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АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНОГО СКЛАДНИКА 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ POWER/ВЛАДА 
 
Концепт POWER/ВЛАДА є одним із стрижневих у семіотичному 

просторі дискурсу будь-якої лінгвокультури. Партитив названого кон-
цепту, “політична влада”, вже був предметом аналізу на матеріалі 
російського політичного дискурсу.1 Вивчалися англомовні фразеоло-
гічні одиниці, що відбивають концепт “влада”.2 Проте комплексного 
когнітивно-семантичного аналізу концепту POWER/ВЛАДА на матері-
алі англійської мови ще не було проведено. Це і визначає перспектив-
ність нашого дослідження.  

У лінгвістиці термін “концепт” трактують в межах двох наукових 
напрямків: лінгвокогнітивного та лінгвокультурного. Обидва напрям-
ки виходять із розуміння концепту як базової одиниці структуровано-
го знання, когнітивної сутності, що дозволяє пов’язати певний смисл 
з одиницею мови, яка вербалізує цей смисл у дискурсі. Лінгвокогніти-
вний підхід акцентує індивідуальне у концепті, розглядаючи його як 
одиницю ментальних чи психічних ресурсів свідомості,3 спонтанно 
функційну в пізнавальній і комунікативній діяльності індивіда перце-
птивно-когнітивно-афективну структуру динамічного характеру, під-
корену закономірностям психічної життєдіяльності людини.4 Лінгво-
культурний підхід акцентує соціокультурне у концепті, називаючи 
його базовою одиницею культури: “до структури концепту залучено 
все те, що робить його фактом культури – вихідна форма 
(етимологія); стиснута до основних семантичних ознак історія; су-
часні асоціації, оцінки тощо”.5  

Вважаємо, що лінгвокультурний та лінгвокогнітивний підходи не 
є взаємовиключними: концепт як одиниця ментальних ресурсів у сві-
домості індивіда певною мірою репрезентує засвоєний цим індивідом 
соціокультурний досвід, пов’язаний з інтерпретацією концепту у ко-
лективній свідомості соціуму чи лінгвокультури. І, навпаки, концепт 
як одиниця культури фіксує соціокультурний досвід соціуму чи лінг-
вокультури, що у процесі соціалізації через спілкування як діяльність 
засвоюється і привласнюється індивідом, стаючи фактом його свідо-
мості. Як справедливо зазначає В.І. Карасик, названі підходи відрізня-
ються векторною спрямованістю: лінгвокогнітивний аналіз концепту 
йде від індивідуальної свідомості до культури, а лінгвокультурний – 
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від культури до індивідуальної свідомості.6 
Наша робота розвиває лінгвокультурний підхід до концепту, оскі-

льки він найбільш повно відповідає її основному завданню: встанови-
ти етнолінгвокультурну специфіку концепту POWER/ВЛАДА, вербалі-
зованого різнорівневими одиницями англійської мови у дискурсі. З 
погляду лінгвокультурології концепт є єдиною одиницею, що об’єд-
нує наукові доробки у царинах культури, свідомості і мови, оскільки 
він належить свідомості, детермінується культурою і опредмечується 
у мові. Процес формування концепту – це власне процес редукції ре-
зультатів чуттєвого пізнання дійсності у людській пам’яті і співвідне-
сення їх із засвоєними раніше культурно специфічними цінностями, 
віддзеркаленими в релігії, ідеології, мистецтві тощо.7  

Вчені встановили, що репрезентація концепту “влада” у масовій та 
науковій свідомості суттєво не відрізняється.8 

Cоціологічні концепції влади виходять з її реляційного характеру: 
вона трактована як соціальна взаємодія між суб’єктом, що має владу, 
і об’єктом, що її позбавлений. Ця взаємодія постає у сукупності трьох 
вимірів: 1) директивного – статусу, що забезпечує виконання наказу, 
директиви; 2) функціонального – здатності та вміння реалізувати фун-
кцію соціального управління; 3) комунікативного – актуалізації влади 
через мовленнєве спілкування на підґрунті зрозумілої обом сторонам 
владних відносин мови.9 “Влада – це своєрідна система комунікації 
між різними її суб’єктами або між суб’єктами і об’єктами, між 
двома або більше особами чи сторонами, що беруть  участь у систе-
мі владних відносин, а не просто надбання однієї із сторін”.10 

Оскільки влада є досить багатогранним явищем, існують різнома-
нітні класифікації типів влади. За соціально-інституціональними сфе-
рами реалізації виділяють адміністративну, економічну, політичну, 
духовну, військову, фінансову, церковну, батьківську, державну 
(законодавчу, виконавчу, судову), так звану четверту владу (засоби 
масової інформації) тощо. У залежності від ресурсів, що використову-
ються для здійснення владного впливу, виділяють владу приневолен-
ня (coercive power), що заснована на погрозі та/чи покаранні; владу 
зв’язків (connection power), що спирається на використання суб’єктом 
зв’язків з впливовими людьми; владу винагороди (reward power), що 
закорінена у можливості суб’єкта запропонувати об’єкту щось особ-
ливо цінне для нього у якості винагороди; легітимну/посадову владу 
(legitimate/positional power), що гарантована місцем суб’єкта в ієрархії 
соціальних інститутів; референтну чи приватну владу (referent power), 
що ґрунтується на особистих відносинах суб’єкта з підлеглими; інфо-
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рмаційну владу (information power), що уможливлюється володінням 
суб’єктом якоюсь важливою для інших інформацією; експертну владу 
(expert power), що пов’язана з володінням суб’єктом спеціальними 
знаннями та навичками.11 До цього списку варто залучити ще один 
прояв влади, що все частіше згадується у сучасному англомовному 
газетному дискурсі, так звану жіночу владу (girl power), що заснована 
на використанні жінкою своєї сексуальності для впливу на чоловіка і 
досягнення поставленої мети. 

Лінгвокогнітивний аналіз концепту виходить із наявності у його 
структурі понятійного складника (фактуальної інформації про суб’єк-
та/об’єкта реального чи уявного світу, що лежить у підґрунті утворен-
ня концепту), образного (усіх метафоричних образів, яким уподібнено 
суб’єкта/об’єкта) та ціннісного (інформації про місце суб’єкта/об’єкта 
у системі аксіологічних орієнтирів лінгвокультури).12 

Аналіз понятійного складника концепту POWER/ВЛАДА передба-
чає проведення цілої низки процедур: від дефінування (виділення 
ознак концепту за словниковими дефініціями його імені, тобто одини-
ці, що найбільш повно передає зміст концепту, вербалізуючи його у 
дискурсі), етимологічного аналізу імені, встановлення його синонімі-
чного ряду, частиномовних реалізацій, аналізу фразеологізмів, паре-
мій, афоризмів, що містять ім’я концепту, – до опису усіх асоціатив-
них ознак концепту, відбитих у синтагматичних зв’язках його імені у 
дискурсі. 

На підставі аналізу дефініцій лексеми power в англомовних лекси-
кографічних джерелах13 вважаємо доцільним поділити її основні се-
мантичні ознаки на дві групи. Перша семантична група сформована 
навколо інваріантної ознаки спроможність об’єкта/суб’єкта фізич-
ної (матеріальної чи уявної ідеальної) реальності. Сюди відносимо 
такі семантичні ознаки: 1) здатність (фізична/ментальна/духовна) осо-
би/істоти до дії/протидії; порівн.: to be within/beyond/outside one’s 
power to do smth; to have the power to do smth; intellectual powers; the 
power of motion; failing powers; 2) фізична сила; порівн.: the power of a 
blow; 3) енергія; порівн.: by power; water power; electric power; horse 
power; mechanical power; power-boat; power-station; power-point; with-
out power; 4) велика кількість; порівн.: a power of money; a power of 
good; 5) ступінь (мат.); порівн.: eight in the third power; 6) сила збіль-
шення лінзи/мікроскопа; порівн.: the power of a lens; a telescope of high 
power; 7) дух, небесна сила; порівн.: the powers of darkness; merciful 
powers. 

Синонімами лексеми power, що актуалізує потенційну здатність 
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об’єкта/суб’єкта фізичного світу спричиняти певний ефект, є force 
(фізична сила), energy (енергія), strength (снага), might (міць). Аналіз 
дефініцій тлумачних англомовних лексикографічних джерел свідчить 
про наступні семантичні відмінності між членами цього семантично-
го ряду: power означає потенційну чи реалізовану фізичну, ментальну, 
духовну здатність до дії чи протидії; force акцентує увагу на резуль-
тативному ефекті реалізації цієї здатності; energy трансформує здат-
ність у продуктивність в роботі; strength відноситься до якості/
властивості особи чи неживого об’єкта, що уможливлює реалізацію 
здатності діяти або протидіяти напрузі, тиску чи агресії; might має на 
увазі великий ступінь здатності до дії чи протидії або її надзвичайну 
результативність.  

Друга семантична група сформована навколо інваріантної ознаки 
спроможність об’єкта/суб’єкта соціокультурної реальності. Семан-
тичні ознаки цієї групи охоплюють: 1) право, вплив, контроль, авто-
ритет; порівн.: the power of the law; the power of Congress; to have a 
person in one’s power; to have power over smb; at the height of one’s 
power; to fall into smb’s power; a party in power; supreme power; power 
politics; political power; 2) повноваження; порівн.: the powers of the 
Prime Minister; the power of attorney; to exceed one’s powers; the power 
to sign a document; 3) впливова особа/організація/держава; порівн.: the 
Great Powers; the powers that be. 

Синонімами лексеми power, що актуалізує здатність суб’єкта/
об’єкта соціокультурного світу спричиняти санкціонований соціумом 
контролюючий вплив на інших суб’єктів/об’єктів, є authority 
(повноваження), jurisdiction (право), control (контроль), command 
(керування), sway (правління), dominion (володіння). Аналіз дефініцій 
тлумачних англомовних лексикографічних джерел свідчить про такі 
семантичні відмінності між членами цього семантичного ряду: power 
означає здатність суб’єкта діяти з позиції сили відповідно до повнова-
жень та чинити суттєвий вплив; порівн.: the power to mould public opinion; 
authority припускає тимчасове наділення особи такою здатністю з пев-
ною метою у чітко визначених межах; порівн: to give the attorney the au-
thority to manage one’s estate; jurisdiction відсилає до офіційно наданої 
здатності, реалізація якої має чітко визначені межі; порівн.: the bureau 
having jurisdiction over alcohol and firearms; control акцентує повноважен-
ня направляти та обмежувати; порівн.: to be responsible for the students 
under one’s control; command припускає здатність приймати одноосібні 
рішення та вимагати їм коритися; порівн.: the army officer in command; 
sway має на увазі масштаб здатності; порівн.: an empire that extended its 
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sway over the known world; dominion підкреслює суверенність та повноту 
повноважень; порівн.: given dominion over all the animals.   

Результати дефініційного аналізу співвідносних засобів вербаліза-
ції досліджуваного концепту свідчать про те, що лексема power є най-
більш загальним терміном, що найповніше передає зміст концепту. 
Усі інші терміни відбивають логічно більш вузькі, підпорядковані 
ознаки концепту POWER/ВЛАДА, що позначають його складники 
або атрибути. 

Частиномовні деривати імені досліджуваного концепту – дієприк-
метник минулого часу powered (здатний продукувати енергію) від 
дієслова to power, прикметники powerful::powerless (сильний/
могутній/впливовий::безсилий/неспроможний/нікчемний), прислівни-
ки powerfully::powerlessly (сильно/могутньо/яскраво::безсило/
безпорадно/слабо) – також відбивають його як фізичні, так і соціоку-
льтурні параметри; порівн.: a new aircraft powered by Rolls Royce en-
gines; a high powered car; a powerful blow; to be powerless to resist – a 
powerful enemy; a high powered salesman; to render smb powerless.  

Згідно з даними етимологічного аналізу, ім’я концепту POWER/
ВЛАДА закорінене у середньофранцузькому poeir від латинського 
potere (бути спроможним). Латинське potere є вульгарним варіантом 
(Vulgar Latin) posse. Латинське дієслово posse має дієприкметник те-
перішнього часу potent-, potens від potis, pote (спроможний), що є спо-
рідненим з готським bruthfaths (наречений), грецьким posis (чоловік) 
та pati (хазяїн) на санскриті. Отже, лексема power має спільні етимо-
логічні корені з potent. 

Семантичні ознаки прикметника potent (міцний/ефективний/
такий, що має високу сексуальну потенцію – могутній/впливовий/
переконливий) подібно до ознак powerful репрезентують як фізичну 
(порівн.: potent drugs/remedies/cars, a potent male), так і соціокультур-
ну реальність (порівн.: potent arguments/reasons/charms).  

Результати етимологічного аналізу імені досліджуваного концепту 
дозволяють припустити, що соціокультурний концептуальний зміст 
POWER/ВЛАДА має гендерну природу і є результатом метафорично-
го переосмислення реалій фізичного природного світу, а саме – верхо-
венства чоловіка, пов’язаного з фізіологічною потенцією, що наділяє 
його здатністю до продовження людського роду, і отже, робить воло-
дарем світу. 

Перспективу подальшого лінгвістичного аналізу лінгвокультурно-
го концепту POWER/ВЛАДА може скласти опис синтагматичних реа-
лізацій імені концепту в англомовному дискурсі. 
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