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ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ POLITICIAN/ПОЛІТИК  
У БРИТАНСЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ 

 
Завданням цієї статті є фреймовий аналіз понятійного складника 

лінгвокультурного концепту POLITICIAN/ПОЛІТИК як стрижневої 
когнітивної структури британського газетного дискурсу. Концепт 
“політик” вже розглядався на матеріалі російськомовних лексикогра-
фічних джерел.1 Робота з дефініціями слова-імені концепту є необхід-
ною методичною процедурою концептуального аналізу, але комплек-
сне когнітивно-семантичне дослідження концепту можливе лише на 
підґрунті встановлення всіх дискурсивних реалізацій його імені. По-
становка саме такого завдання і визначає актуальність нашого дослі-
дження.  

Попри усі розходження у трактуванні дискурсу представниками 
різних лінгвістичних шкіл, не викликає заперечень визначення цього 
феномену як мовленнєво-мисленнєвої діяльності людини у соціально 
релевантних умовах реального світу.2 Таке розуміння дискурсу перед-
бачає вивчення не лише його суто лінгвального виміру, тобто верба-
льного контексту, але й залучення до аналізу через вербальний     
(кон)текст, безпосередньо даний лінгвісту у чуттєвому (зоровому/
слуховому) сприйнятті, ще й екстралінгвальних вимірів дискурсу, 
тобто зовнішнього транссеміотичного та внутрішнього семіотичного 
контекстів дискурсу. Зовнішній транссеміотичний контекст охоп-
лює усі можливі антропоцентричні етнографічні, соціологічні, психо-
логічні, культурні та інші параметри реального світу, до яких відсилає 
дискурсивна ситуація. Внутрішній семіотичний контекст є менталь-
ним відображенням, або, вірніше, інтерпретацією зовнішнього кон-
тексту в межах сформованого в конкретній лінгвокультурі “бачення 
світу”, залучаючи уявлення, образи, переконання, очікування, оцінки, 
упередження членів конкретної етнолінгвокультури, що становлять 
загальний пресупозиційний фонд знань, без якого їхня спільна діяль-
ність породження й інтерпретації дискурсу утруднена або просто не-
можлива.3 

У лінгвістичних студіях досить поширеною є думка про те, що 
базовою одиницею структурованого знання є концепт як когнітивна 
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сутність, що дозволяє пов’язати смисл з одиницею мови, яка вербалі-
зує його у дискурсі. Концепт є “парасольковим” терміном, бо існує на 
пересіченні предметних царин кількох лінгвістичних дисциплін: пси-
холінгвістики, когнітивної лінгвістики і лінгвокультурології. Лінгво-
когнітологи розуміють концепт як операційну одиницю мислення, 
результат категоризації знання. Дослідження лінгвокогнітологів ма-
ють типологічний характер і сфокусовані на виділенні загальних зако-
номірностей у формуванні ментальних уявлень. У тенденції вони ма-
ють семасіологічну спрямованість: від смислу (концепту) до мови 
(засобів його вербалізації).4 Лінгвокультурологи вивчають взаємовід-
носини мови і культури, що проявляються у засобах мовного віддзер-
калення етнічного менталітету. Вони сфокусовані на вивченні специ-
фічного у структурі ментальних одиниць і у тенденції орієнтовані від 
імені концепту до сукупності номінованих ним смислів.5  

У структурі концепту виділяють понятійний, образний та цінніс-
ний складники. Понятійний складник відбиває категоріально-
ознакову структуру концепту, образний фіксує когнітивні метафори, 
що підтримують його у мовній свідомості, ціннісний визначає місце 
концепту у системі аксіологічних орієнтирів лінгвокультури.6  

Для структурування понятійної концептуальної інформації досить 
часто застосовують фрейм як найбільш продуктивний спосіб 
“упаковки” когнітивних структур, “концептуальну структуру для 
декларативного, рідше – процедурного, подання знань про типізовані 
ситуації чи типізовані властивості об’єкта”.7 Фрейм складається із 
слотів, порожніх вузлів, що заповнюються перемінними 
(конкретними для досліджуваної ситуації даними). Кожен слот утри-
мує якийсь тип інформації, релевантний для концепту.  

Евристично вважаємо, що найсуттєвіші ознаки концепту 
POLITIСIAN/ПОЛІТИК, визначені в результаті пілотного аналізу 200 
фрагментів британського газетного дискурсу, які містять ім’я концеп-
ту, іменник politician або його синоніми, дозволяють сформувати 
структуру концепту на підґрунті п’яти базових фреймів, виділених 
С.А. Жаботинською: акціонального, посесивного, предметного, так-
сономічного й компаративного.8 Фрейми названо базовими, оскільки 
вони демонструють найбільш загальні принципи організації вербалі-
зованої у дискурсі інформації онтологічного плану про предмети мен-
тального світу, їхні властивості й відносини.  

Таксономічний фрейм подає відносини категоризації, виявлені у 
двох варіантах: (1) [ХТОСЬ рід є ХТОСЬ вид]; (2) [ХТОСЬ рід є 
ХТОСЬ роль]. При цьому “вид” – постійний таксон предметної сутно-
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сті, “роду”, а “роль” – тимчасовий таксон. Таксономічний фрейм до-
зволяє встановити гендерну належність референта: [ХТОСЬ рід рефе-
рента POLITICIAN/ПОЛІТИК є ХТОСЬ вид ЧОЛОВІК/ЖІНКА – 
politician/female politician] та його основні ролі: [ХТОСЬ референт 
POLITICIAN/ПОЛІТИК є ХТОСЬ інституціонально-посадова роль: 
MP/ unionist/ finance minister/ governor/ deputy governor/ city’s deputy/ 
party chief/ Northern Ireland Secretary/ councilor/ deputy leader of 
Liverpool city council/ president/ government minister/ Prime Minister/ 
leader of the party; порівн.: 

(1) Thierry Breton, France’s finance minister, describes himself as a 
“modern politician”, happy to talk the language of technology and 
finance, as comfortable discussing internet telephony as international 
public offerings.  

(Financial Times, Oct. 27, 2005, P. 12)  
(2) Austria’s populist politician Jurg Haifer plans to step down from 

national politics and focus his efforts on Carinthia, the southern province 
where he is governor.  

 (I, Oct. 27, 2005, p. 24) 
У предметному фреймі референт характеризується за якісними, 

буттєвими, локативними, темпоральними й кількісними параметрами. 
Ці параметри репрезентовані таким набором пропозицій: [ХТОСЬ 
референт POLITICIAN/ПОЛІТИК є ТАКИЙ (властивість); існує ТАК 
(спосіб буття); є/існує ТАМ (місце буття); є/існує ТОДІ (час буття); є 
СТІЛЬКИ (кількість)]. Найбільш продуктивною є пропозиція, що по-
дає властивості референта. Властивості референта слід поділити на  

• природні: природно-фізичні (вік – young(er) politician, senior 
politician, wet-behind-the-ears politician; зовнішність – a 
handsome politician); та природно-телеологічні (інтелект – 
politician of undoubted ability); порівн.: 

(3) Kenneth Clarke was evicted from the Tory leadership contest last 
night after being eclipsed by David Cameron, a younger politician with 
greater appeal to the party’s centre ground.    

(Financial Times, Oct. 19, 2005, p. 4) 
(4) Hand-painted posters of the handsome politician appear 

mysteriously in the capital… (International Herald Tribune, Oct. 28, 
2005, p. 6) 

(5) What is wrong with a young politician of undoubted ability, 
having only served four years as an MP?    

(Sunday Telegraph, Oct. 30, 2005, p. NA) 
• соціокультурні (національно-етнічна належність – Russian 
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politician, Welsh politician, Irish politician; політична орієнтація 
– Labour politician, pro-European politician, centrist politician; 
соціально-телеологічні – (репутація політика top politician, 
great politician, prominent politician); порівн.: 

(6) The best public campaigners of the year are being sought as 
contesters for a prestigious award to be presented next month at the 
Scottish Politician of the year dinner.     

  (The Herald, Oct. 28, 2005, p. 9) 
(7) A Labour politician has defected to the SAP – leaving a council 

on a knife-edge.       
 (Daily Record, Oct. 26, 2005, p. 2) 

(8) A prominent Sunni politician called the vote “a farce”   
(Daily Post, Oct. 26, 2005, p. 17)  

• індивідуально-психологічні (професійно-ділові – effective 
politician, controversial politician, sure-footed politician та мора-
льно-етичні якості й поведінкові характеристики – flamboyant 
politician, snooty politician, politician of great personal purity, 
easy-going politician); порівн.: 

(9) Say what you will about Peter Mandelson “and many people have 
a lot to say about him” he is an extremely effective politician.  

                         (Independent Sunday, Oct. 30, 2005, p. 2) 
(10) Dr Amineh Abu-Zayyard had been content to remain in the 

shadow of George Galloway, her husband and the flamboyant politician.  
                            (The Scotsman, Oct. 26, 2005, p. 15) 

Інші пропозиції предметного фрейму не лексикалізуються. Подана 
ними інформація вербалізується фрагментами дискурсу. Так, інтерпрету-
ючи сучасний британський газетний дискурс, можна встановити, що 
референт POLITICIAN/ПОЛІТИК існує ТАК (спосіб буття): займаючись 
політичною діяльністю; існує ТАМ (місце буття): політична сфера 
(політичні інститути – уряд, парламент, партія, фракція тощо); існує ТО-
ДІ (час буття): сучасність; є СТІЛЬКИ (кількість): не релевантна.  

Інші фрейми подають зв’язки між кількома актантами. Кожен з 
них може бути розгорнутим у предметний фрейм.  

В акціональному фреймі актанти предметно-референтної ситуації 
наділені аргументними ролями і поєднані зв’язками, визначеними 
дією актанта-агенса й позначеними дієсловом діє/робить, що супро-
воджується прийменниками: діє за допомогою (інструмента чи помі-
чника); діє на (пацієнс/об’єкт); діє в напрямку (реципієнта); діє зара-
ди (мети чи причини); діє задля (результату чи бенефіціанта). 

Найбільш частотними діями референта-агенса POLITICIAN/



51 

ПОЛІТИК є такі: lie (брехати), focus one’s efforts on smth 
(зосереджувати зусилля), fight (вести боротьбу), lead one’s party 
(виступати лідером партії), switch party (переходити з однієї партії в 
іншу), reform (реформувати), rob (грабувати), shock (шокувати), gun 
for (націлюватися) тощо; порівн.: 

(11) Terminator star Arnold Schwarzenegger is gunning for President 
George Bush. The movie star turned politician is feuding with his fellow 
Republican over party fundraising.     

 (The Mirror, Oct. 22, 2005, p. 7) 
Найбільш частотними діями, спрямованими на референта-пацієнса 

POLITICIAN/ПОЛІТИК, є bribe (давати хабар), accuse 
(звинувачувати), make allegations against (робити судові заяви), kill 
(вбивати), blame (звинувачувати), show the door (вказувати на двері), 
shoot (стріляти) тощо; порівн.:  

(12) When every politician or celebrity who is accused of an offence 
refers to the charges levelled against him as a “myth”, it is clear that the 
word, like so many other, has been debased in today’s world.  

                           (The Daily Mail, Oct. 28, 2005, p. 64)  
Аналіз пресупозицій британського газетного дискурсу дозволяє 

встановити, що референт-агенс POLITICIAN/ПОЛІТИК діє заради 
(мета): політичної влади; задля (бенефіціант): не встановлено. 

Посесивний фрейм демонструє зв’язок [ХТОСЬ власник має 
ЩОСЬ предмет власності]. Відношення посесивності специфіковані в 
трьох субфреймах: (1) власник має власність; (2) ціле має частину; (3) 
контейнер має вміст. У досліджуваному дискурсі реалізується голо-
вним чином перша пропозиція. Референт POLITICIAN/ПОЛІТИК має 
(предмет власності): bank accounts (банківські рахунки); порівн.: 

(13) Years of work by the tribunals have yet to produce a 
comprehensive picture of the financial exploits of a politician who had, at 
the last count, 110 bank accounts.      
   (Mirror, Oct. 24, 2005, p. 1) 

Компаративний фрейм, що виникає на підґрунті таксономічного, 
сформований зв’язками тотожності, подібності й подоби: (1) тотож-
ність: [ХТОСЬ є ХТОСЬ корелят]; (2) подібність: [ХТОСЬ є як 
ХТОСЬ корелят]; (3) подоба: [ХТОСЬ є немовби ХТОСЬ корелят]. 
Фрейм подоби є концептуальним підґрунтям метафори. Наприклад, 
whip (“батіг, помічник політичного лідера, що забезпечує єдність 
членів партії при голосуванні): [ХТОСЬ референт POLITICIAN/
ПОЛІТИК є немовби ЩОСЬ корелят: батіг (такий, що чинить тиск на 
однопартійців, змушуючи їх “рухатися у вказаному напрямку”, наче 
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коняка, що підкоряється батогу)]. 
Компаративний фрейм можна застосувати до аналізу образного 

складника значення досліджуваного концепту.  
У контексті дискурсу властивості, ролі та дії референта можуть 

отримувати оцінку в термінах добре::погано. Аналіз таких прикладів 
дозволяє дослідити ціннісний складник концепту.   

Таким чином, у результаті інтеграції базових фреймів виникає абстра-
ктна концептуальна мережа, інформаційні фрагменти якої, відбиті в зна-
ченнях як мовних одиниць різного рівня, так і висловлень, розкривають 
соціокультурний зміст концепту POLITICIAN/ПОЛІТИК.  

Перспективу подальших досліджень може скласти аналіз понятій-
ного, образного та ціннісного складників концепту на більш репре-
зентативному матеріалі. 
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