за тобою стежить. 

Подвійна реальність є наслідком процесу комунікації, що відбувається на двох 

рівнях: безпосередньому й опосередкованому. Основна передумова такого 

інсценування – публічність. Це можна зобразити на схемі [114, c. 34]: 

 

 П.1 Р.1 П.2 (прямий адресат) 

 

 

  

Рис. 4.5. Комунікаційне інсценування в політичному дискурсі 

Схему можна пояснити на прикладі дискусії між двома політиками (П.1 і 

П.2). На першому рівні (Р. 1) вони – учасники безпосереднього обговорення. На 

другому рівні (Р. 2) опосередкованим адресатом виступає Г – пересічний 

 Г 

   Р.2 
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громадянин. Те, що на першому рівні є дискусією, на другому перетворюється 

на переконування публіки [114, c. 34].  

М. Бахтін, аналізуючи текст, вводить ще й третього адресата тексту. На 

його думку, цей нададресат у різні епохи й за умови панування різних 

світоглядів набуває різних суто ідеологічних форм: Бог, абсолютна істина, суд 

неупередженої людської совісті, народ, суд історії, наука тощо [11]. Так, П. 

Порошенко в Новорічному зверненні говорить такі слова: «Цю Вітчизняну 

війну ми обов’язково виграємо, бо вона для нас — справедлива. На нашому 

боці — правда! З нами — Бог!» [171]. Тут адресатами, своєрідними суддями 

сучасних політиків і їхніх слухачів є символи, що позитивно конотовані та 

вважаються втіленням найвищих чеснот і цінностей. 

Множинний адресат політичного дискурсу означає не лише наявність 

безпосереднього й опосередкованого отримувача політичного повідомлення. 

Він позначає ще й те, що головний – опосередкований – адресат ніколи не є 

однією особою, він – це поняття збірне й виступає як цільова група, середній 

читач тощо.  

Визначити, кому адресований текст, можна, з’ясувавши, кому він є 

зрозумілим. Для ідеального читача політичний текст буде зрозумілим, для 

«чужинця» він залишиться набором висловлювань. Польський науковець 

Валері Пісарек пише: «Розуміти текст – це значить, що в моїй свідомості 

виступає низка думок, зв'язаних між собою саме так, як вони були висловлені у 

тексті. Але це не відповіді, що задовольняють цілком, бо вони призначені лише 

для читача тексту» [133, c. 202]. Щоби стверджувати, що текст є зрозумілим для 

отримувача, потрібно проаналізувати ключові моменти зрозумілості 

політичного тексту: 

 мову політичного тексту; 

 риторику політичного тексту; 

 культурні коди політичного тексту. 

Розглянемо детальніше кожен з цих моментів. 
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1. Мова політичного тексту. У політичному дискурсі важливо, чи 

відбувається вербальна дія мовою більшості населення, чи мовою якоїсь 

національної меншини, чи двома і більшою кількістю мов (для прикладу, 

частина інавгураційної промови Перта Порошенка прозвучала російською 

мовою, хоч і більшість її – україномовна). З мовної ознаки політичного тексту 

випливає, яка саме частина населення держави є адресатом повідомлення. Якщо 

зміст зрозумілий та доступний більшості чи всім адресатам, можна дійти 

висновку, що від отримувача потребують схвалення, дії чи бездіяльності 

(передвиборчі виступи, заклики до страйку чи мітингу тощо), якщо ж зміст 

закручений, офіційний, складний (хоч і проголошений рідною чи відомою для 

слухача мовою), тоді від нього вимагають підкоритися та змиритися з владним 

рішенням (законом, вироком тощо).  

У політичному тексті, як правило, присутня підказка, хто ж є його 

адресатом. Зазвичай вона присутня у звертанні («співвітчизники», «друзі», 

«католики»). Так, інавгураційна промова Ф. Рузвельта починалася словами: «Я 

впевнений, що мої дорогі співвітчизники-американці чекають, що, вступаючи 

на пост президента, я звернуся до них з прямотою і рішучістю, як того вимагає 

нинішній стан нашої країни» [177]. З перших речень стає очевидно, що автор 

звертається до громадян Америки, наголошуючи на їхній спільній ідентифікації 

(через вжиті «нам», «нашій»). У промовах П. Порошенка переважають 

звертання «Дорогі співвітчизники!» [176; 179; 155], «Дорогі українці!» [162; 

160], «Дорогі друзі!» [154; 148; 152]. 

2. Риторика тексту. «Читача безпосередньо визначає лексика та 

синтаксична організація тексту: текст є не що інше як семантично-прагматичне 

продукування власного Зразкового Читача» [28, c. 32], пише У. Еко, 

наголошуючи на тому, що сама риторика тексту повинна бути зрозумілою 

адресатові. Йдеться про сленги, діалекти, структуру мовлення.  

На рівні риторики, за Полем Рікером, проявляється лексична й 

синтаксична форма функціонування політичної мови – такий рівень 
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аргументації, що лежить між строгим доказом та оманливою маніпуляцією [74, 

c. 174]. Науковець запропонував розглядати політичну риторику на рівнях: 

1. Політичного обговорення з притаманною йому конфліктністю; 

2. Дискусій про наміри «доброго» уряду; 

3. Цінностей, що передбачають зіставлення «доброго» уряду з «добрим 

життям». 

 

 

  

 

Рис. 4.6. Риторика політичного тексту 

На першому рівні відбуваються публічні суперечки. П. Рікер пише, що в 

сучасних західних демократіях політична мова функціонує як мова, що бере 

участь у політичних зіткненнях і сприяє виробленню спільного рішення [74, c. 

174]. Вона є посередником між політиками й громадськістю, продукує ключові 

слова, ярлики і гасла. На цьому рівні важливо розуміти концепти, які 

підлягають обговоренню.  

На другому рівні відбувається розуміння ключових цілей, серед яких 

«безпека», «процвітання», «рівність», до яких суспільство має прагнути, вони 

стають критеріями «доброго» уряду. «Їхнє функціонування полягає в тому, щоб 

виправдати не обов’язок жити в державі загалом, а ту перевагу, яка надається 

одній з форм держави, одній конституції...» [74, c. 177].  

На третьому рівні, що є основним на думку П. Рікера, має місце риторика 

про цінності, що в основі людської природи. За певних умов їх починають 

трактувати як соціальні. Цей рівень є продовженням дискусії «про наміри 

доброго уряду» і переходить у площину «наміри доброго життя». Ці цінності 

продукує певна ідеологія, яку підтримують у суспільстві. Ідеологію варто 

розуміти уявним модусом, в який індивід переносить свою реальність [109, c. 

1. 2. 3. 
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251]. На цьому рівні риторики завжди ховається джерело кризи легітимності 

режиму і виникають слова-символи. Відповідно до них політики наповнюють 

значенням такі концепти: свобода  («свобода не дається раз і назавжди. За неї 

треба постійно боротися» [176], «жити вільно – означає вільно користуватися 

рідною мовою» [176]), справедливість, способи врегулювання конфліктів («нам 

не потрібні переговори заради переговорів» [144]) тощо.  

Отже, розуміти риторику політичного тексту означає: розуміти теми, які 

публічно обговорюють політики, ключові слова й ідеологічні коди, які є 

підставою виправдати політичний устрій держави. Політики в стабільних 

політичних системах намагаються уникати риторики, яка би могла зачепити 

серцевину – цінності соціуму, – вони тільки по-різному їх можуть трактувати, 

тож політична боротьба відбувається, здебільшого, на рівні дискусій про 

«добрий уряд».  

3. Культурні коди. Відомий вислів: «Це зрозуміє лише той, хто знає», 

означає, що все мовлене нами потребує слухача, який не лише розуміє мову 

повідомлення чи його риторику, а й володіє необхідною сукупністю фонових 

знань — «обопільним знанням реалій комунікантом і реципієнтом, що є 

основою мовного спілкування» [78, c. 120]. До таких фонових знань належать і 

культурні коди. 

Згідно з Ю. Лотманом, культура – це складно організований механізм, що 

зберігає інформацію і постійно напрацьовує для цього найвигідніші способи, 

отримує нову, зашифровує та декодує повідомлення, переводить їх з однієї 

системи знаків в іншу [52, c. 395]. Кожна інша культура продукує свою систему 

цінностей, а відповідно – й свої слова-символи, свій політичний дискурс. У. Еко 

зауважує, що для кожного суспільства – свої коди, тобто механізм репрезентації 

знань про навколишній світ, але текстовий ансамбль кодів повинен збігатися як 

в автора, так і в читача [28, c. 30]. 

У сучасній лінгвістиці код культури визначають сіткою, яку культура 

накидає на навколишній світ, репрезентуючи його членування, категоризацію, 
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структурування в мовній свідомості, мові та дискурсі [26]. Він передає смисл, 

який «виникає із взаємної згоди користувачів коду, що мають спільний 

культурний досвід» [40]. Політичний текст можна вважати сукупністю кодів – і 

не лише ідеологічних, а й культурних.  

Культурний код, на відміну від знаку (що позначає явище чи подію) й 

символу (який відсилає до неуречевленої дійсності), не може бути 

матеріальним об’єктом (матеріальним носієм інформації), він існує лише як 

ідеальне утворення [40]. О. Снитко виділяє такі категорії універсальних 

культурних кодів культури: 

– соматичний (тілесний): передає функції різних частин тіла
4
: «Стояти 

ногами й серцем на Україні, свої голови держати в Європі», – заповідав 

Михайло Драгоманов» [176], «Європейський вибір України – це серце нашого 

національного ідеалу»
 
[176], «простягаю руку миру всім, хто подав голос за 

мене, і тим, хто не голосував»
 
[176]; 

– просторовий код: «Ми – народ, що був одірваний від своєї великої 

Батьківщини Європи, – повертаємося до неї» [176]; 

– часовий код зумовлює можливість концептуалізувати дійсності 

відносно часової осі: «повернення України до свого природного, європейського 

стану було омріяне багатьма  поколіннями» [176], «Україна переживає час 

викликів, а також і час надій» [150]; 

– предметний код культури пов'язаний з предметами, що заповнюють 

життєвий простір людини. Особливості середовища, в якому існує людина, її 

побуту зумовлюють етнічну своєрідність предметного коду вербальної 

концептуалізації дійсності: «ми повинні тримати порох сухим» [176], «Я 

підпишу Угоду про Асоціацію, використовуючи кулькову ручку, на якій 

написано «Асоціація Україна – ЄС, Вільнюс 29 листопада 2013 року». Тоді це 

не відбулося, але кулькова ручка залишилася. Ми бачимо, що вона демонструє, 

що історичні події не відворотні» [145]; 

                                                           
4
 Тут і далі – приклади з промов П. Порошенка; 
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– духовний код – на нього працюють всі інші: він втілює дуалізм «добро – 

зло», «бог – демон» тощо [80]: «будь-який агресор на кордоні України має 

згадати Євангельську мудрість: хто з мечем прийде, той від меча і загине!» 

[176], «жахливий, терновий шлях» [145]. 

Виділяють й інші культурні коди, серед яких антропологічний, 

предметно-костюмний, колірний, архітектурний [26] тощо. Вони змінюються, 

накопичуються, відмирають з часом, хоча й дуже повільно.  

Бути членом спільноти й розуміти мову означає вміти правильно 

інтерпретувати метафори, використані в політичному тексті, адже природна 

мова є метафоричною. Р. Андерсон писав, що метафори – це той фактор, який 

робить можливу будь-яку комунікацію [3, c. 42]. Лише завдяки їм люди можуть 

розповідати одне одному про абстрактні ідеї, до яких належать і політичні. З 

огляду на те, що в політичному дискурсі метафора апелює до загальних знань, 

вона створює загальну платформу уявлень, завдяки якій суб'єкт мовлення може 

успішно вносити у свідомість адресата погляди, що не є загальноприйнятними 

[41]. 

Аби описати межі функціонування культурних кодів, російський учений 

Ю. Лотман вводить поняття семіосфери, що позначає простір культури, 

створює можливість кумунікувати та вникати новій інформації. Ці функції 

семіосфери актуалізуються в певному просторі-часі, тобто хронотипі [58]. 

Структура семіосфери складається з двох осей: часової, що відображає минуле, 

сьогодення та майбутнє, і просторової – це внутрішній і зовнішній простір, і 

кордон, що їх розділяє. Внутрішній простір розділено на субсеміосфери 

внутрішніми кордонами [58]. В цих межах функціонує єдиний політичний 

дискурс, що становить тематичну ієрархію текстів, які перебувають у 

відносинах діалогу й здатні розвиватися в заданих межах.  

Отже, адресантом політичних текстів в інституційному дискурсі є 

офіційні уповноважені особи, які виступають від імені держави, партій, осіб, які 

виконують функції представників народу, а також офіційні засоби масової 
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інформації, серед яких урядові видання, парламентські вісники, офіційні сайти 

органів державної влади. Особа автора в таких політичних текстах часто 

відсутня, він говорить від імені всього народу, групи людей чи офіційного 

органу, що залучений до процесу прийняття політичних рішень. Про автора, а 

також про політичні реалії та політичний режим можна судити зі стилю 

висловлювання. Стиль політичного тексту – специфічний порядок викладу 

думки, яка пояснює політичну дійсність. Його вибирає політичний суб’єкт 

відповідно до своїх інтересів зберегти чи здобути владу. Для аналізу 

політичного стилю варто зважати на лаконічність чи багатослівність, оптимізм 

чи песимізм повідомлення, комічність чи трагічність засобів і мотивів, до яких 

вдається автор повідомлення, ефекти протиставлення й моделювання, якими 

насичений політичний текст.  

Стиль визначає настрої, з якими текст сприйматимуть у суспільстві. 

Спрямований він на те, щоб суб’єкт політики досягнув своїх політичних цілей 

ціною мінімальних зусиль. Певні зміни в стилі політичного тексту можуть 

вказувати на зміну політичних реалій: поступове зниження демократичних 

почуттів, наростання кризи тощо. Характеристики стилю мають здатність 

виявляти деструктивних і творчих політичних діячів.  

Зрештою, автор політичного тексту проявляється не лише як стиль у 

політичному повідомленні, його можна трактувати по-іншому. Зокрема, на 

думку У. Еко, автор є не чим іншим як тільки текстуальною стратегією, що 

встановлює семантичні співвідношення й активізує Зразкового Читача [28, c. 

33].   

Політичний текст – це елемент політичного дискурсу, який актуалізується 

в комунікації й має, зазвичай, множинного адресата, якого знаходить завдяки 

політичному інсценуванню. Політичний адресат – збірне поняття, що 

змінюється залежно від політичного режиму та ситуації. З допомогою 

політичного тексту автор повідомлення нав’язує погляди й цінності, переконує 

й об’єднує людей, проте лише тих, хто цей текст здатен зрозуміти. Для цього 

адресант та адресат повинні говорити однією мовою, розділяти концепти, 
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актуалізовані на рівні політичної риторики (на рівні політичних суперечок, 

«очікування доброго уряду» та «очікування доброго життя», тобто розуміти всі 

слова-символи, ключові знаки, гасла, ярлики тощо, що властиві спільноті) та 

послуговуватися однаковими культурними кодами, які є вмістилищами сенсу 

культури суспільства, його попереднього досвіду. Не зрозумівши хоча би 

одного з цих елементів, адресат не зможе осягнути метафоричної складності 

концептів, які виправдовують існуючий політичний лад. Такий адресат не 

зможе бути залученим до даного політичного дискурсу, залишатиметься в 

іншій політичній реальності. 

Висновки.  

Отже, політичний текст – це сукупність вербальних знаків, наділених 

цілісністю та зв’язністю, значення якої актуалізоване в процесі політичної 

комунікації й містить політичну інформацію. Політичний текст в 

інституційному політичному дискурсі — це інструмент влади, який 

використовують суб’єкти політики, перетворюючи мову на механізм 

досягнення власних цілей.  

Тексти політичного дискурсу поєднані між собою різними типами 

інтертекстуальності: «текст – світ тексту»; «текст – текстовий шаблон»; «текст 

– текст». Зрозуміти ці зв’язки означає осягнути семантику сказаного, спіймати 

загалом специфіку політичної культури, в якій живе відповідна спільнота. 

Здійснюючи аналіз політичного тексту в межах дискурс-аналізу, потрібно 

вважати його продуктом політичної комунікації, що складається з адресанта, 

адресата й контексту. Автори дисертації аналізують роль, яка належить 

прагматичним елементам у семантичній структурі політичного тексту як 

повідомленні, актуалізованому з метою втримати чи змінити владні відносини. 

Для цього необхідно з’ясувати, яке місце належить авторові в процесі 

політичної комунікації, як він відображається у політичному повідомленні; як 

слухач/читач визначає значення й зміст почутого/прочитаного тексту; в який 
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спосіб обставини комунікації (контекст політичного дискурсу) впливають на 

політичний текст.  

Обставини мовлення виявляються в тексті жанром, або ж специфічною 

мовною грою, що продукує власні правила та набір учасників заздалегідь. Жанр 

політичного тексту – це спосіб відобразити контекст комунікації на самому 

політичному повідомленні. Його можна досліджувати спільно з поняттям 

мовної гри, поля дії чи розглядати спеціальними вимогами та правилами до 

структури й функціонування політичного тексту, які висуває відповідна 

ситуація. При цьому мовна гра, поняття, яке запропонував ще Л. Вітгенштайн, – 

це набір стандартних ролей та дійових осіб (політичних суб’єктів), що 

опиняються в конкретній стандартизованій ситуації й мусять дотримуватися 

правил, встановлених для цієї ситуації раніше.  

Незважаючи на розмаїття підходів до класифікації політичних жанрів 

(усні та письмові зокрема), інституційні тексти (чи офіційні) варто розділити на 

дві основні категорії: регулятивні, яким властиві фахова лексика, закріплення 

значення символів та загальнообов’язковий характер, і легітимаційні, що 

повинні переконувати адресата в доцільності змінити чи зберегти політичний 

порядок, політичні символи та статус-кво суб’єктів політики. 

Адресант політичного тексту присутній у ньому як стиль, що 

відображається в лаконічності та розлогості повідомлення, оптимістичності чи 

песимістичності настрою, ефектах протиставлення чи моделювання, а також у 

зверненні до комічних чи трагічних мотивів. Проте аналізуючи стиль 

політичного дискурсу, стає очевидним семантичний парадокс, який передбачає: 

текст досягає мети, на яку скерований, але тільки в тому випадку, якщо ця мета 

вписується в загальний культурний контекст.  

Адресата політичний текст досягає в процесі політичного інсценування, 

що також є семантичним парадоксом політичного дискурсу: розігруючи 

комунікацію безпосередню, політики змінюють політичні погляди слухачів на 

відстані (телеглядачів, радіослухачів тощо). Адресат політичного тексту 
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трансформується у концепт зрозумілості тексту, що варто розглядати на таких 

рівнях мови повідомлення; лексичних та риторичних зворотів; 

культурологічних кодів.  

З огляду на запропоновану в попередньому розділі класифікацію слів у 

політичному дискурсі доцільно здійснювати аналіз політичних повідомлень у 

контексті двох площин: регулятивній та легітимаційній, що узгоджується з 

поділом політичних концептів на ті, які використовують у професійній і 

непрофесійній сфері політичного дискурсу. 

Зазвичай, ці площини повинні існувати окремо одна від одної. Та за 

певних умов управлінські політичні тексти набувають ознак маніпулятивних (у 

нормативно-правових актах починають з’являтися ідеологічні коди, мова 

інститутів починає користуватися ідеологічною термінологією на рівні з 

професійною тощо) і навпаки – мова переконання перетворюється на 

«нечитабельну» та «незрозумілу». Це впливає на політичний дискурс та змінює 

політичну реальність певної спільноти загалом. 

Результати роботи над розділом «Політичний дискурс як тематична 

мережа текстів» апробовані у тезах звітної конференції кафедри теорії та історії 

політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка «Текст як елемент політичного 

дискурсу» (лютий, 2015 р.), а також у таких статтях: «Автор політичного тексту 

та його роль у політичному дискурсі», опублікованій 2015 р. у Віснику 

Дніпропетровського університету (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія); 

«Адресат як сукупність умов зрозумілості політичного тексту», яку надрукував 

Вісник Львівського національного університету кафедри теорії та історії 

політичної науки філософського факультету №7. 

 

РОЗДІЛ 5 

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ВІРТУАЛЬНА ПОЛІТИЧНА 

РЕАЛЬНІСТЬ 
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5. 1. Семантична структура демократичного політичного дискурсу. 
 

Наукові визначення політичного дискурсу варто узагальнити двома 

основними тенденціями: політичний дискурс як мережа текстів, присвячених 

політичній тематиці, що певним чином визначає поведінку адресата; і 

політичний дискурс як символічна дійсність, в якій спільнота перебуває 

впродовж певного часу. Тобто інституційний політичний дискурс можна 

вважати мережею політичних текстів, авторами яких є суб’єкти влади; або ж 

процесом затвердження, зміни чи продукування символів як найвищих 

цінностей суспільства. Обидва визначення не суперечать одне одному, вони 

залежать, радше, від методології дослідження, яку обирають науковці, адже в 

першому випадку доведеться зосередити увагу на вивченні текстів, в іншому – 

на символах, які розуміє та розділяє суспільство. Символи не обов’язково є 

вербальними, тоді як дослідження текстів обмежується аналізом вербальних 

дій. Але вкорінення символів до суспільної свідомості відбувається внаслідок 

циркуляції різних текстів. Тобто, ці підходи доповнюють один одного. 

            

Рис. 5.1. Політичний дискурс 

 

Політичний дискурс належить до прагматичного типу дискурсу, тобто до 

такого способу вербальної взаємодії, що впливає на поведінку комунікантів в 

умовах конкретних ситуацій [39], які слід розуміти комплексом взаємодії, що 

відбувається між суб’єктами політики за конкретної політичної системи у 

визначений часовий період та в заданих проблемно-пошукових межах [72].  

З огляду на різноманітність підходів до визначення політичного дискурсу 

вважаємо доречним висвітлити поняття сукупністю визначальних рис. 
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1. Інформативність. Політичний дискурс – це циркуляція інформації 

від політичного адресанта до адресата, статус яких визначає політичний 

контекст ситуації. Обидва повинні володіти однаковим набором фонових знань, 

стереотипів та досвіду, адже повідомлення, що циркулюють, продукують коди, 

які підлягають декодуванню. Тобто їх мають зрозуміти саме так, як запланував 

і передбачив автор тексту. І на ці фонові знання нанизується потрохи нова 

інформація. 

2. Комунікативність. Політичний дискурс є складним 

комунікативним явищем, що прагне наблизити реальність до певної ідеї 

шляхом формування загальних символів. Теорії дискурсу ґрунтуються на ідеї 

універсальності та автономії: ідея універсальності полягає в тому, що особиста 

свобода залежить від загальної згоди; ідея ж автономії передбачає, що особа 

вступає в дискурс як вільний та рівний співучасник [137, c. 217]. Алекс Ченчер 

пояснює: «Той, хто говорить з продавцем про ціну, не створює «економічного» 

дискурсу, він просто домовляється; той, хто молиться Богові, не перебуває в 

«релігійному дискурсі», він прагне, щоб його почули; і той, хто бере участь у 

збройному конфлікті, залучений не до «військового дискурсу», а в війну. 

Дискурс з погляду теорії дискурсу – це тільки певний ідеал розуміння 

(ідеальний дискурс як регулятивна ідея), наближення до якого залежить від 

обставин (реальний дискурс як дискурсивний контроль)» [137, c. 218]. 

3. Цілісність. Політичний дискурс варто вважати цілісним 

концептом, що функціонує впродовж певного часу, містить певну кількість 

символів, конотованих таким значенням, що відповідає інтересам політичних 

суб’єктів. К. Серажим зауважує: комунікативна цілісність дискурсу 

виражається в комунікативній наступності його складників, тобто в присутності 

в ньому змістової ієрархії: кожне наступне судження спирається в 

комунікативному плані на попереднє. Так висловлювання просувається від 

відомого до «нового»
 
[78, c. 155], завдяки цьому утворюється ланцюжок, який 

утворює змістові межі дискурсу. Політичний дискурс однієї спільноти 

функціонує в одній площині, якщо ж поряд з ним існують альтернативні 
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дискурси, це свідчить про обмеженість та недієвість даного, його нездатність 

протистояти конкурентним політичним дискурсам. Для прикладу, в 

недемократичному режимі поряд з інституційним політичним дискурсом 

циркулюють політичні дискурси незгодних (чи легально, чи нелегально), 

натомість у демократичному суспільстві дискурси влади й опозиції існують в 

одному дискурсивному полі.  

4. Символічність. Найбільшого розвитку ідея символічності 

політичного дискурсу отримала в працях французьких постструктуралістів. «За 

пишним бароко образів ховається «сірий кардинал» політики» [13, c. 11], — 

писав французький філософ Жан Бодрійяр у праці «Симулякри та симуляція», 

вказуючи на політичну детермінованість будь-якої символічності. Відмінність 

між логічним та синтаксичним наповненням зумовлює конотативність 

повідомлень, які отримує адресат від суб’єктів політики. Французький філософ 

Ж. Лакан вважає: якщо символічна функція дійсно функціонує, то ми 

перебуваємо в її середині, всередині настільки, що вийти з неї – не в наших 

силах. І мова, якою ми користуємося кожен день, є ніби вірусом, який заражає 

кожного цим символізмом. Ми – його жертви і можемо ніколи про це не 

здогадатися [48, c. 66]. У. Еко пише, що знаки (зокрема й мовні) відсилають до 

певного змісту, а світ змісту, що інакший для кожної культури, є самодостатнім 

і нескінченним, що власне й створює простір для різноманітного наповнення 

одних і тих же символів різними значеннями [28, c. 252]. Обмеженням, що 

заганяє всі ці «нескінченні» та «самодостатні» змісти в рамки науки, роблячи їх 

«скінченними» і «взаємозумовленими», є всесвіт дискурсу [28, c. 266]. На 

думку М. Пеше, те, що прив'язка, яка «наділяє сенсом» елементи політичного 

дискурсу, є відірваною від суб'єкта, створює ілюзію, начебто це суб’єкт 

перебуває біля самих витоків сенсу, осягає універсальний сенс, що існував до 

нього [67, c. 110]. 

5. Політичність. Сказавши, що певний дискурс є політичним, маємо 

на увазі, що доступ до його створення мають суб’єкти політики, наділені 

владними повноваженнями та особистими інтересами. Т. ван Дейк вважає, що 
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для владних груп найважливішим є контролювати дискурс, бо він керує 

свідомістю, а свідомість визначає поведінку. Цей контроль належить тим, 

наприклад, хто вирішує, хто, коли, де і з якою метою братиме участь у певній 

комунікативній події [16, c. 28], хто вибирає дискурсивні жанри або мовні акти. 

Ці політична суб’єкти мають доступ до дефіцитних соціальних ресурсів – сили, 

грошей, статусу, слави, знання, інформації, «культури» й різних форм 

публічного дискурсу та комунікації [16, c. 114]. «Контроль над свідомістю» 

ґрунтується не тільки на розумінні текстів і мови, а й на продукуванні 

особистого та соціального знання, попереднього досвіду, особистих думок і 

соціальних установок, ідеологій, цінностей, норм і інших чинників, що важливі 

для зміни свідомості індивіда» [16, c. 29]. Політичний дискурс сприймається як 

такий, що формує і відтворює владні відносини в суспільстві. А влада – це 

інструмент, який створює соціальне, тобто знання, ідентичність, соціальні 

відносини [87, c. 66]. Згідно з теорією Е. Лакло та Ш. Муфф, влада й політика – 

це два боки однієї медалі, адже влада створює суспільну дійсність, а політика, 

змінюючи та створюючи значення, змінює соціальну дійсність, структуруючи її 

[87, c. 67]. І ця структуризація ніколи не відбувається раз і назавжди, вона – 

постійний процес насичення новими значеннями концептів, що належать 

політичному дискурсові. 

6. Раціональність (мотивованість). Існування кожного режиму, 

держави чи будь-якого іншого політичного чи державного утворення потребує 

легітимності, тобто раціонального обґрунтування необхідності його існування. 

Чи будуть це раціонально-юридичні підстави, чи йтиметься про культурно-

метафізичні пояснення – залежить від різних обставин, але мотиви політичної 

реальності існувати повинні. Це заставляє політику бути сферою постійного 

переконування. Така раціональність зумовлює поділ дискурсу на ідеальний та 

реальний. Ідеальний дискурс – це мета соціального конструкціонізму, коли в 

умовах необмеженого часу, необмеженої участі та цілковитої невимушеності 

шукають відповіді на практичні запитання за умови цілковитої мовної 

зрозумілості, емпіричної поінформованості, здатності й готовності мінятися 
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ролями та зовсім відмовитися від упереджень. Реальним практичним 

дискурсом, натомість, є дискурс, що за певних умов, подібних до умов 

ідеального дискурсу, лише відмовляється від умисного застосування примусу, 

насильства чи погрози [137]. Існування ідеального демократичного дискурсу – 

неминуче з огляду на прагнення до ідеалу чи то правової держави, чи то 

світового громадянського суспільства. На думку А. Ченчера, ідеальний дискурс  

позбавлений примусу суто мисленнєвий експеримент, що його в реальності 

здійснити неможливо. Але рішення реального дискурсу можна контролювати 

дискурсивно, без залучення насильства, завдяки існуванню ідеального. 

Незважаючи на те, що досягнути остаточного консенсусу неможливо, 

ідеальний дискурс стає зразком для реального, в якому ідеальні правила діють у 

вигляді регулятивної ідеї. Чим сильніше реальний дискурс наближений до 

ідеального, тим краще обґрунтовані рішення, що мають місце в цьому дискурсі, 

тим раціональніше його прийняття, тим більше людей його підтримає.  

7. Аргументованість. Вимога раціональності створює необхідність 

обґрунтування певної політичної дійсності. Розрізняють логічну та емоційну 

аргументацію [78, c. 195], на підставі якої можна розділити демократичний 

(логічний) та недемократичний (емоційний) дискурси. Саме розуміння повинно 

проходити через вушко голки аргументативного зіставлення [125], пише Г. 

Коциба, зауважуючи, що в політиці аргументація опирається на фонові знання 

суспільства, які неможливо ні спростувати, ні оспорити. Тобто, аргументація – 

це сукупність форм і засобів, з допомогою яких комунікант може апелювати до 

різних цінностей (емоційних, пізнавальних, етичних тощо), аби переконати 

інших, сформувавши в них нові знання на основі вже відомих тверджень [78, c. 

179). Разом з політичним дискурсом циркулює певний наратив, що є 

політичним міфом – своєрідним обґрунтуванням доречності існування саме 

такого політичного режиму, який має місце. Р. Барт, для прикладу, аналізує 

«міф справа» та «міф зліва». Він помічає бідність мовного арсеналу лівого в 

порівнянні з правим. «Перш за все, міфологізації [зліва] піддаються лише 
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окремі об'єкти, одиниці, лише деякі політичні поняття» [9]. Натомість міф 

справа – міф капіталізму – вмудрився оповити всі сфери життя людини. 

8. Культурна детермінованість. Політичний дискурс існує в умовах 

інтерсуб’єктивності – сукупності соціального та індивідуального знання, якого 

достатньо для взаємного порозуміння між адресантом та адресатом. 

Соціокультурний контекст політичного дискурсу орієнтований на масову 

аудиторію, об’єднану спільними цінностями; національно-культурною 

ідентичністю; ідеологічністю (дискурс відображає погляди, переконання, 

ціннісні орієнтації певної соціальної групи), вважає І. Клименко [39]. 

9. Еволюативність передбачає здатність політичного дискурсу 

встановлювати ціннісні відповідності [78, c. 178]. На думку М. Бахтіна: «Будь-

яке слово ... має властивості оцінки», а «кожен вислів є, насамперед, оцінною 

орієнтацією», причому «зміна значення стає переоцінкою: переміщення слова з 

одного ціннісного контексту в інший» [78, c. 200]. У будь-яких політичних 

текстах присутні позитивно та негативно конотовані слова, які відображають 

цінності самого мовця та його слухачів. Політичний дискурс закладає систему 

бажаної та небажаної поведінки, способу думати і сприймати політичну 

дійсність у заздалегідь визначений спосіб. На цьому рівні проглядається 

прагматична суть політичного дискурсу.  

10. Часовість, або темпоральність. Символи, які мають значення для 

суспільства, конотовані тим значенням, яке важливе й актуальне впродовж 

конкретного часового періоду. Якщо значення певних символів не відповідає 

тенденціям політичного дискурсу, воно втрачає вплив на свідомість членів 

суспільства. Категорію темпоральності потрібно розуміти як сукупність мовних 

засобів, що виражають сутність фізичного та філософського аспектів категорії 

часу, — пише К. Серажим. — Ця категорія містить цілий спектр часів. Йдеться, 

зокрема, про морфологічний, синтаксичний, лексичний, контекстуальний і 

авторський час [78. C. 170–171]. Тобто, крім розуміння часових меж 

функціонування певного інституційного політичного дискурсу, що, зазвичай, 

обмежується терміном перебування при владі певної політичної сили, варто 
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розуміти його інтенційну скерованість: чи він стосується минулих, чи 

майбутніх подій, як автор позиціонує себе стосовно адресата чи тем дискурсу. 

Специфічним засобом орієнтації в політичному дискурсі є політичний прогноз, 

основною ознакою якого є інтенція — припущення про ймовірний перебіг 

подій у майбутньому. Прогноз є проспективним; значно рідше трапляється 

прогноз-ретроспекція – гіпотетична реконструкція подій у минулому [78, c. 88]. 

Фактично інституційний політичний дискурс може бути реальним або 

міфологічним, що створює віртуальну реальність для певної політичної 

спільноти.  

11. Просторовість. Зазвичай реальний політичний дискурс існує в 

просторових межах, які можна прирівняти до кордонів держави проживання 

політичних суб’єктів. Ідеальний дискурс передбачає відсутність таких меж, 

проте дотепер його втілення відбувається на конкретних територіях.  

12. Структурованість. Політичний дискурс має свою структуру, що 

передбачає наявність слів-концептів, текстів, стилю й символів, які 

детермінують політичну дійсність, політичний режим зокрема, і які набувають 

сенсу, лише існуючи в певному політичному дискурсі. В інституційному 

політичному дискурсі слова й тексти функціонують у двох площинах: 

регулятивній і легітимаційній. Суперечності між ними оминути не вдається: 

для того, щоб впорядкувати політичне життя, потрібно впроваджувати 

обмеження, а для завоювання симпатій виборців потрібно обіцяти відсутність 

яких-небудь обмежень свободи. Зрештою, обидва прояви інституційного 

політичного дискурсу циркулюють навколо так званого ідеального дискурсу, 

що постачає ідею, навколо якої виникає політичний консенсус. 

13. Абстрактність. Політичний дискурс оперує абстрактними 

концептами, що залежно від контексту можуть змінювати своє значення та 

конотативність. Так, Г. Почепцов пише про те, що політична комунікація 

неминуче стосується глобальних проблем, відповідно її об'єкти практично 

ніколи неможливо помацати руками, але вона прагне перевести ці глобальні 

об'єкти на рівень кімнати, дому [71, c. 118]. Для Р. Барта політичний дискурс є 
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міфом, бо перекручує дійсність. Не є міфом тільки розповідь, у якій сам 

виробник говорить про річ, якою займається. Коли ж мова починає вестися «з 

приводу», тоді відбувається «маніпуляція не речами, а їхніми іменами» [9]. 

«Міф є викраденим і поверненим словом. Тільки повертається слово не таким, 

яким було викрадено, при поверненні його не поставлять там, де воно було» [9], 

— пише науковець.  

Отже, політичний дискурс – це символічна реальність, яку породжує 

комунікація. Вона залежить від середовища та формує його. Один із типів 

реальності спільноти є демократичний політичний дискурс. 

Демократичний політичний дискурс у нашому дослідженні розуміють як 

символічну дійсність, яка панує в правовій спільноті, для неї значимими є 

індивідуальність, свобода, рівність можливостей, світове громадянське 

суспільство тощо. Демократичний політичний дискурс вважаємо таким, що 

розвивається відповідно до світових процесів, породжує «відкрите 

суспільство», створює норми, які регулюють життя на засадах рівноправ’я. У 

демократичному політичному дискурсі факти не спотворюють, а 

найвпливовішими є раціонально-легальні аргументи існування певного 

політичного порядку. Демократія мала би запобігати будь-якій формі узурпації 

влади, її нелегітимності, намаганням відмежуватися від світових процесів 

розвитку та взаємопроникнення культур і суспільств, вона відмовляється від 

агресії та збройного вирішення конфлікту, відмовляється від ідеї домінування 

чи культурного нарцисизму однієї нації над іншою, а також не допускає 

дискримінації людей за расовою, національною, культурною, релігійною чи 

іншими ознаками.  

Постійне прагнення до демократичного ідеалу стимулює розвиток 

діалогу, якому відведене особливе місце в демократичному політичному 

дискурсі. Діалог стає символом, що пронизує весь політичний дискурс, 

орієнтиром для реального політичного дискурсу. На думку філософа Г. 

Померанца, діалог – це такий обмін думками, коли дух цілого витає над 

зіткненнями реплік. І цей дух, що охоплює учасників, підіймається над логікою, 
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що зайшла в глухий кут, над інерцією суперечки, і гасить полемічний азарт 

[68]. Учений наводить такий приклад досягнення згоди внаслідок діалогу: 

«Одного разу [Бубер] побився об заклад із колегою, християнином, хто краще 

розуміє Христа. Бубер вважав Христа великим єврейським пророком. 

Християнин думав інакше. Суперечка зайшла в глухий кут. Раптом опонент 

устав. Бубер теж піднявся зі свого крісла. Вони подивилися один на одного і по-

братськи обнялися. В цю мить, – писав Бубер, – здійснився діалог» [68]. 

Демократичний дискурс можна описати з допомогою концепції 

комунікативного розуму, яку описав Ю. Габермас. Він позначає історичну 

тенденцію, коли конкретні життєві форми замінюють уніфікованими до 

трансцендентної свідомості [91, c. 336]. Науковець пише: «Розум, виражений у 

комунікативній дії, сприяє взаєморозумінню, але тільки разом із традиціями, 

суспільною практикою і всім комплексом тілесного досвіду, які зливаються в 

особливу тотальність» [91, c. 336]. У такий спосіб автор наголошує на 

пануванні раціональних мотивів у свідомості світової спільноти, що замінюють 

індивідуалістські прагнення на світові процеси політичного й історичного 

розвитку.  

Демократичний дискурс поєднує правовий і політичний. Він створює 

таку реальність, де політичну владу вибирають відповідно до чітких правил: на 

підставі волевиявлення добре поінформованої та свідомої більшості. Ідеальна 

форма правової спільноти мала би стати джерелом демократичного дискурсу, 

який би цілком відповідав критеріям дискурсивної етики, що варто вважати 

способом віднайдення загального консенсусу. Дискурсивна етика, на противагу 

індивідуальній, формується в інтерсуб’єктивній реальності та, на думку 

дослідників, могла би стати попередником загального морального принципу. 

Вона висуває такі вимоги до політичного дискурсу: 

– послідовності (відсутності внутрішньої суперечності) та узгодженості 

(відсутність зовнішньої суперечності): ніхто з суб’єктів влади не може собі 

суперечити; одне висловлювання не можна наділяти різними значеннями; 

суб’єктивні та об’єктивні правила політик переносить на всіх залучених до 
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дискурсу; кожен стверджує тільки те, що можна підтвердити фактами; кожен 

зважає на вимогу мовленнєвої зрозумілості; кожен може вимагати тільки те, що 

є можливим; кожен повинен наводити такі твердження, які він поважає [137]; 

– незалежності та рівності: кожен, хто вміє говорити, повинен долучитися 

до дискурсу; кожен може говорити на будь-яку тему; кожен може критикувати 

всяке твердження; кожен повинен бути поінформований про всі дані; нікого не 

можна обмежувати в дискурсивній свободі [137]; 

– аргументації: кожен повинен аргументувати своє твердження за 

вимогою; той, хто впроваджує аргумент, лише контраргументом зобов’язаний 

до наступного аргументу; політичний суб’єкт, що стверджує те, що не 

підтверджується попередніми аргументами чи дискурсом, повинен 

обґрунтувати думку за вимогою [137]. 

Демократичний політичний дискурс повинен бути логічним і 

беземоційним: регулюючий – правовим, а передвиборчий – легітимаційним, а 

не маніпулятивним. Такий політичний дискурс – просвітницький, возвеличує 

уявну форму суб’єктивності і перетворює «уніфіковану суб’єктивність на 

інституціоналізовану в державному апараті» [109, c. 248]. Демократичний 

дискурс намагається надати суб’єктивності розумних меж, дотримуючись в 

інституційній площині вимог легальності й адміністративної раціональності 

[109, c. 250]. Тобто, політичний дискурс демократичного режиму використовує 

мову адміністративної раціональності, нормативного вирішення та 

консенсусних цінностей.  

Прагнучи перетворитися на ідеальний політичний дискурс, реальний 

демократичний політичний дискурс постійно перебуває в конфлікті – він не 

може досягнути ідеалу, який ґрунтувався би на цілковитій відсутності 

дискурсивних обмежень і неправди. У цьому контексті демократичний дискурс 

– це ідея, а форма права (а також управлінський інституційний дискурс) – це 

формальні обмеження, в яких ця ідея може функціонувати [129, c. 64].  
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Тобто в межах демократичного політичного дискурсу помічаємо такий 

семантичний парадокс: з одного боку, дискурс завойовує прихильників як 

такий, що прагне втілити ідеал демократії, де би політичні відносини 

ґрунтувалися на рівноправ’ї, поінформованості та незалежності учасників; з 

іншого боку, реальний демократичний дискурс досягнути цього ідеалу не може, 

адже насправді відбувається нерівномірний розподіл ресурсів влади в 

суспільстві, різні форми ідентичностей насичені упередженнями та 

стереотипами стосовно інших, а культурні відмінності створюють додаткові 

межі для поширення символів. Виходить так, що ідеальний необмежений 

політичний дискурс може існувати лише в певних обмеженнях – юридично-

правових, територіальних, семіотичний тощо. 

Адресантом у демократичному політичному дискурсі є той, кого згідно з 

законом обрали на виборах. Своїм ідіолектом мовець розповідає про ті 

цінності, які переслідує, стає впізнаваним, а З. Кльох пише, що адресант стає 

емблемою спільноти, створює ілюзію приналежності до неї [121]. У нашому 

дослідженні адресантами політично значимих текстів є президенти України В. 

Янукович та П. Порошенко, а також високопоставлені представники 

європейських держав і США, що виконували свої обов’язки впродовж ХХ ст.  

На відміну від недемократичного політичного режиму, демократія 

створює умови для розмежування управлінського та легітимаційного дискурсів. 

Незважаючи на те, що обидва відрізняються, їм властиві спільні ознаки: обидва 

регламентовані офіційними правилами; їхніми учасниками є особи, що наділені 

інституційними ролями; їхні адресанти – політичні суб’єкти, що діють у межах 

своїх повноважень, а адресатом є, згідно з поглядами Х. Арендт, спільнота, 

наділена культурою, що має свою історію формування. Варто детальніше 

проаналізувати відмінності управлінського та легітимаційного дискурсів, які 

особливо помітні в демократичному політичному дискурсі. 

Управлінський дискурс – це правовий дискурс. За визначенням О. 

Юдіної, це процес творчого слідування нормі, яка пізнається через складну й 

багатовимірну фахову картину світу, актуалізовану через базисні поняття 
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управлінської культури, професійно спрямовані ідеї та концепти, норми 

інституційного та міжособистісної поведінки, що детермінують ділове 

спілкування, ціннісні орієнтації [104]. Сферою застосування управлінського 

дискурсу є ділові відносини між людьми та установами. На думку О. Юдіної, 

сутінною ознакою управлінського дискурсу є обмежене коло суб'єктів і цілей 

такого спілкування – цей дискурс обмежений межами професійної діяльності 

фахівців і його створюють для досягнення взаємовигідної угоди з 

обговорюваного питання [104]. Тобто, особливостями управлінського дискурсу 

є стабільність, традиційність і стандартизованість, здійснюють його фахівці, які 

послуговуються науковою термінологією для досягнення консенсусу, що в 

формі інституційного рішення стає загальнообов’язковим для всієї політичної 

спільноти. 

Тексти правового політичного дискурсу підлягають формалізації. Це 

видно на прикладі юридичних текстів. Так, архаїчний стиль лексики, 

синтаксису й риторики юридичного спілкування не тільки символізують і 

відтворюють юридичні традиції, полегшуючи спілкування юристів-фахівців 

між собою, вони не допускають непрофесіоналів до процесів ефективного 

розуміння, комунікації та опору [16, c. 73]. Між адресантом й адресатом в 

управлінському дискурсі панують суб'єкт-об’єктні відносини: директива, наказ, 

розпорядження, команда, їх диктують різниця статусів та ієрархія [104]. 

Результати управлінського дискурсу виливаються у жанр письмового 

офіційного юридичного документу: Конституції, закону, підзаконних правових 

актів, інструкцій тощо.  

Легітимаційний інституційний дискурс, натомість, відкидає використання 

складної термінології як такої, що ускладнює розуміння головного 

повідомлення. Окрім загальних правил, яким підкоряються тексти цього типу, 

їм властиві високий рівень індивідуальності, насиченість тропами й 

аргументами, які би доводили доцільність існування чи зміни політичної влади. 

Це сильно відрізняє демократичний політичний дискурс від недемократичного, 
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де остерігаються будь-яких проявів індивідуальності, що може поставити під 

сумнів основну ідею – нікчемність одиничного та верховенство інституту.  

Аналізуючи стиль П. Порошенка, помічаємо його оптимістичність та 

піднесений настрій, він наповнений художніми засобами та риторичними 

запитаннями: «Чого варте було одне рішення луганського міському КП(б)У про 

―неприпустимість витрачання хліба на громадське харчування в їдальнях 

колгоспів‖?» [179]; «…бо хто шкодує грошей на своє військо, буде годувати 

чуже» [142]; «чистилище Майдану» [148]; «добрі починання, які ми вже 

встигли зробити, розбиваються об мури неприступної, корумпованої, кастової 

судової системи. Прошу, запускайте гільйотину дерегуляції відразу, народ буде 

вас вітати» [143]. 

Демократичний режим бере на озброєння слова-символи, що мають 

абстрактне значення («творчість», «істина»). Його мова насичена й багата, тому 

й символи властиві не лише легітимаційному режимові, вони – як основа 

ідеологічної системи – присутні й у законах та інших регулятивних нормах, 

описані там найвищими цінностями суспільства, які потрібно захищати за будь-

яку ціну. Такими символами в демократіях є свобода, життя, рівноправ’я, 

правосуддя, сім’я тощо.  

З-поміж абстрактних і романтичних концептів важливим є концепт мрії, 

його використовують для того, щоби наголосити на прагненні реального 

політичного дискурсу до ідеалу. Мріяти – це те, на що не здатен інститут, це 

дія, властива виключно людині, тобто так наголошується відданість політики 

цінностям індивіда. До цього мотиву неодноразово вдавався й П. Порошенко, 

формуючи сучасний український політичний дискурс: «Та я вірю, що в історію 

він увійде як рік старту глибинних реформ, які відкриють нам шлях до членства 

в Євросоюзі. Це наша мрія, яку ми разом втілимо в життя» [163]; «все почалося 

минулого листопада, коли колишня влада забрала в українців мрію, 

відмовившись від європейської інтеграції, не спитавши українців і не давши 

взамін нічого, крім корупції та нехтування людською гідністю» [150]; 
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«повернення України до свого природного, європейського, стану було омріяне 

багатьма  поколіннями» [176]. 

Політики емоціоналізують мову в маніпулятивних цілях, тобто в 

демократичному режимі вони мали би цілком відмовитися від такого 

маніпулювання, демонструючи людям лише факти, які потрібно проаналізувати 

раціонально. Проте за аналогією з попереднім розділом, демократичному 

режимові властивий оптимізм, розлогість викладу думки, певна суперечка, якої 

неможливо уникнути в ситуації, де панує свобода думки. Проте ці суперечки не 

стосуються цінностей «доброго життя», лише стосовно «доброго уряду». Тобто, 

емоції властиві, але за ними не намагаються приховати фактів, і лише в 

легітимаційному дискурсі. Регулятивна частина інституційного дискурсу 

цілком відмовляється від емоцій.  

Поширеним є твердження, що сміх – ознака демократичного ладу, проте 

це не зовсім так, адже в попередньому розділі ми вже наводили приклад, коли 

Й. Сталін – диктатор – жартував. Визначальним вважаємо тут специфіку самого 

гумору й той ефект, який він справляє на аудиторію. Якщо мовець викриває 

власні недоліки у жартівливій формі, тоді йдеться про демократичний режим, 

якщо намагається принизити інших, породжуючи упередження стосовно іншої 

категорії осіб – тоді йдеться про недемократичні дискурси. Проте є нюанс, на 

який варто зважати. Сміх не має більшого ворога, ніж переживання, зазначає А. 

Бергсон. «Я не маю на увазі, що ми не можемо сміятися з людини, що викликає 

у нас жаль чи прихильність; але тоді треба на мить забути про прихильність, 

змусити замовкнути жаль. Словом, комічне для повноти своєї дії вимагає ніби 

короткочасної анестезії серця. Воно звертається до чистого розуму», [12] – 

пише А. Бергсон. Цим можна пояснити, чому суспільство під час кризи чи в 

недемократичному дискурсі, що обмежує права й свободи громадян, а також 

їхнє незадовільне матеріальне становище, уникає жартів. Адже тут адресат 

повідомлення повинен перебувати в стресі, відчуваючи страх. На відміну від 

демократичного дискурсу, де гумор відіграє роль критики й нерозривно 

пов'язаний з критичною здатністю розуму.  
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П. Порошенко жартує про українців («Ми вже навіть вчимося не заздрити 

успіху сусіда чи колеги» [176]; «Дозвольте мені також один раз використати 

третю «офіційну мову» Канади – українську» [153]) та політичну систему («Бо 

відсутність зараз в цих умовах запису в трудовій книжці "працівник 

прокуратури" є скоріше перевагою, ніж недоліком» [148], «… чорний день для 

всієї української злочинності, як організованої, так і не дуже…» [148]), 

викриваючи основні недоліки української політичної системи.  

Завдяки спрямованості на діалог у демократичному дискурсі є 

можливість замінити ефект протиставлення, властивий недемократичним 

режимам, на ефект моделювання, коли учасники політичного процесу можуть 

роздумувати та обговорювати різні політичні сценарії. Лідери тут вдаються до 

звичайної мови, до манери висловлювання «людина з людиною» [128, c. 31–32], 

щоби всі політичні повідомлення були зрозумілими адресатові. Тут акцентують 

на словах-символах, що спільні для всіх громадян, а не відрізняються в 

залежності від походження, раси чи релігії людини. Тобто, в демократичних 

режимах живлять логіку еквівалентності, на підставі якої стирається 

відмінність в межах однієї групи.  

У промовах П. Порошенко акцентує на таких символах: «Ми захищаємо 

наш суверенітет, нашу територіальну цілісність і незалежність. Ми сьогодні 

впевнені – на східних рубежах нашої держави ми захищаємо європейську 

безпеку, захищаємо свободу і демократію» [151]. Часто словами-символами у 

виступах П. Порошенка стають «демократія», «Європа», «мир», «суверенітет», 

«єдність», «реформи». На цій підставі видно, що в нього передусім колективні 

(інституційні) пріоритети, а не індивідуальні. На цій підставі видно, що в нього 

передусім колективні (інституційні) пріоритети, а не індивідуальні, хоча й 

потрібно брати до увагу те, що в досліджуваний період на території України 

мала місце політична криза.  

Президент П. Порошенко надає перевагу стратегії примирення, 

солідарності та слідування нормативно-правовим актам. Простота викладу та 

художні звороти характерні для його виступів. Для прикладу: «Від диктатури 
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ми перейшли до парламентсько-президентської демократії. Ми підписали, 

ратифікували і вже  нарешті почали виконувати Угоду про асоціацію з 

Євросоюзом. Ви думаєте, це сталося автоматично?... Полчища ходоків стукали 

до мене в двері із пропозицією залишити все, як було… Але я зайняв тверду 

позицію і розпустив Парламент. І чесні, прозорі, демократичні вибори оновили 

Раду більше, ніж на половину. Це і є та сама свіжа кров, яка має оздоровити 

весь наш політичний організм» [162]. У цих реченнях є і риторичне запитання, 

й алегорія, і метафора («свіжа кров» про нові обличчя в парламенті).  

У публічних виступах Президент П. Порошенко висловлюється й 

російською, й кримськотатарською, а коли виступає на території іншої 

держави, послуговується мовою цієї держави (польською, англійською). 

Неодноразово він вказує свого адресанта – український народ, що об’єднаний 

радше територіально, аніж мовною ознакою.  

Важливим показником, який свідчить про скерування тексту, є 

використання культурних кодів, серед яких приказки та прислів’я. П. 

Порошенко нерідко звертається до фольклору: «план, здається, непосильний, 

але загадаймо прислів'я: «Очі бояться, а руки роблять» [149]; «не було б щастя, 

та нещастя допомогло»; «не виносити з хати сміття»; «церковні проблеми – 

перш, ніж раз відрізати, міряють не сім, а сімдесят сім разів» [172]; «не 

помиляється лише той, хто нічого не робить» [162], «прислів’я, з яким 

асоціювалися українці: ―моя хата скраю‖» [146]. Тобто адресатом політичного 

дискурсу в Україні є колектив, носій колективної свідомості та української 

культури загалом.  

Жанр публічної промови у П. Порошенка – стандартний: вступна частина 

– це, зазвичай, звертання (найбільш властиве П. Порошенкові звертання – 

«Дорогі співвітчизники, дорогі друзі»); основна – виклад головного 

повідомлення, пояснення причин виступу, опис подій та прийняте рішення; 

заключна – прощання (для Порошенка стандартне «Слава Україні»).  

Таблиця 5.1.  

Семантична структура демократичного політичного дискурсу 
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  Управлінські тексти Мова політ. боротьби 

Ідея  Рівноправність, індивідуалізм,  справедлива конкуренція 

Адресант стиль лаконічний/багатослівний лаконічний/багатослівний 

 емоції - оптимістичний 

  - гумористичний 

  формальний індивідуалістичний 

 мета регулювання інтегративна,  

легітимаційна 

Адресат  фахівці публічні 

 зрозумілість фахова мова природна мова  

 риторика професійно-наукова 

термінологія 

ідеологічна коди 

 культурні коди - + 

 ідеологічні коди слова-символи слова-символи 

Контекст інтертекстуальність  мова управління; 

мова переговорів;  

мова законів; 

мова переконання 

 сфера застосування мова інститутів 

фахова мова 

мова ідеології 

загальний словник взаємодії 

 жанр письмовий усний/письмовий 

 межі дискурсу офіційні офіційні 

 

Отже, політичний дискурс – це мережа політичних текстів, які завдяки 

своїм властивостям (комунікативність і цілісність, символічність, обмежений 

доступ до їхнього продукування, раціональність й аргументованість, культурна 

детермінованість, еволюативність, темпоральність, просторовість, 

структурованість й абстрактність) здатні сконструювати символічну реальність 

політичної спільноти.  

З процесами демократизації, плюралізації та розвитком громадянського 

суспільства влада й громадяни починають розмовляти однаковими мовами. В 

такому випадку відбувається перехід від монологу влади до її діалогічної 

форми. Демократичний інституційний дискурс передбачає чітке розмежування 

управлінських та легітимаційних текстів, які повинні втілювати політичний 
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ідеал правової держави, управлінські – в правовій сфері, а легітимаційні – в 

сфері публічного дискурсу.  

Ідея рівності всіх людей продукує специфічні символи демократичного 

дискурсу, що повинен надавати перевагу не колективним чи інституційним 

явищам, а індивідуальним, які  формуються на підставі метафізичного 

узагальнення. Дискурс демократичних інституцій, функціонуючи, передбачає 

певну парадоксальність: з одного боку, вони прагнуть досягнути ідеалу 

демократичної організації спільноти, з іншого боку, реально не можуть їх 

гарантувати, бо існують у межах – часових, просторових, культурних тощо.  

Політичний дискурс демократичних режимів постійно змінюється, залишається 

чутливим до найменших суспільних змін, яким не намагається протистояти. 

Основною ознакою його є відмова від емоційності та надання переваги суто 

логіко-раціональним аргументам, використання слів-символів як таких, що 

поширюють ідеї ідеального дискурсу в рамках реального. Також демократичні 

спільноти послуговуються зрозумілою мовою на публіці, насичують її 

культурними кодами, та ускладненою фаховими зворотами в політичних 

інститутах. Легітимаційний дискурс оптимістичний, властивий для гумору та 

підлягає офіційним заборонам. 

Аналіз українського політичного дискурсу засвідчив, що незважаючи на 

певні позитивні тенденції (жарти, символи, зрозумілість), називати його 

демократичним не доводиться, адже є тенденції до узагальнення та 

переважання колективних цінностей, що видно у словах-символах, звертанні та 

прощаннях Президента П. Порошенка. 
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5. 2. Семантична структура недемократичного дискурсу та дискурсу про 

ворога. 

 

Недемократичний (тоталітарний) політичний дискурс – це віртуальна 

реальність, яку створює недемократичний тип організації життя соціуму, що, з 

одного боку, становить чітко обмежену систему значень, яку формулює 

правляча верхівка інституту, визначає поведінку, світогляд і установки 

адресата. З іншого боку, розуміючи політичний дискурс мережею політичних 

текстів, недемократичний політичний дискурс – це сукупність політичних 

текстів, актуалізованих у період недемократичного розвитку спільноти, тобто за 

умов панування ідеології, що сповідує обмеження прав і свобод громадян, 

верховенства інституту над людиною.  

Класичним прикладом недемократичного дискурсу як політичної 

реальності, що існує в обмеженому просторі істин, став лад, описаний у романі 

Дж. Орвела «1984». Науковець Д. Ельштейн пише: «Орвел відзначає 

епістемологічну складність, пов'язану з тоталітаризмом – світом абсолютної 

держави, де немає ніяких автономних референтних груп і загальнозначущих 

речей. Для правління в Океанії важливо, щоб за межами суб'єктивістської 

в'язниці людської свідомості не існувало ніякого загальновизнаного мірила або 

орієнтира. Людина повинна вірити тому, що їй скажуть, не просто тому, що 

держава контролює всю інформацію, а тому, що мова більше не може 

описувати суперечки про відмінності» [103].  

В такій ситуації зникає ймовірність діалогу, сумніву, консенсусу, і 

політичний дискурс, намагаючись дистанціюватися від дискурсивності, яка 

згідно з поглядами Є. Лакло та Ш. Муфф позначає все, що перебуває за межами 
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дискурсу, намагається протистояти будь-яким змінам сенсу. Сама метамова 

усуває різноголосся, не допускаючи не тільки заперечень, а й іронії, сарказму, 

пародії, сумнівів. І тут виникає проблема, яку потрібно розв’язати: якщо 

реальним є те, що є свідомим, а свідомістю можна керувати, що тоді є 

реальністю? Без стандартів порівняння, без зв’язку з минулим змінити можна 

все, – пише Д. Ельштайн. – І звичний спосіб думки, письма, мови закріплює 

сили контролю і несвободи [103]. 

Отже, невід’ємною ознакою недемократичного політичного дискурсу є 

замкнутість, уникнення будь-якої дискурсивності та недопущення семантичної 

конкуренції. Всі альтернативні до конкретного дискурси визнаються такими, 

що не існують або хибні в своїй основі, що, з одного боку, захищає існуючий 

дискурс від зміни, а з іншого боку, робить його дуже вразливим перед великою 

кількістю інших політичних дискурсів, які існують, незважаючи на чиє-небудь 

бажання. Дискурс недемократичного режиму, продукуючи свої символи та 

надаючи їм специфічного значення, створює вигадану, фальшиву реальність, 

яку можна простежити, лише перебуваючи в іншому дискурсі (згідно з теорією 

М. Фуко), доступ до якого намагаються перекрити, контролюючи і тіло, й дух.  

Слідом за Дж. Орвелом, польський учений Міхал Гловінський, 

досліджуючи мову недемократичного режиму, використовує поняття новомови. 

Він виділяє такі її ознаки: переслідує одні цінності; синтезує прагматичні й 

ритуальні елементи; вона – магічна (коли про бажаний стан речей говорять так, 

ніби він є реальним); арбітражна [115, c. 8-9]. 

Ідею недемократичного дискурсу можна описати так: «Ти — ніщо, 

інститут — все». Інститутом може бути держава, народ, нація тощо. 

Сприймаючи одиничне, індивідуальне як неважливе, не доводиться 

сумніватися у діях і рішеннях керівних органів політичної організації.  

Р. Барт, досліджуючи міф політичного дискурсу недемократичного 

суспільства, зауважує його ситуативний і тимчасовий характер, що значно 

обмежує час, упродовж якого він збагачується. Таким дискурсам властива 
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злиденність мови, пише вчений, оскільки вони поширюються на пригноблених, 

а це зумовлює їхню примітивність: мова пригноблених «реальна, як мова 

лісоруба, це транзитивна мова, вона майже нездатна брехати; адже брехня – це 

багатство, яким можна користуватися, коли є запас істин, форм» [9]. І як 

приклад для критики вчений використовує радянську реальність: «Справді, що 

може бути сухіше, ніж сталінський міф? У ньому відсутня яка б то не було 

винахідливість, використання його вражає своєю незграбністю, це означає, що 

міф (чия форма безмежно багата в буржуазній міфології) абсолютно не 

варіюється, все зводиться до безкінечно одноманітних скарг. Буржуазні ж міфи 

«блискучі, відгодовані, балакучі та здатні породжувати все нові міфи» [9]. 

Текстам, що актуалізуються в процесі комунікації, вписаної в умови 

недемократичного розвитку, властива своя специфіка. Дещо ми вже згадували в 

попередніх розділах, але зараз детальніше їх проаналізуємо. 

Адресантом у недемократичних режимах, тим, хто говорив, був «ніхто», 

або офіційний представник, той, хто мав ім’я, коли говорив публічно, але не 

мав ніяких індивідуальних ознак для слухачів, – зауважує польський учений З. 

Кльох, досліджуючи «новомову» Польської Народної Республіки. Він доходить 

висновку, що єдиний, хто мав право голосу, була офіційна влада й інститути 

[121] (так само, як вождь, що їх втілює). Недемократичний дискурс 

запроваджує бар'єри «відстані» й «висоти» між правителями та підлеглими. 

Відповідно, піднесений стиль деспотизму справляє враження контрасту 

«дистанційного» й «ієрархічного» буття, – пише Г. Ласвел. Слова й манера 

поведінки монарха повинні демонструвати його вищість над підданими [128, c. 

29].  

Головними ознаками стилю недемократичного режиму були фальшиві 

образи, одноманітність, гомогенність [121], – зазначає З. Кльох. А німецький 

учений В. Клемперер, що аналізував мову Третього Рейху (Lingua Tertii Imperia, 

LTI), зауважив, що вона вирізнялася вбогістю, одноманітністю й 

«кодифікованістю» [38]. Учений вважав, що основною ознакою стилю 

політичної мови в недемократичних режимах є відсутність чіткого 
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розмежування між письмовими текстами управлінської сфери та усними 

текстами маніпулятивної (адже за цих умов легітимаційна сфера інституційного 

політичного дискурсу перетворюється на маніпулятивну). 

Тоталітарне суспільство всі свої зусилля спрямовує на те, щоб виробити 

єдину людину [71, c. 270], пише Г. Почепцов, а це є критерієм для політичного 

дискурсу загалом. Його можна простежити й у тому, що в недемократичному 

режимі в політику не можуть проникати діалекти чи мова простого населення. 

Чи вдаватимуться політики до «чужої» мови (російська в республіках СРСР), 

чи заплутаної природної – залежить від ситуації, але в недемократичному 

режимі політики та більшість населення розмовляють «різними мовами». Так, 

Лев Троцький у «Слові на похороні в Сухумі 23 березня 1925 р.» каже таке: 

«Біда, якщо пролетаріат і селянство починають говорити на різних мовах. 

Удвічі більша біда, якщо різні політичні мови збігаються з різними 

національними мовами. Тоді висувається небезпека вавилонського 

збіговиська!» [181].  

За незрозумілістю мови політиків недемократичного режиму ховається 

ще одна причина того, чому закручена й незрозуміла мова для 

недемократичного режиму вигідна. Іспанські науковці здійснили експеримент: 

вони опитали 725 піддослідних зі США, Іспанії, Кореї, Франції та Ізраїлю. І 

помітили, що моральну дилему на іноземній мові піддослідні вирішують 

інакше, ніж на рідній. Учасники експерименту повинні були розв’язати 

завдання: «уявіть, ви стоїте на переході через залізничні колії; до вас 

наближається поїзд; на колії – п'ятеро людей. Врятувати їх можна, штовхнувши 

під поїзд повного чоловіка, що стоїть поряд з вами. Його тіло загальмує 

машину, п’ятеро врятуються. Ви б так учинили?». «Ті, хто використовував 

іноземну мову, вдвічі частіше виявляли готовність учинити раціонально на 

благо більшості» [166], – розповідає Альберт Коста з університету Помпеу 

Фабра (Барселона, Іспанія). На думку дослідників, причина цієї невідповідності 

– в емоціях: «Люди менше бояться втрати, рішучіше йдуть на ризик і менше 

сковані емоціями, коли думають іноземною мовою, – пояснює співавтор 
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дослідження Боаз Kейзар із Чиказького університету. – Адже рідну мову 

дитина вчить у сім'ї, вона з самого початку тісно пов’язана з почуттями і 

культурою, в якій живе людина. Іноземну мову вивчають у класах дуже 

предметно. Через це вона викликає менше почуттів» [166].  

Досліджувала проблему моральності й Х. Арендт. Вона зауважила: 

промови в нацистській Німеччині та Радянському Союзі були побудовані не на 

моралі, а на її запереченні. «У привабливості зла та злочину для менталітету 

черні немає нічого нового. Завжди було істиною, що юрба зустріне акти 

насильства захопленим зауваженням: може, це й підло, проте спритно» [5, c. 

356].  

Отже, відокремити мову політики від природної мови – це важливе 

завдання недемократичних правлінь. Дослідниця Орися Демська вважає, що 

першочерговим завданням внутрішньомовного будівництва СРСР було 

формування спільної лексики всіх національних мов, що називалося 

«інтернаціоналізацією». Цей процес полягав в уніфікації мов народів союзу з 

російською. Як наслідок, зникли відомі, зрозумілі слова, їх замінили чужі, 

малозрозумілі, що відмежували мовця від його вербального простору [24]. 

Семантичну й лексичну заплутаність у недемократичному режимі 

компенсують емоцією. Але держава не здатна на ті емоції, які доступні простій 

людині. Лірика (як любов до Батьківщини) відразу переходить у патетику, що 

годиться для сцени [71, c, 237], – зазначає Г. Почепцов. Багато висловлювань у 

недемократичному дискурсі оголошують інтонаціями проповідника-сектанта, – 

розповідає В. Клемперер. – І у фашистській Італії чути пристрасну, ритуальну, 

церковну інтонацію проповідника, що кидає в натовп дуже короткі фрази, ніби 

уривки літургії, на які кожен реагує, не напружуючи розуму, тільки почуттями, 

навіть якщо і не розуміє (і саме тому) сенсу сказаного [38]. В. Клемперер 

вважає, що в LTI все було промовою, усе неминуче ставало зверненням, 

закликом, спонукальним окриком. Між промовами й статтями міністра 

пропаганди науковець не бачив стилістичних розбіжностей [38]. «Жаргон 

Третього рейху емоціоналізує мову, а це завжди підозріло»[38], – писав учений.  
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Тобто, емоційність політичної промови варто вважати ознакою, що не 

може бути властива демократичному режимові. Не тому, що всі апелюють до 

негативних емоцій, а тому, що звернення до емоцій – це завжди маніпуляція, 

спекуляція там, де мало би відбуватися раціональне переконання. Х. Арендт 

наголошує, що масам властива «пристрасна прихильність до найабстрактніших 

понять як дороговказу в житті й загальне презирство навіть до найочевидніших 

правил здорового глузду» [5, c. 366]. Тобто, в недемократичному режимі слухач 

– пасивна категорія, мовець не дбає про те, щоб адресат зрозумів його 

послання, він хоче, щоби адресат його «відчув». Тут адресатом політичного 

тексту стає «маса» – сукупність людей, позбавлених [культурної чи історичної] 

спадкоємності [5, c. 390]. Спосіб викладу тексту в недемократичному дискурсі 

політики – суб’єктно-об’єктний. Можновладці не дискутують з учасниками 

політичного процесу, вони радше ставлять їх перед фактом, що потрібно 

робити, а чого не можна. Доказом цього є твердження Т. ван Дейка, що 

дискусія, суперечки чи дебати не властиві диктаторським дискурсам взагалі 

[16, c. 61].  

Сучасні українські політики також задіюють різні емоції для впливу на 

аудиторію. Так, В. Янукович у промові з нагоди Дня незалежності України 24. 

08. 2012 звинувачує попередників та навіює емоцію злості й страху перед тим, в 

якому становищі перебуває країна. Натомість П. Порошенко у Промові 24. 08. 

2014 звертається до емоцій піднесення та оптимізму: «Переконаний: битва за 

Україну, за Незалежність завершиться для нас успішно – завдяки 

загальнонаціональній солідарності, помноженій на мужність та героїзм наших 

воїнів» [142]. 

Специфічне місце в недемократичному політичному дискурсі займають 

релігійні мотиви. Намагаючись дистанціюватися від усіх можливих дискурсів, 

політичний тоталітарний дискурс прагне цілком замінити релігійний або 

повністю підпорядкувати його собі. Та з огляду на вагоме місце релігій в 

масовій свідомості політичний дискурс переймає ознаки релігійного, прагне 

зачіпати найсокровенніші почуття людей та активувати спеціальні коди 
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спільноти. Необхідність безумовного підкорення призводить до злиття текстів 

політичних і релігійних. Хоча релігію в таких режимах зазвичай заміняють 

культом вождя (особи чи партії), християнських (в умовах Третього рейху та 

СРСР) мотивів він позбутися не може. Наприклад, 19 вересня 1933 р. Гітлер 

здійснював ритуал освячення нових штандартів штурмових загонів 

(Sturmabteilung, SA): «Браття гідні, узріть, муки ми терпимо криваві!» [38]. 

«Урочиста година з 13.00 до 14.00. В тринадцятій годині Адольф Гітлер прийде 

до робочих». Це – мова Євангеліє. Господь, Спаситель приходить до бідних і 

злиденних, – наголошує В. Клемперер. – Також промови й статті, присвячені 

героям, кишіли словами «мученики» [38].  

Але до релігійних мотивів звертаються політики і тих режимів, які не є 

тоталітарними згідно зі всіма критеріями. Так, до релігійних паралелей 

удаються і в українському політичному дискурсі. Зокрема В. Янукович: 

«Відповідальність і смиренність. Перед народом України, який у ході вільного 

волевиявлення віддав за мою кандидатуру більшість голосів. Перед Всевишнім, 

волею якого я вступаю на посаду глави Української держави в такий непростий 

для неї час. І хай у цьому праведному устремлінні нам допоможе Господь!» 

[176]. П. Порошенко говорить: «жахливий, терновий шлях до економічної 

асоціації» [145]; «за урочистістю та піднесенням свято Незалежності для нас, 

немов Різдво. Бо це і є народження нової країни – України» [142]; «народний 

суд, вище якого лише суд Божий, виніс смертний вирок Комуністичній партії 

України» [160]. 

Наголосимо, що апеляцію до будь-якої емоції (зокрема релігійних 

почуттів) не можна вважати ознакою демократичного режиму, де перевагу 

повинні надавати раціональності та законності. Обґрунтовувати свою політику 

релігійними текстами –маніпулятивна стратегія. 

Учений З. Кльох зауважує ще одну особливість «новомови»: всі її 

варіанти намагаються визначити ставлення до явищ і подій, вони створюють 

образ світу, використовуючи строгі оцінки «добре–погане», «дозволене–

недозволене» [121]. А на думку Г. Почепцова, в Радянському Союзі існувало 
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чітке протиставлення «народ – партія», «технічний – природний»; «герой – 

ворог»; «радянське – буржуазне» [71, c. 409, 411]. Тут має місце ефект 

контрасту, ефект протиставлення, що, на відміну від ефекту моделювання, 

створює чіткі відмінності в колективній свідомості (свій – чужий). 

Зрештою, як зазначав Г. Ласвел, між дискурсом недемократичного 

режиму та політичним дискурсом періоду кризи можна провести паралелі. 

Адже за кризи потрібно виправдовувати необхідність громадян держави 

помирати за неї, навіть якщо напередодні вона обіцяла всіма можливими 

способами захищати життя людини. І в українському політичному дискурсі 

другої половини 2014 р. присутні мотиви протиставлення. Зокрема під час 

Виступу Президента України Петра Порошенка на сесії Парламентської 

Асамблеї Ради Європи звучить: «Агресія переповнює російське суспільство. 

Але Україна…» [150]. На перший план виходить дихотомія «ми – вони», «друг 

– ворог». Ворог начебто робить усе для того, щоби правильні програми не були 

втілені в життя. В результаті виникає уявлення про те, що світ – це змова й 

конспірація; здається, що реальність контролює ворожа сила, яку потрібно 

побороти [121]: «Лютий ворог зазіхнув на наші життя, територію, свободу, 

незалежність» [171]; «потоки брехні і ненависті, які поширюються російськими 

ЗМІ» [150]. 

За жанром політичні тексти недемократичного режиму неможливо чітко 

розмежувати на усні та письмові чи регулятивні й легітимаційні. Й саме 

відсутність чіткої відмінності між цими типами інституційного дискурсу – 

характерна ознака жанру політичних текстів у недемократичному політичному 

дискурсі. З огляду на це розрізняти управлінський та маніпулятивний 

недемократичний політичний дискурс стає складніше. Ідеологічна лексика 

проникає в нормативно-правові акти, не обмежується лише маніпулятивною 

площиною. Відсутність різниці між публічним та приватним дискурсом можна 

помітити на прикладах навіть Нюрнберзьких расових законів — «Закону про 

громадянина Рейху» та «Закону про охорону німецької крові і німецької честі». 

Їх пронизують такі ключові слова, що й публічні промови нацистів: «єврей», 
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«напівкровка»,  сімейне життя та позасімейне [157], а сім’я та шлюб як слова-

символи донацистського періоду набули в документах іншого значення. 

У недемократичному режимі використовують метафоричність мови, але 

метафоризації піддають радше об’єкти та явища повсякдення. Так, «школа» в 

радянський час — ключова для сталінізму метафора, що застосовується у всіх 

сферах життя, свідчить про повчальний характер пропаганди та її візуальних 

образів і символів [56]. Л. Троцький вживає метафори «механік біля партійного 

мотору», «політичний урок» [181], і в цьому видно дух «школи», що, попри те, 

наповнений ноткою жорстокості й покарання.  

На рівні слів-концептів мова політичної партії, що здійснює владу в 

недемократичному режимі, стає схильною до пафосу й слоганів [121], 

складною для розуміння. «Хоч би якою радикальною була їхня фразеологія, 

кожна конкретна політична мета, яка не просто проголошує претензії на світове 

панування, кожна програма, що ставить завдання точніші, аніж «ідеологічні 

питання історичного значення», стає перешкодою тоталітаризму [5, c. 373], – 

наголошує Х. Арендт. Дослідники зокрема радянського дискурсу 

підтверджують, що в офіційних колах він був незграбний і закручений [95]. 

Ускладнення інституційної політичної мови можна побачити на рівні 

концептів, до яких удаються суб’єкти політики. Наприклад, ускладнює 

розуміння усної мови використання термінології управлінського дискурсу в 

публічних політичних промовах. Наприклад, четвертий президент України В. 

Янукович у публічних виступах оперував великою кількістю економічної, 

правової, політологічної термінології. Наприклад, в одній лише Інавгураційній 

промові 25. 02. 2015 звучать такі терміни: «відсутність державного бюджету на 

поточний рік»; «зовнішні запозичення»; «соціально-економічний колапс»; 

«система ефективного державного управління»; «первісне накопичення 

капіталу»; «дикого капіталізму»; «індустрія знань»; «інноваційний поступ»; 

«розподіл праці»; «ринкові механізми»; «інвестори і міжнародні фінансові 

інституції»; «національні інтереси України»; «енергетична, екологічна, 

продовольча безпека» [176]. 
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Публічні виступи В. Януковича, на відміну від виступів П. Порошенка, 

насичені політичними гаслами. Так, в одній лише промові з нагоди святкування 

Дня незалежності України В. Янукович використовує такі гасла: оздоровлення 

економічної, соціальної, правової та адміністративної сфер; свобода думки і 

творчої самореалізації; дерегуляції економіки; стабільний валютний курс; 

європейський вибір; будувати новий світ, нову Європу; всебічно розвивати 

співробітництво з нашими партнерами по СНД; вирішити проблему погіршення 

екології і кліматичних змін; соціальна справедливість; всебічна підтримка 

української мови; нова модель соціально-економічного розвитку; глобальний 

демократичний розвиток; захист прав людини, бізнесу і співробітництво у світі 

[147]. Отже, часто використовувати політичні гасла схильні політики радше 

недемократичного режиму, аніж демократичного.  

Незрозумілість та заплутаність політичного дискурсу проявляється також 

у тенденції використовувати іноземні слова замість місцевих, адже, як пише В. 

Клемперер, «гарант» звучить солідніше, ніж «поручитель», а «дифамувати» – 

поширювати компрометуючі відомості про кого-небудь – серйозніше, ніж 

«зганьбити» [38]. Користування іноземними словами також пояснює посилення 

ефекту відчуження мови від людей.  

Х. Арендт зазначає: «Для тоталітарних рухів загалом і для слави їхніх 

вождів зокрема немає нічого характернішого за разючий поспіх, з яким їх 

забувають, і разючу легкість, з якою їх змінюють» [5, c. 354]. «Ця нестійкість 

спонукає міфолога вдаватися до особливої термінології... мова йде про 

неологізми» [9],– наголошує Р. Барт. Неологізми – це слова-концепти, які ще не 

увійшли до загального вжитку. Вони або позначають специфічний референт, 

що раніше ще не був названий, або замінюють вже звичне слово з різних 

причин. Так, історична «випадковість» і мінливість тоталітарного режиму 

зумовлюють необхідність послуговуватися специфічними словами. Вони, як і 

режим, не мають тривалої історії і здебільшого позначають ефемерні концепти. 

Р. Барт наводить для прикладу слово «китайщина» [9], яке позначає китайські 

вироби і не відображає позитивного ставлення до цього поняття. До таких свого 
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часу належали вереснувати (septembrisieren) – здійснювати масові політичні 

вбивства, чи «ковентрувати» (від назви міста у Сполученому Королівстві 

Ковентрі, яке німці піддали бомбардуванню, а потім погрожували 

«ковентрувати» всі англійські міста, що працювали на потреби армії [38]). Е. 

Касірер наводить такий приклад неологізму: різке розмежування слів 

«Siegfriede» і «Siegerfriede», де перше означало «мир завдяки перемозі 

Німеччини», а друге – «мир, умови якого продиктують вороги Німеччини» [37, 

c. 213]. Дослідник пише, що така, начебто незначна, зміна навіть одного звука 

дозволяє добитися бажаної зміни свідомості людей. «В цих словах ми 

відчуваємо всю гаму руйнівних людських пристрастей – ненависть, злість, 

шаленство, зверхність, зневагу і самовпевненість» [37, 213]. А для радянського 

дискурсу важливим був неологізм «розбудова», яке означало «зміцнення 

Радянського Союзу на засадах довоєнної політики соціалізму». 

2010 р. в Україні вийшов «Словник епохи Януковича» [178]. У ньому 

автори перечислюють всі слова, які за роки правління В. Януковича набули 

іншого значення або почали вживатися в інших контекстах. Для прикладу, 

«дворянин» – почав позначати родовід В. Януковича, а «проффесор» – 

неосвіченість, корупцію, лицемірство. В цьому випадку неологізми здебільшого 

утворювалися через помилки президента, внаслідок яких перекручені слова 

потрапляли до політичного дискурсу. Проте ними можуть ставати й звичні 

слова, які просто набули незвичного значення. Для прикладу, цікавим був 

статус слова «фанатичний» у часи Третьої Імперії. «До приходу до влади 

нацистів ніхто б не подумав використовувати епітет «фанатичний» в 

позитивному значенні… але 13 листопада 1944 Гебельс писав у «Рейху»: 

ситуацію можна врятувати «тільки диким фанатизмом» [38]? – зауважує В. 

Клемперер. 

У Зверненні Президента України П. Порошенка з нагоди річниці 

всеукраїнського референдуму щодо підтвердження «Акта проголошення 

незалежності України» ключовими словами є «історія», «історичний» (день, 

вибір). На нашу думку, оперування цим терміном не може бути ознакою 
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демократичного дискурсу, адже: 1) апелює до емоцій; 2) визначає події в 

минулому такими, що працювали на досягнення сьогоднішньої політичної 

мети; 3) пояснює необхідність прийняти конкретні політичні рішення подіями, 

що мали місце в минулому. Це видно на таких фразах: «Цьому історичному 

вибору передувала багатовікова боротьба українського народу за дане Богом 

право вільно жити на своїй землі», «У цей день українці знову засвідчили своє 

прагнення бути незалежним народом. По суті це був ще один референдум, який 

вкотре підтвердив наш історичний вибір» [163]. 

У недемократичному режимі політичний дискурс вибудовується згідно з 

правилом оминати недозволені теми – табу. Табу створюють реальні заборони 

говорити про певні явища, перетворюючи мовлення в магічні заяви [121], – 

вважає З. Кльох. Офіційно забороняється будь-яка непокора режимові чи теми, 

які можуть викликати сумнів у доцільності існування саме такої форми 

правління. Так, у промовах П. Порошенко не згадує свого російського бізнесу 

та співпраці з РФ. Він оминає питання, яке піднімає громадськість, стосовно 

його володіння одними з найвпливовіших ЗМІ держави та їхньої 

необ’єктивності при висвітленні подій. Президент закликає не піднімати певних 

тем, посилаючись на кризу в державі: «Євангеліє вчить, що царства, поділені 

всередині, впадуть. Так будьмо ж єдиними, бо настав момент гуртуватися у 

боротьбі за Україну, а не чубитися у вовтузні один проти одного» [172].   

Таблиця 5.2. 

Семантична структура недемократичного політичного дискурсу 

  Мова номенклатури і Мова легітимізації 

Ідея  Я – ніхто, народ (держава, інший інститут) – все 

Адресант стиль Багатослівний, незрозумілий 

 емоція Трагізм, патетизм 

 ефект протиставлення 

 мета маніпулятивна 

Адресат зрозумілість складно розуміти 

 мова мова чужа/мова ускладнена 

 лексика  мова ідеології 
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 ідеологічні коди ключові слова (неологізми),  

слова-ярлики (для протиставлення),  

гасла 

Контекст інтертекстуальність  релігійні тексти 

 жанр усний = письмовий 

 виклад тексту суб’єкт-об’єктний 

 межі дискурсу табу 

 

Отже, аналіз недемократичного політичного дискурсу можна здійснювати 

на рівні аналізу текстів або на рівні вивчення концептів, чиє значення 

розділяють усі члени спільноти. В класичному варіанті «новомови» говорить 

однин, решта пасивно сприймає сказане. Автор надає перевагу закрученим та 

незрозумілим повідомленням, які підкреслюють ієрархічну структуру 

політичної комунікації, де адресат не може зайняти місця адресанта. 

Вибираючи неологізми та іноземні слова, запроваджуючи табу та 

емоціоналізуючи політичну мову, адресант убезпечує себе від зміни політичних 

ролей чи політичної системи. Відмінність між публічними документами та 

промовами практично відсутня.  

Найяскравішими періодами панування тоталітаризму стали роки 

існування Третього рейху, СРСР, фашистської Італії. Тим не менше, політичний 

дискурс будь-якої сучасної держави важко однозначно визнати чи то 

демократичним (таким, що не намагається протистояти світовим соціальним 

процесам і закриватися від них), чи недемократичним (таким, що ціннісним 

визнає інститути, а не людей, намагаючись контролювати всі процеси). Часто 

відбувається змішання одного й іншого. Зокрема в період кризи, коли політична 

мова зазнає змін (тяжіє до спрощення, скорочення, контрастів).  

Намагаючись ізолювати себе від будь-яких відносин дискурсивності 

(взаємодії дискурсів різних типів), недемократичний дискурс опиняється в 

своєрідному семантичному парадоксі: не живлячи сенси дискурсивних 

символів, політичний дискурс з часом гине, поступаючись іншим внаслідок 

відносин гегемонії; проте лише відмежувавши спільноту від інших дискурсів, в 
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спільноті може виникнути тоталітарний дискурс політики, що прагне бути 

всеосяжним.  

Чисті види політичних дискурсів можуть зазнавати певних модифікацій. 

Як ми й продемонстрували на прикладі політичного дискурсу в Україні, крім 

демократичних ознак, йому властиві й недемократичні. Вагомим критерієм 

політичного дискурсу є те, як він трактує ворога. Л. Троцький писав: Й. Сталін 

своїм ідеалом вождя вважав Гітлера. Тобто відбувалося зближення 

тоталітарних моделей, в основі яких і герой, і ворог обидва були рівноцінними 

елементами політичної системи. Тут сила героя визначається силою ворога, без 

нього жоден не може себе проявити. Бо ворог у вигляді подолання природних 

катаклізмів (аварія, підкорення гірських вершин і т. д.) не дає потрібного рівня 

особистісної забарвленості [71, c. 330]. Так, «герой» і «ворог» стають 

взаємозалежними сутностями. 

Ворога в різних політичних дискурсах описують по-різному. Його 

можуть символізувати живі істоти (люди чи група людей) або неживі явища та 

об’єкти (фальсифікація, беззаконня, корупція тощо). Вибудовується цей ворог 

завдяки ефектові контрасту, коли спільноту протиставляють негативним 

явищам чи групам людей.  

Можна було б подумати, що це критерій розмежування описаних у 

попередніх розділах типів дискурсів: демократичний, імовірно, прагне 

об’єднати людей навколо ідеї нетерпимості до неживих явищ, зокрема корупції, 

злочинів, зловживання владою, недотримання прав людини тощо, а 

недемократичний переносить образ ворога на живих об’єктів, підживлює 

ксенофобію, нелюбов до певних національних меншин, мігрантів і конкретного 

прошарку населення, щоби з допомогою ефекту протиставлення надати 

раціонального обґрунтування власному існуванню. Однак такий висновок був 

би поспішний. Адже демократичний дискурс як ідеал узагалі відмовляється від 

ідеї ворога, створюючи правовий дискурс, а навіть на підставі нетерпимості до 

беззаконня можна розпалити ворожнечу та конфлікти. До того ж, окрім людей, 
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ворог недемократичного режиму може втілюватися й у певних явищах – 

інакомисленні, конкуренції, протестах.  

Дискурс нетерпимості властивий і тим країнам, що вважають себе 

демократіями, й тим, де демократії не існує навіть формально. Але в 

демократіях він є нелегальним, тобто суперечить нормам, встановленим 

міжнародним правом, його викриття могло би стати підставою для зміни влади 

та політичного дискурсу загалом. У недемократичних режимах дискурс 

нетерпимості становить основу політичного процесу. 

Отже, дискурс ненависті формує образ ворога, який можна поділити на 

два типи: живий (антропоморфний, що скеровує негативні емоції спільноти 

проти певних груп людей, які відрізняються від інших своїм зовнішнім 

виглядом, переконаннями чи типом діяльності) та неживий (предметний, що 

ворогом спільноти вважає ті символи, які не дають змоги досягнути ідеалу 

правової держави). Обидва породжують уявлення про цінності й антицінності в 

певному соціумі. Варто зауважити, що образ ворога супроводжується 

артикуляцією страхів суспільства, адже з ним пов’язують ті небезпеки, яких 

потрібно уникати: злидні, смерть, війну, тобто дискурс про ворога може 

супроводжуватися мовою страху в м’якій чи завуальованій формі.  

Дискурс нетерпимості, мова ворожнечі або мова ненависті (hate speech) – 

це той тип дискурсу, що принижує одну спільноту, утверджуючи позитивне 

ставлення до іншої, націлений на те, щоб образити, зневажити, залякати, 

завдати неприємностей, а також спонукає до насилля, ненависті чи 

дискримінації [61], – пише американська журналістка У. Овен. Проти мови 

нетерпимості направлена політична коректність (Норман Фарклау пише про 

політичну коректність, зазначаючи, що вона є процесом досягнення соціальних 

змін в умовах мультикультуралізму [111, c. 325]), проте вона «часто сама 

потрапляє в пастки, розставлені правом на свободу слова», адже межа між 

гарантованими конституціями демократичних країн правами – на свободу слова 

та повагу до честі й гідності людини – все ще розмита.  
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До дискурсу нетерпимості належать такі його форми: расистські, 

сексистські, гомофобські, ісламофобські, антисемітські, ейджизму, 

шовіністичні, вони породжують зарозумілість, хуліганство, бандитизм щодо 

мігрантів, біженців, іноземців, національних меншин чи представників інших 

рас. Полягає антропоморфний дискурс нетерпимості в розподілі суспільства на 

«Я – Інший». В дискурсивних структурах групи «інший» – це той, чию 

ідентичність група відкидає, ігноруючи відмінності в межах власної групи [87, 

c. 77].  

Зокрема расизм у класичному сенсі як ідеологія проявляється в 

трактуванні людей іншої раси і кольору шкіри нерозвиненими, його реалізують 

за допомогою офіційних інституційних практик, як це було, наприклад, при 

апартеїді [16, c. 157]. Проте зараз цей термін зазнав змін, на які не завжди 

звертають належну увагу. Зараз мають місце тонкі, опосередковані форми 

формування етнічної та расової нерівності, засновані на формуванні уявлень 

про культурну несумісність і тотальні культурні відмінності. Їх, як правило, 

визначаються «ксенофобією» і часто вважають цілком легітимним культурним 

самозахистом [16, c. 158]. Так, Р. Дворкін зауважує, що свободі слова опонують 

тепер «не лише споконвічні вороги свободи – налякані нею тирани і злодії при 

владі, але й вороги нові, які заявляють, що вони виступають не за тиранію, а за 

справедливість, покликаючись на інші, не менш священні вартості, в тому числі 

свободу від расової ненависті та забобонів, як на причину, задля якої право на 

свободу слова варто понизити в рангу» [61]. 

Так формується політичний дискурс про Інших (іммігрантів та біженців), 

що історично був одним із найбільш расистських форм елітарного дискурсу. До 

Другої світової війни провідні політики відкрито принижували людей 

азіатського й африканського походження, констатували білу, західну вищість. 

Але після Голокосту та Другої світової війни, після дискредитації расистських 

ідей нацистів післявоєнний політичний дискурс перетворювався на все більш 

антирасистський. У 90-х рр. ХХ ст. проблематизація дискурсу про біженців та 

іммігрантів знову стала відкритою, теми терпимості та нетолерантності стали 
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вершиною політичних процесів навіть у дискурсі мейнстрімових партій [16, c. 

144]. Саме імміграційні процеси – основна причина дискурсу нетерпимості 

сьогодні.  

Дискурс нетерпимості апелює до почуття національної гідності та 

культурної відмінності. Політичний контекст визначає також і те, що 

націоналізм просочується в дебати про імміграцію та меншини. В такому разі 

парламентські промови можуть починатися з тривалих фрагментів, 

присвячених позитивній самопрезентації, що виглядає як націоналістичне 

вихваляння. Незважаючи на те, що націоналістична риторика може відрізнятися 

в різних країнах, базова її стратегія така: ми справедливі, ми поважаємо права 

людини, у нас існують давні традиції толерантності, але, звичайно ж, «ми не 

можемо розмістити у себе всіх», «у нас немає грошей» тощо. Тобто, наступна 

частина дебатів буде негативною, і доповідачі перейдуть до опису «інших» або 

легітимації планованих обмежень щодо імміграції. Найвідвертіші расистські 

дискурси, вважає Т. ван Дейк, імпліцитно містять заклики псевдо-

антирасистського характеру, спрямовані не на заперечення дискурсу 

нетерпимості, а на позитивну самопрезентацію мовця [16, c. 150].  

Взагалі в українському політичному дискурсі П. Порошенко намагається 

віддати перевагу стратегіям примирення, проте, з огляду на кризу в країні, 

певні його вислови можна інтерпретувати як такі, що породжують ворожнечу. 

Тобто класичних закликів до ненависті немає, але присутнє нагнітання 

нелюбові до населення Росії. Це видно зокрема на такому висловлюванні: 

«Солідарність – сьогодні це відоме гасло Польщі стало гаслом всього 

Європейського Союзу, який в один голос засудив наступ Росії на міжнародне 

право та демократичні цінності» [151].  

Дискурс нетерпимості може функціонувати задля збереження в 

суспільстві уявної готовності до боротьби проти когось (терористів, мусульман, 

росіян тощо), а також як спосіб пояснити й виправдати початок війни проти 

якоїсь країни чи групи людей. Зауважимо, що в промовах та виступах П. 

Порошенка відсутні ознаки нетерпимості стосовно представників різних груп, 
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проте в зв’язку з затяжною політичною кризою в Україні, є ознаки дискурсу 

ненависті, що виправдовує існуючий конфлікт: «Озброєння, військова техніка, 

які надходять з Росії, мають наступальний характер, і цим ми надзвичайно 

стурбовані» [151]; «вдруге за останні сто років українці повірили, ніби наш 

східний сусід так само, як і ми, прагне миру, ніби він твердо став на шлях 

побудови добросусідських відносин» [151]; «Ні в якому разі ми не можемо 

допустити, щоб внаслідок інформаційної війни проти нашої держави було 

відкрито другий фронт всередині країни, проти мобілізації або проти здатності 

країни себе захищати» [141]. 

У практичному дискурсі нетерпимості присутня традиційна комбінація 

ідей справедливості, з одного боку, і принципів жорсткості, реалізму і 

прагматизму, з іншого. Йдеться про загальнолюдські цінності (толерантність і 

гостинність) і принципи раціональності та здорового глузду [16, c. 182–183]. 

Взагалі антирасистська політика повинна скеровуватися на тих, хто заявляє, що 

така політика непотрібна – тобто проти елітарних груп [16, c.135], – вважає Т. 

ван Дейк. Він зазначає: популістські стратегії комунікації, коли політики 

апелюють до волі людей, наприклад, стримувати імміграцію, є, безумовно, 

позицією членів парламенту, яким потрібні голоси для того, щоб залишитися у 

своєму кріслі або підтримати програму партії. Найстрашнішим у мові 

нетолерантності є те, що навколо себе вона формує культуру нетерпимості, 

ненависті, брутальності. Історичний досвід свідчить, що вона опановує 

свідомістю дуже легко, але протистояти їй дуже складно [61].  

Адресатом дискурсу ворожнечі будуть представники «ін-групи», до якої 

належить і автор тексту, мова звернення – рідна для цієї групи. Осторонь такого 

дискурсу залишаються власне представники «аут-групи», яких трактують 

«іншими». Так, партії «Фронт Національ» Національної Асамблеї Франції: «Ми 

не расисти і не ксенофоби. Ми лише хочемо природної ієрархії, адже мова йде 

про Францію, а Франція – це країна французів» [16, c. 184]. Важливо 

зауважити, що наявність у політичному дискурсі такої семіосфери дає змогу 
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провести розмежування «свій – чужий», чи, користуючись підходом до аналізу 

політичної дійсності К. Шміта, «друг – ворог» [100].  

Повідомлення можна визначити такими, що породжують дискурс 

нетерпимості, якщо воно розповідає про негативні дії тільки членів аут-групи; 

якщо негативні дії аут-групи акцентовані (за допомогою гіпербол, метафор), а 

дії інших – деакцентовані (наприклад, за допомогою евфемізмів); якщо дії 

виражені в специфічних «етнічних» і «расових» термінах, а не в таких, як, 

наприклад, «молодь», «малозабезпечені», «чоловіки» та інших більш 

релевантних термінах; якщо бунти, мародерство і насильство представлені як 

самостійні події, що перебувають поза соціальними причинами, наприклад, 

переслідувань з боку поліції, бідності чи дискримінації [16, c. 39]. 

В українському політичному дискурсі є також звертання до мотивів 

жорстокості: «це – реальність, яку Україна усвідомила запізно, яку ми змінити 

навряд чи зможемо, але якій треба навчитися протидіяти… Вибачте, інколи 

навіть спати з револьвером під подушкою, бо так званий «брат» – біля воріт!» 

[172] П. Порошенко розвінчує образ «братнього народу», представників якого 

вартує боятися і сприймати ворогами. 

Загальна стратегія розмов про меншини має два аспекти. З одного боку, 

багато людей висловлюють негативний досвід і негативні думки про певні 

групи людей. З іншого боку, ця негативна презентація інших систематично 

компенсується позитивною самопрезентацією, зокрема демонстрацією себе як 

толерантних громадян, які розуміють усіх. Ця загальна стратегія реалізується за 

допомогою безлічі локальних стратегій і тактик, зокрема: уявні заперечення і 

визнання («Я нічого не маю проти них, але ...», «Серед них є багато хороших 

людей, але ...» і т. д.); контрасти, що підкреслюють групові відмінності; 

суперництво; протиставлення «Ми – вони» («потрібна ще й більшість у 

Верховній Раді. Реформаторська, а не корупційна. Проукраїнська та 

проєвропейська, а не прорадянська» [155]; хто шкодує коштів на свою армію, 

той годує чужу [141]), а також переноси («Я не маю нічого проти них, але інші 

люди в регіоні дотримуються іншої думки»).  
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Мова нетерпимості проявляється в суб’єкт-суб’єктному cпілкуванні, 

виражає себе в недотриманні манер чи правил ввічливості під час публічного 

спілкування з іншою людиною або ж у процесі суб’єкт-об’єктного спілкування, 

коли відбувається монолог політика. В недемократичному дискурсі, де 

управлінські та маніпулятивні тексти не відрізняються одне від одного, вона є 

офіційною, легітимною та легальною. У демократичних режимах, натомість, 

мова нетерпимості не має законодавчого підґрунтя. Вона концентрується в мові 

легітимаційній, тоді як управлінський дискурс закріплює заборону будь-яких 

форм нетерпимості.  

Отже, мова нетерпимості здебільшого властива усним жанрам 

інституційного політичного дискурсу, куди потрапляє, оминаючи офіційні межі 

дискурсу. У деяких суспільствах тема расизму може бути взагалі табуйована. 

Наприклад, у Німеччині від головуючого Бундестагом пролунало таке: «У мене 

все похололо, коли наш колега ... заявив про те, що закон є формою 

інституційного расизму. Враховуючи, що представникам старшого покоління 

довелося 12 років жити в умовах інституційного расизму, я прошу вас, пані та 

панове, особливо це стосується молодих колег, поважайте цей жахливий досвід 

та уникайте подібних термінів у нашій повсякденній політичній практиці» [16. 

C. 187]. 

Політик може заперечувати наявність расистських дискримінаційних 

намірів, стверджуючи, що він або вона «просто розповідає правду про 

ситуацію, що склалася», використовуючи стратегії заперечення або інші: 

виправдання (бажання правди, розвінчування табу), вибачення («ми прагнемо 

уникнути наростання напруги між представниками різних етнічних груп»), 

провокація та звинувачення жертви (вони самі винні в жорстких нормах, бо 

відмовляються соціалізуватися, жити за правилами суспільства, здобувати 

освіту тощо), інверсія (звинувачення у відповідь: «ми не винні в тому, що 

сталося – це їх власна вина!», «справжні расисти – це не ми, а вони!») [16, c. 

158–159]. 
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На відміну від антропоморфного дискурсу нетерпимості, предметний 

дискурс трактує ворогом не живих істот, а політичні явища чи події. І не 

йдеться про ті явища, які пов’язують з певною аут-групою, – про 

загальносистемні. Зокрема мають на увазі корупцію чи нетерпимість, 

інакомислення чи расизм. Предметний дискурс дуже часто поширює цінності 

демократії та пропагує дотримання законності, намагається сформувати таку 

політичну поведінку, що відповідатиме приписам нормативно-правових норм, 

засуджуючи корупцію чи несправедливість суддів. Проте небезпечним у цьому 

контексті є можливість у певний момент перекинути нетерпимість щодо 

предметів та явищ на осіб, які з ними можуть асоціюватися чи бути 

пов’язаними. Тобто, навіть відстоювання демократичних пріоритетів шляхом 

формування образу ворога – небезпечний дискурсивний крок. 

Саме цей тип дискурсу про ворога – предметний – властивий українській 

реальності. П. Порошенко багато уваги приділяє реформуванню системи, 

зокрема подоланню корупції: «боротьба з корупцією для людей також важливе 

і пріоритетне питання, так само, як і боротьба за мир… Народ розуміє, що без 

боротьби з корупцією будь-який рух країни вперед буде заблоковано, розумію 

це і я» [148]; «Корупція зараз – це смертний гріх! І я впевнений, що корупція є 

не меншим нашим ворогом, аніж бойовики, терористи чи найманці. Перед нами 

– багатоголова гідра, але моя політична воля кинути виклик корупції є значно 

сильнішою» [154]. Враження посилюється за умови використання метафори: 

«добрі починання, які ми вже встигли зробити, розбиваються об мури 

неприступної, корумпованої, кастової судової системи» [143]. 

Як і з матеріальним, так і мотиви присутності нематеріального ворога 

поєднуються зі страхами, пов’язаними з його приходом: «Це часом дуже 

болісні зміни і сильнодіючі препарати, від яких добре стане не сьогодні, а лише 

завтра. Але якщо сьогодні ми це не зробимо, ситуація може значно 

погіршитися» [143]; «конфлікт всередині країни знищить нас» [162]. 

Таблиця 5.3 

Семантика дискурсу про ворога 
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  Мова нетерпимості щодо 

людей 

Мова нетерпимості щодо 

предметів та явищ  

Ідея   Ми – добрі, вони – погані. Всі рівні 

Адресант стиль багатослівний багатослівний 

 емоція націоналістичні почуття толерантність 

 мета тримати напругу уніфікація відносин 

пояснити конфлікт  

 ефект протиставлення моделювання 

Адресат  окремі групи всі 

 зрозумілість легко розуміти легко розуміти 

 мова державна мова  

мова більшості 

державна мова  

мова більшості 

 риторика націоналістична 

популістська 

юридична 

 

 культурні коди + + 

 ідеологічні коди ярлики антицінності 

 інтертекстуальність 

(текст–текст. 

шаблон) 

мова переконання мова переконання 

Контекст жанр усний усний 

 межі дискурсу - офіційні 

 

Дискурс про ворога – це сьогодні невід’ємна частина будь-якого 

політичного дискурсу. Адже політична реальність дотепер поділена на 

території союзників і противників. Після того, як закінчилася Холодна війна, 

почалася нова історія боротьби – проти тероризму. Намагаючись знищити того, 

кого називають ворогом, демократичні країни віддаляються від демократичного 

ідеалу все сильніше, адже неможливо боротися проти абстрактних явищ, не 

зачіпаючи людей, які з ними пов’язані (або можуть бути пов’язаними). В цьому 

контексті оксюморон «війна за мир» – це реальність, ще один семантичний 

парадокс політичного дискурсу.  
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За час навчання в аспірантурі в дисертанта була можливість здійснити 

короткочасне дослідження мови нетерпимості в Польщі та Україні. Розуміючи 

умовність та недосконалість здійсненого дослідження, воно все ж стало 

прикладом того, як можна визначати рівень нетерпимості в певному 

демократичному суспільстві. Результати опитування подаємо в додатках 1, 2.  

Отже, аналіз недемократичного політичного дискурсу можна здійснювати 

на рівні аналізу текстів або на рівні вивчення концептів як символів, чиє 

значення розділяють усі члени спільноти. В класичному варіанті «новомови» 

говорить один, решта пасивно сприймає сказане. Автор надає перевагу 

закрученим та незрозумілим повідомленням, які підкреслюють ієрархічну 

структуру політичної комунікації, де адресат не може зайняти місця адресанта. 

Вибираючи неологізми та іноземні слова, запроваджуючи табу та 

емоціоналізуючи політичну мову, адресант убезпечує себе від зміни політичних 

ролей чи політичної системи. Відмінність між публічними документами та 

промовами практично відсутня.  

Намагаючись ізолювати себе від будь-яких відносин дискурсивності 

(взаємодії дискурсів різних типів), недемократичний дискурс опиняється в 

своєрідному семантичному парадоксі: не живлячи сенси дискурсивних 

символів, політичний дискурс з часом гине, поступаючись іншим внаслідок 

відносин гегемонії; проте лише відмежувавши спільноту від інших дискурсів, у 

спільноті може виникнути тоталітарний дискурс політики, що прагне бути 

всеосяжним.  

У іншій, відмінній формі проявляється недемократичність дискурсу в 

країнах, які прийнято вважати демократичними, – в формі дискурсу про ворога. 

Він формує антицінності в певному суспільстві, спрямований на об’єкти 

кількох типів – живі чи неживі. Якщо ворогами виступає певна група людей, з 

якими пов’язують настання несприятливих для інших політичних обставин, 

тоді в суспільстві спалахують різні форми нетолерантності, ксенофобії чи 

дискримінації. Коли ж ворогами спільноти стають явища політичної дійсності, 

тоді спонукають адресата до специфічної форми поведінки через формування 
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антицінностей. З одного боку, цими антицінностями можуть бути форми 

поведінки чи діяльності аут-груп, що буде продуктом дискурсу нетерпимості. З 

іншого боку, антицінностями можуть бути ті явища, існування яких суперечить 

ідеалові правової держави. Проте семантичний парадокс криється в тому, що, з 

одного боку, щоби досягнути дискурсивного ідеалу, необхідні певні заборони 

та антицінності, з іншого боку, саме ці антицінності можуть породити дискурс 

нетерпимості стосовно людей, що віддаляє його від ідеалу демократії. 

В українському дискурсі за умови кризи проявляються ознаки мови 

нетерпимості, проте частішими є слова-антицінності, властиві дискурсові 

нормативності (нетерпимості до політичних явищ).  

Висновки. 

Отже, політичний дискурс як складне соціальне явище можна визначити 

віртуальною символічною реальністю, в якій існує певна політична спільнота. 

Ця спільнота живе в умовах циркулювання низки політичних текстів, у процесі 

чого створюють та насичують змістом політично значимі символи, що 

регулюють та організовують політичне життя спільноти. Так, політичний 

дискурс володіє специфічними ознаками, які зумовлюють його вплив на 

символічну реальність: комунікативність і цілісність, символічність, 

обмежений доступ до їхнього продукування, раціональність і аргументованість, 

культурна детермінованість, еволюативність, темпоральність, просторовість, 

структурованість і абстрактність.  

У різних політичних режимах політичний дискурс є віддзеркаленням 

цінностей, що їх сповідує суспільство, продукує антицінності як неофіційні 

регулятори поведінки соціальних груп, може відігравати роль ідентифікатора 

політичних криз чи інших політичних змін. Дискурс-аналіз мав би завчасно 

виявляти підозрілі тенденції та запобігати негативним наслідкам, що набувають 

форм воєн, тоталітаризму, збройних конфліктів, дискримінації та ізоляції 

політичних суб’єктів на світовій арені.  
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Історія засвідчила, що спільноти, які намагаються протистояти світовим 

тенденціям розвитку, закриваються та набувають ознак недемократичності. 

Натомість демократичні, прогресивні дискурси не лише гарантують 

дотримання прав і свобод людини, а залишаються відкритими до всіх 

політичних трансформацій, зокрема мультикультурності та глобалізації, 

відповідають на політичні виклики стратегіями діалогу та примирення. 

У класичному варіанті «новомови», тобто недемократичного політичного 

дискурсу, адресантом політичного повідомлення є один, часто знеособлений, 

суб’єкт політики, адресат повинен пасивно сприймати сказане. У цьому 

випадку автор надає перевагу закрученим та незрозумілим повідомленням, які 

свідчать про ієрархічну структуру політичної комунікації, де адресат не може 

зайняти місце адресанта. Основними стратегіями недемократичного 

політичного дискурсу є неологізми та іноземні слова, табу й емоціоналізації 

політичної мови. Відмінність між публічними документами та промовами 

недемократичного дискурсу практично відсутня. Обидва види інституційного 

дискурсу послуговуються ярликами й гаслами, що повинні використовувати 

ефект контрастності. Намагаючись ізолювати себе від будь-яких відносин 

дискурсивності (взаємодії дискурсів різних типів), недемократичний дискурс 

опиняється в семантичному парадоксі: не живлячи сенси дискурсивних 

символів, він із часом гине, поступаючись іншим політичним дискурсам у 

відносинах гегемонії; проте лише відмежувавши спільноту від інших дискурсів, 

у ній може виникнути тоталітарний дискурс політики, що прагне бути 

всеосяжним.  

З процесами демократизації, плюралізації та розвитком громадянського 

суспільства влада й суспільство починають розмовляти однаковими мовами. В 

такому випадку відбувається перехід від монологу влади до її діалогічної 

форми. Демократичний інституційний дискурс передбачає чітке розмежування 

управлінських та легітимаційних текстів, які повинні втілювати політичний 

ідеал правової держави: управлінські – в правовій сфері, а легітимаційні – в 

сфері публічного дискурсу.  
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Ідея рівності всіх людей продукує специфічні символи демократичного 

дискурсу, що повинен надавати перевагу не колективним чи інституційним 

явищам, а індивідуальним, які, попри те, формуються на підставі метафізичного 

узагальнення. Дискурс демократичних інституцій, функціонуючи, передбачає 

певну парадоксальність: з одного боку, вони прагнуть досягнути ідеалу 

демократичної організації спільноти, з іншого боку, реально не можуть їх 

гарантувати, бо існують у межах – часових, просторових, культурних тощо.  

Політичний дискурс демократичних режимів постійно змінюється, бо є  

чутливим до найменших суспільних змін, яким не намагається протистояти. 

Основною його ознакою є відмова від емоційності та надання переваги суто 

логіко-раціональним аргументам, використання слів-символів як таких, що 

поширюють ідеї ідеального дискурсу в рамках реального. 

Аналіз українського політичного дискурсу засвідчив, що, незважаючи на 

певні позитивні тенденції (жарти, проста мова звертання), вважати його цілком 

демократичним не можна через переважання колективних категорій, що видно 

у словах-символах, звертанні та прощанні президента («Слава Україні»). 

Проте навіть у політичному дискурсі демократичних держав присутні 

відхилення від пріоритетів ідеального дискурсу. Таким відхиленням є, зокрема, 

дискурс нетерпимості як своєрідний тип дискурсу про ворога. Дискурс про 

ворога формує антицінності в суспільстві, може бути спрямований на об’єкти 

двох типів – живі чи неживі. В першому випадку ворогами називають певну 

групу людей, з якою пов’язують настання несприятливих для інших політичних 

обставин. Як наслідок, у суспільстві спалахують різні форми нетолерантності, 

ксенофобії та дискримінації. Коли ж ворогами спільноти стають явища 

політичної дійсності, тоді має місце формування конкретних антицінностей. З 

одного боку, ними можуть бути форми поведінки чи діяльності аут-груп 

(інакомислення, релігія, світогляд), що буде продуктом дискурсу нетерпимості. 

З іншого боку, антицінностями можуть бути ті явища, існування яких 

суперечить ідеалові правової держави – корупція, нетерпимість до 

інакомислення, узурпація влади. Проте тут криється ще один семантичний 
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парадокс: щоби досягнути дискурсивного ідеалу, необхідні певні заборони та 

антицінності, але саме вони можуть породити дискурс нетерпимості стосовно 

груп людей, «інших», тобто віддаляють його від демократичного ідеалу. В 

українському дискурсі за умови кризи проявляються ознаки мови нетерпимості, 

проте частішими є слова-антицінності, властиві дискурсові нетерпимості до 

неживих явищ. 

Результати роботи над розділом дисертації апробовані в тезах 

конференції «Суспільні науки ХХІ ст.: перспективи та пріоритетні напрями 

досліджень» (Дніпропетровськ, 19-20 липня 2013 р.), опублікованих під назвою 

«Політичний дискурс в аспекті його семантичних особливостей» (С. 71-76); у 

тезах «Демократичний дискурс» міжнародної наукової конференції «Еволюція 

філософських парадигм мислення в контексті глобалізаційних викликів» (Львів, 

С. 107-109; електронний варіант: http://filos.lnu.edu.ua/homeUkr.htm); у статті 

«Порівняльний аналіз дискурсу недемократичних та демократичних режимів», 

що вийшла у Віснику Львівського національного університету імені Івана 

Франка філософського факультету (листопад, 2012 р.). 

 

ВИСНОВКИ 
 

Дослідження, здійснене в дисертації «Семантична парадоксальність 

політичного дискурсу», дало підстави дійти таких висновків: 

1. Науковому пізнанню про політичний дискурс передували розвідки 

символічної суті мови. Одними з перших, хто усвідомив відносність і змінність 

значення, яке закладають у форму певних слів, релятивізм істини та брехні, 

були софісти. Їхні погляди та діяльність призвели до того, що риторику почали 

вважати негідною вивчення, адже вона  викривлювала істину. До Нового часу 

окремі мислителі (св. Августин, Дж. Локк, Г. В. Лейбніц, І, Кант) зачіпали 

проблему політичного використання мови, статусу політичної метафори й міфу, 

намагалися пояснити значення мови для соціалізації та легітимації влади в 

суспільстві, однак будь-яке відхилення від об’єктивного опису реальності вони 

http://filos.lnu.edu.ua/homeUkr.htm
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вважали таким, що не повинно існувати. Лише з моменту розрізнення мови й 

мовлення, яке запровадив Ф. де Сосюр, з виникненням семіотики – науки про 

механізми передачі інформації, а також після двох хвиль лінгвістичного 

повороту термін «політичний дискурс» з’являється в наукових доробках 

лінгвістів, філософів, психолінгвістів, психологів, істориків, культурологів. 

Саме розуміння дискурсу у ХХ ст. набуло нового значення. Раніше ним 

позначали лише мисленнєву практику з ознаками послідовності, логічності й 

розгортанням у поняттях і судженнях (монологічна форма трактатів та есе), 

натомість у некласичних і постнекласичних парадигмах обсяг цього поняття 

змінюється, розділившись на два: для точних природничих наук дискурсом 

стали наукові висновки, для гуманітарних наук – система риторичних та 

естетичних фігур, вважає російський дослідник Є. Кожем’якін.  

У міжвоєнний період ХХ ст., що можна вважати третім етапом розвитку 

науки про політичний дискурс, політична метафора й політичний міф 

утрачають статус джерела брехні, натомість їх тлумачать як джерело істини. У 

цей час виникають науки, присвячені вивченню політичного використання 

мови як засобу маніпуляції свідомістю людей та урегулювання життя 

спільноти. Зміна політичної влади з «контролю тіла» на «контроль душі», що, 

на думку М. Фуко, відбулася в ХХ ст., також стала одним із тих чинників, які 

надали мові статусу об’єкта дослідження всіх гуманітарних наук.  

Наукові спроби зрозуміти «чаклунство політики», що особливо помітно 

проявилося в політичній пропаганді тоталітарних режимів, а також намагання 

пояснити зміни, які настали після двох світових воєн, здійснювали 

американські лінгвісти та семіотики, розробники когнітивної науки, 

європейські постмодерністи, представники німецької та французької школи 

дискурс-аналізу. Наприкінці ХХ ст. політична лінгвістика та політичний 

дискурс-аналіз стали новими науками, що аналізували, як використовувати 

ресурси мови в боротьбі за політичну владу, щоб увіковічнити соціальний 

порядок, а також у процесі політичної конкуренції та конструювання 

ідентичностей членів спільноти. В українській науці вчення про політичний 
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дискурс розвивають з акцентом на різні аспекти зокрема такі науковці: К. 

Серажим, Н. Нагорна, Г. Почепцов, І. Клименко, Н. Акінчиць, А. Сотников, А. 

Вовк та інші. 

2. Для дослідження політичного дискурсу потрібна специфічна 

методологія. Предмет дослідження зумовив необхідність послуговуватися 

міждисциплінарним підходом, який поєднує елементи політичного критичного 

та дескриптивного дискурс-аналізу, теорію дискурсу й політичної комунікації, 

французького постмодернізму та німецької традиції дискурсивних досліджень, 

структурної та критичної лінгвістики, що аналізують механізми перетворення 

мови в інструмент влади; семіотики, яка вивчає символи та їхню природу; 

семантики – науки про значення символів і знаків; лінгвістики тексту, 

критичного та дескриптивного дискурс-аналізу, які використовують, передусім, 

метод контент-аналізу, а також описовий, порівняльний, історичний, 

структурний методи. На підставі такого поєднання виникає можливість 

сформувати оптимальний підхід до вивчення інституційного політичного 

дискурсу з погляду його дуалістичності: поєднання елементів фаховості та 

масовості в мові політиків. 

Задля оптимального опису сфери дослідження політичного дискурсу 

дисертація поділена на п’ять розділів: «Витоки наукового знання про 

політичний дискурс»; «Політичний-дискурс як об’єкт наукових розвідок»; «ІІІ. 

Політичний дискурс як система концептів»; «ІV. Політичний дискурс як 

тематична мережа текстів»; «V. Політичний дискурс як віртуальна політична 

реальність». Три останні розділи присвячені дослідженню специфічного 

мовного знаку як джерела семантичної інформації політичного дискурсу. 

Важливими при поділі дисертації на розділи були також різні підходи до 

визначення політичного дискурсу, які акцентують на неоднакових його 

елементах: слові – як політичному концепті; тексті – як продукті політичної 

комунікації; політичному дискурсі – як світоглядній площині його 

функціонування. 
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3. Слово в політичному дискурсі – це складний семантичний елемент, 

дослідження якого потребує залучення напрацювань зі сфери семантики й 

лінгвістики, дискурсивного аналізу та семіотики. Зрозуміти його семантичну 

суть можливо, розібравши семантичну структуру слова на складові, що 

відповідають окремо за його форму та зміст: денотат, референт, знак, поняття 

(означуване, сигніфікат).  

У політичному дискурсі важливу роль відіграють процеси 

концептуалізації – означення певного поняття та вживлення його до дискурсу, а 

також процес номінації, що передбачає модифікацію, поляризацію та 

афірмацію значення певного концепту з допомогою ресурсів влади.  

Здійснюючи номінацію, суб’єкти влади потрапляють у площину боротьби 

за значення політично вагомого об’єкта. Семантична конкуренція можлива 

стосовно слова (зазвичай – іменника), що вже прив’язане до певного референта 

та образу. Кореляція значення відбувається в межах двох площин – змістової та 

референтної.  

Аналіз політичного дискурсу дає підстави вважати, що характерною 

ознакою політичної реальності є семантичний парадокс, що полягає в 

неоднозначності політичних концептів, зміні їхнього значення відповідно до 

умов середовища та інтересів групи, члени якої мають доступ до ресурсів 

влади. Ці особи вступають у семантичну боротьбу за значення слова, наділяючи 

його позитивною чи негативною конотацією, переконуючи своїх прихильників 

не лише в раціональності, а й моральності власних постулатів. Семантичний 

парадокс політичного дискурсу полягає в тому, що політичні концепти не 

мають і не можуть мати єдиного значення, бо внаслідок конотації, референції 

чи номінації отримують різні зокрема ціннісні виміри. Це передбачає, що слова 

сприймаються вмістилищем сенсу, проте цей сенс вислизає з форми слова, його 

замінює інший, як і писав Р. Барт. 

4. Політичний дискурс зазнає змішання фахових і загальномовних 

елементів. У публічній сфері наукова дефініція політичного концепту 
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розмивається, внаслідок чого в масовій свідомості він набуває специфічного 

значення, перетворюється на код, який можна розшифрувати лише за 

панування відповідного політичного дискурсу.  

За межами семантичної конкуренції перебуває фаховий інституційний 

дискурс, у якому політичні терміни мають універсальне значення, на відміну 

від дискурсу боротьби, у процесі якого політики продукують слова-коди, 

зокрема слова-символи, ключові слова, слова-гасла та слова-ярлики. Слова-

символи позначають найбільші цінності суспільства; ключові слова скорочують 

та поширюють політичні програми до кількох слів, тому й стають часто 

вживаними та популярними впродовж певного часу; слова-гасла – позитивно 

конотовані концепти, що дають підстави ідентифікувати слухача з певною 

політичною силою, натомість ярлики – це негативно конотовані позначення 

представників чужої ідеологічної системи.  

Існують способи коригування політичного дискурсу. Шляхи до нього 

можна обмежити офіційними чи неофіційними механізмами. До офіційних 

заборон вживати певну лексику належать юридично-правові норми, приписи 

моралі, які не допускають приниження честі та гідності людини, лайку, а також 

неофіційні обмеження – табу. Нав’язати табу можна з допомогою евфемізації, 

цензури, стратегій розвінчування табу. 

5. Політичний текст – послідовна сукупність висловлювань, не 

обмежених в об’ємі, наділена цілісністю та зв’язністю, об’єднана єдиною 

політичною метою, вписана в певний тип інтертекстуальності й актуалізована в 

процесі політичної комунікації відповідно до політичних обставин.  

Тексти політичного дискурсу поєднані між собою різними типами 

інтертекстуальності: «текст – світ тексту»; «текст – текстовий шаблон»; «текст 

– текст». Виявлення та розуміння цих зв’язків допомагає не лише краще 

осягнути семантику сказаного, а й зрозуміти загалом специфіку політичної 

культури, в якій живе відповідна спільнота. 
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Обставини мовлення виявляються в тексті жанром, або ж специфічною 

мовною грою, що продукує власні правила та набір учасників заздалегідь. Жанр 

політичного тексту можна ототожнити з поняттями мовної гри, поля дії чи 

специфічними вимогами до побудови й функціонування політичного тексту, що 

їх потребує відповідна комунікативна ситуація. Незважаючи на різноманітність 

підходів до класифікації політичних жанрів, інституційні тексти (чи офіційні) 

варто розділити на дві основні категорії: регулятивні, яким властиві фахова 

лексика, закріплення значення символів та загальнообов’язковий характер, і 

легітимаційні, що повинні переконувати адресата в доцільності змінити чи 

зберегти політичний порядок, політичні символи та статус-кво суб’єктів 

політики. 

6. Адресантом політичного тексту є офіційні уповноважені особи, які 

виступають від імені держави, партій, осіб, які виконують функції 

представників народу, а також офіційні засоби масової інформації, серед яких 

урядові видання, парламентські вісники, офіційні сайти органів державної 

влади тощо. Проте особа автора політичного тексту присутня в ньому у вигляді 

стилю, що відображається в лаконічності та розлогості повідомлення, 

оптимістичності чи песимістичності настрою, ефектах протиставлення чи 

моделювання, а також у зверненні до комічних чи трагічних мотивів. Стиль 

визначає настрої, з якими текст сприйматимуть у суспільстві. Певні 

невідповідності в стилі політичного тексту можуть указувати на зміну 

політичних реалій: поступове зниження демократичних почуттів, наростання 

кризи тощо.  

Політичний текст зазвичай має множинного адресата, якого досягає 

завдяки політичному інсценуванню. Політичний адресат – це середній 

громадянин, Ідеальний читач, збірне поняття, що змінюється залежно від 

політичного режиму та ситуації. Автор повідомлення нав’язує погляди й 

цінності, переконує й об’єднує людей, що мають спільну культуру, навколо 

політичних цінностей. Визначається адресат на підставі аналізу низки умов 
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зрозумілості цього тексту: мови, якою говорить адресат; лексики й риторики 

повідомлення; культурних кодів, які розділяє як адресант, так і адресат. 

Аналізуючи стиль політичного дискурсу, стає очевидним семантичний 

парадокс, який передбачає: текст досягає мети, на яку скерований, але тільки в 

тому випадку, якщо ця мета вписується в загальний культурний контекст. 

Адресата політичний текст досягає в процесі політичного інсценування, що 

також є семантичним парадоксом політичного дискурсу: розігруючи 

комунікацію безпосередню, політики змінюють політичні погляди слухачів на 

відстані (телеглядачів, радіослухачів тощо). 

7. Політичний дискурс – це політична мережа текстів, які завдяки своїм 

властивостям (комунікативність і цілісність, символічність, обмежений доступ 

до продукування, раціональність і аргументованість, культурна 

детермінованість, еволюативність, темпоральність, просторовість, 

структурованість і абстрактність) здатні сконструювати символічну реальність 

політичної спільноти.  

Політичний дискурс відрізняється залежно від політичного режиму та 

цілей політиків, які його творять, він свідчить про спрямованість та ймовірний 

курс розвитку суспільства, є віддзеркаленням цінностей, які воно сповідує, та 

може служити лакмусовим папірцем політичних криз чи інших політичних 

змін.  

Демократичний інституційний дискурс передбачає чітке розмежування 

управлінського та легітимаційного, які разом мають на меті втілити політичний 

ідеал – політичний дискурс правової держави. Ідея рівності всіх людей та 

перевага індивідуального над колективним створює специфічні символи у 

демократичному дискурсі. Залучення слів-символів передбачає своєрідну 

парадоксальність демократичного дискурсу: з одного боку, він слідує вимогам 

ідеального дискурсу, з іншого боку, насправді не може їх задовольнити. Адже 

ідеальний необмежений політичний дискурс може існувати лише в певних 

обмеженнях – юридично-правових, територіальних, семіотичних тощо. 
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Зберігаючи відкритість та слідуючи за світовими політичними процесами, 

політичний дискурс демократичних спільнот постійно змінюється, залишається 

чутливим до найменших змін, яким не намагається протистояти. Основною 

ознакою його є відмова від емоційності та надання переваги виключно логіко-

раціональним аргументам, природній мові та чіткому розподілі стилів 

управлінського й легітимаційного дискурсів. Аналіз українського політичного 

дискурсу засвідчив, що, незважаючи на певні позитивні тенденції (жарти, 

символи, зрозумілість), називати його цілком демократичним немає підстав, 

адже простежуються тенденції до узагальнення та переважання колективних 

цінностей, що видно передусім у словах-символах, звертанні та прощанні 

політиків. 

8. Спільноти, які намагаються протистояти світовим тенденціям розвитку, 

стають закритими й набувають ознак недемократичності, що, крім них самих, є 

небезпечним для цілого світу. В класичному варіанті «новомови» автор надає 

перевагу закрученим та незрозумілим повідомленням, які підкреслюють 

ієрархічну структуру політичної реальності, де адресат не може зайняти місця 

адресанта. Вибираючи неологізми та іноземні слова, запроваджуючи табу та 

надаючи політичній мові емоційного забарвлення, адресант убезпечує себе від 

зміни політичних ролей чи політичної системи.  

До недемократичного політичного дискурсу активно залучають слова-

ярлики, щоб акцентувати на розподілі «свій – чужий». Відмінність між 

публічними документами та промовами в недемократичному політичному 

дискурсі практично відсутня. Мова політики в цьому випадку сильно 

відрізняється від природної мови більшості населення, тобто «влада» й 

суспільство розмовляють різними мовами, що живить монологічну форму 

політичного дискурсу.  

Намагаючись ізолювати себе від будь-яких відносин дискурсивності 

(взаємодії дискурсів різних типів), недемократичний дискурс опиняється в 

своєрідному семантичному парадоксі: не живлячи сенси своїх концептів, він з 

часом гине, поступаючись іншим політичним дискурсам внаслідок відносин 
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гегемонії; проте тоталітарний дискурс політики, що прагне бути всеосяжним, 

недемократичний дискурс виникає лише за умови відмежування спільноти від 

інших символічних значень.  

Дискурс про ворога формує антицінності, може бути спрямований на 

об’єкти кількох типів – живі чи неживі. Якщо ворогами виступає певна група 

людей, з якими асоціюють настання несприятливих політичних обставин, тоді в 

суспільстві розгораються різні форми нетолерантності, ксенофобії чи 

дискримінації.  

Коли ж ворогами спільноти стають явища політичної дійсності, тоді через 

формування антицінностей спонукають до специфічної форми поведінки. З 

одного боку, цими антицінностями можуть бути форми поведінки чи діяльності 

аут-груп, що буде продуктом дискурсу нетерпимості. З іншого боку, 

антицінностями можуть бути ті явища, існування яких суперечить ідеалові 

правової держави – корупції, злочинності, нетолерантності тощо. Проте саме в 

цьому й криється семантичний парадокс: з одного боку, щоби досягнути 

дискурсивного ідеалу, спільноти повинні відмовитися від певних політичних 

явищ, проте саме ці явища-антицінності можуть породити дискурс 

нетерпимості, що віддаляє спільноту від демократії. 

В українському дискурсі за умови кризи проявляються ознаки мови 

нетерпимості, проте частішими є слова-антицінності, властиві дискурсові 

нормативності, тобто дискурсові нетерпимості до неживих предметів чи явищ. 
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ДОДАТКИ 
Додаток А. 

 

Анкета. 

Прочитайте, будь ласка, запитання. У питаннях №№ 1, 2, 3, 4 а), 4 б), 5, 8, 9, 10, 

11,  13,  14,  15 виберіть одну відповідь. У питаннях №№ 6, 7, 12 виберіть стільки 

відповідей, скільки вважаєте за потрібне, й ті, що найбільше відповідають Вашим 

переконанням. 

 

 1. Політики борються за ваш голос. Кому Ви симпатизуєте найбільше: 

1. Сьогодні наші футболісти віддано боролися проти команди країни, яка породжує 

терористів. Перемогти її – честь для нас (0). 

2. Ми – це фортеця, сьогодні боремося за виправлення найфатальнішої помилки в нашій 

історії. Досі здається неймовірним, як ми її допустили (1).  

3. Крім нас, ненависть міжнародної всесвітньої змови лягла й на ті народи, яким також не 

повезло і вони повинні були заробляти хліб насущний в найжорстокішій боротьбі за 

існування. Союз цих націй був актом самооборони проти егоїстичної всесвітньої 

коаліції багатства і влади, яка їм загрожувала (1). 

4. Аби вирішити наші проблеми, потрібно, щоб кожен професійно виконував свою 

роботу. Без правильного розподілу праці немає сенсу думати про майбутній добробут 

(4). 

5. У нас є технологічний геній, щоб відправити астронавтів на Місяць і повернути їх 

благополучно додому. Але виникають проблеми безпеки громадянин під час вечірніх 

прогулянок. Цьому треба покласти край (5).  

 

2. Чи смішний Вам жарт політика: 

Папуа-Новій Гвінеї політик звернувся до британського студента, який прийшов до 

нього на зустріч, зі словами: «Як це ви так примудрилися зробити, що вас ще не з'їли?»  

1. Так (5).  

2. Ні (1).  

 

3. Політики виголошують промови. Кому з них Ви віддасте перевагу: 

1. Тільки впродовж двох останніх десятиліть єврейсько-комуністичні правителі 

намагаються підпалити всю Європу (1).  

2. Віднині все в минулому: наша воля сяє на наших плечах і наших кораблях (1).  

3. Чого нам слід боятися – це страху — відчайдушного, безрозсудного, невиправданого 

жаху, який паралізує зусилля, необхідні для перетворення відступу в наступ (5).  

4. Ми відмовляємося вірити у банкрутство банку справедливості. Ми відмовляємося 

вірити в нестачу коштів у великих сховищах можливостей цієї нації. Нині настав час 

витягти націю з сипучих пісків несправедливості на твердий фундамент братерства (5).  

5. Щодня захоплено споглядайте велич нашої держави в дії, любіть її щиро і, коли 

зрозумієте її велику славу, не забудьте: її здобули відвагою та розумінням обов'язків 

люди, які в своїх вчинках ставили честь над усе. Для славних людей вся земля – 

пам'ятник (3). 
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4. Чи сказаний жарт погіршив би Ваше ставлення до улюбленого політика:  

А. Під час відвідин заводу в області високих технологій, дивлячись на розподільний 

щит, який виділявся на фоні високотехнологічної продукції, політик зазначив:  

«Виглядає так, ніби його індуси збирали»:  

1.  Так (5).  

2.  Ні (3).  

3.  На ставлення не вплинуло б, але політик не може собі дозволити таких жартів 

(3).  

 

Б.  Звернення до техніка, який не зміг відрегулювати викривлене зображення на 

екрані: «Ну, ви як молдаванин!»  

1. Так (5). 

2. Ні (1). 

3. на ставлення не вплинуло б, але політик не може собі дозволити таких жартів (3). 

 

5. В процесі передвиборчої компанії опонент апелює до того, що його 

супротивник не вірить у Бога. На що той відповідає: «Добробут – це моя релігія». Кому 

Ви віддасте перевагу в цьому протистоянні:  

1. Релігійному (1).  

2. Нерелігійному (5).  

3. Віра не визначає політичних здібностей (3).  

 

6. Що розумієте Ви під словом «щастя держави»: 

1. Плекання єдиної державної мови (1).  

2. Повага до державних символів (3).  

3. Знання історії (3).  

4. Відсутність проблеми безробіття (3). 

5. Велике ВВП на душу населення (5).  

6. Вільні ЗМІ (5).  

7. Сильний вплив на інші держави (1).  

8. Сильна армія (1).  

9. Контроль над всіма громадянами (1).  

10. Щастя кожного з громадян (5).  

 

7. Назвіть елементи, які Ви відносите до «єдності нації»: 

1. Історична спадкоємність (3).  

2. Спільна культура (3).  

3. Єдина мова (3).  

4. Одна релігія (3).  
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5. Спільні вороги (1).  

6. Однакові герої (5).  

7. Спільна боротьба (1).  

8. Належність всіх членів родини до однієї національності (1).  

9. Спільна територія (1).  

10. Однакове почуття гумору (5).  

 

8. Як Ви оцінюєте гасло «єдність нації»?  

1. Позитивно (1).  

2. Негативно (3).  

 

9. З якою тезою ідентифікуєте себе Ви? 

1. Працівник біля верстату держави (1).  

2. Борець за волю нації (1).  

3. Носій традицій предків (3).  

4. Людина, що шукає щастя (5).  

5. Мученик у власній країні (5).  

 

10. Чи поняття нація та держава є для Вас тотожними? 

1.  Так (1).  

2.  Ні (5).  

3. Я розрізняю поняття «політична нація» та «етнічна нація» (3).  

 

11. Політик якого типу є, на Вашу думку, найуспішнішим? 

1. Політик – бос: працює на підняття економіки (3).  

2. Політик – лідер: володіє харизмою (0).  

3. Політик-реформатор: швидко реагує на проблеми сучасності (5).  

4. Політик-бюрократ: займається управлінням, уникає криз (3).  

5. Політик-міліцейський: викриває та засуджує неправильні дії (1).  

6. Політик-романтик: працює на те, щоб задовольняти потреби людей (5).  

 

12. Що для Вас означає «сильні сторони» політика? 

1. Категорична риторика (1).  

2. Холодний розум (3).  

3. Гаряче серце (5).  

4. Харизма (0).  

5. Релігійні цінності (5).  

6. Хороша освіта (3).  

7. Управлінський розрахунок (3).  
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8. Сімейні цінності (5).  

9. Здатність чинити наперекір цілому світові (1).  

 

13. Якому політику Ви віддасте перевагу? 

1. Невимушено жартує над політичною програмою опонента (5).  

2. Засуджує помилки попереднього уряду (3).  

3. Оплакує поразки, що змінили історію Вашої держави (1).  

4. Розповідає про економічні показники (3).  

5. Розкриває наміри світової спільноти (1). 

 

14. Який привід для війни є для Вас найприйнятнішим? 

1. Це війна за встановлення та відновлення людської гідності (5).  

2. Зсередини і ззовні плели відому для всіх змову євреїв і демократів, більшовиків і 

реакціонерів з єдиною метою – перешкодити створенню нашої нової національної 

держави (1). 

3. Згідно з опитуваннями, яке провели напередодні і в якому взяло участь 82% 

населення держави, нашої допомоги потребує 97% опитаних. Цифри говорять самі за 

себе (1).  

4. Тільки нерозумний оптиміст може заперечувати похмуру реальність моменту. Але 

наші біди не порівнянні з випробуваннями, які наші предки здолали, бо вірили і не 

боялись. Це шлях до відродження. Це прямий шлях. Це найміцніша гарантія міцності 

відродження (5). 

5. Нам потрібно втерти носа цим терористам (0).  

6. війну може виправдати лише небезпека агресії щодо мене і моїх близьких (3). 

 

15. Який з жартів, сказаних політиками, Вам здається неприпустимим? 

1. Читає нам лекції з приводу правильної їжі, а у самій здоровенний зад (5). 

2. Я привіз номер панянки з іншого міста, вона хотіла бути секретаркою. Мої всі 

поодружувалися. Так що, якщо хтось з вас, дівчата, не дає собі раду сам, приходьте 

працювати на мене (5).  

3. Чорношкірому опоненту: Ви молодий, гарний і дуже гарно засмагли. Думаю, з Вами 

можна справді почати хорошу співпрацю (4).  

4. На жаль, ми не маємо ліцензії на відстріл безпритульних, а інших законних способів 

впоратися з ними сьогодні немає (0).  

5. Політик взагалі не повинен дозволяти собі подібного (3). 

 

16. Ваш вік: ... 

17. Ваша стать: ... 

18. Ваша національність: ... 

19. Місце проживання: ... 

20. Місто, де навчаєтеся: ... 
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Дякую за участь
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Додаток Б. 

Результати опитування 

Варіанти відповідей оцінені за шкалою від 0 до 5 балів залежно від того, якому режимові властиві: 1 – недемократичному режимові; 5 – 

демократичному режимі (на прикладі американських промов); 3 – центристський, раціональний підхід; 0 – для «мови нетерпимості» (hate speech).  

 

Польща: 

№ Стать Місце 

проживання 

Місце 

навчання 

Вік 1. 2. 3. 4. 

а) 

b) 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

1. Ж. Леґьоново Варшава 22 4 5 5 1 1 3 3 2,3 1 3 5 3 2 1 3 3 

2. Ч.  Варшава 24 4 5 3 3 3 3 4 2 1 5 5 3 2,5 3 3 3 

3. Ч. Білорусь Варшава 21 5 5 3 1 5 3 4,3 3, 6 3 5 5 5 4 1 5 5 

4. Ч. Варшава Варшава 17 1 1 5 3 5 3 4,3 3,5 5 5 1 5 3 1 3 5 

5. Ч. Варшава Варшава 20 4 5 3 3 5 3 5 3 5 1 3 1 1 5 1 5 

6. Ж. Варшава Варшава 23 1 5 5 5 5 1 5 2 1 3 5 5 3,5 3 1 5 

7. Ж. Варшава Варшава 23 4 5 5 3 3 3 5 3 1 5 1 5 3 3 5 5 

8. Ж.  Варшава Варшава 22 4 1 5 5 5 3 3,6 1,5 1 5 3 5 3,4 1 5 3 

 

№ 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

1. 3,75 4 4,25 3 4 2.75 4,28 2,61 2.25 4 3,5 4 2.8 2,25 3,25 4,25 

 

Середній бал: 3,43 

 

 

 

 

Україна: 
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№ Стать Місце 

проживання 

Місце 

навчання 

Вік 1. 2. 3. 4. 

а) 

b) 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

1. Ж. Дрогобич Львів 20 4 1 5 3 3 1 1 2,3 1 1 1 1 3 3 5 5 

2. Ж. Тернопіль Львів 20 4 1 3 3 3 3 4 2 1 5 5 5 3,7 1 3 3 

3. Ч. Львів Львів 21 1 5 4 3 1 3 2,6 2,2 1 2 5 3 3 2,3 1 3 

4. Ч. Тернопіль Львів 21 4 5 5 1 3 1 3,8 2,75 3 5 5 3 3,4 1 1 3 

5. Ж. Львів Львів 20 4 1 3 5 5 1 2,5 2,75 1 5 5 5 3 3 1 5 

6. Ж. М. Бар 

(Вінницька 

обл.) 

Львів 20 4 1 5 5 5 3 3 2 1 5 5 3 3 3 5 3 

7. Ч. Львів Львів  19 4 1 5 5 5 5 2 2,25 5 5 5 3 3 1 3 5 

8. Ч. Львів Львів 19 1 1 1 5 5 1 3,5 2 1 5 5 3 1 3 1 3 

 

№ 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

1. 3,25 2 3,875 3,75 3,75 2.25 2,8 2,28 1.75 4,125 4,5 3,25 2.9 2,16 2,5 3,75 

 

Середній бал: 3,06 
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Польща 
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