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МОВНА ОСОБИСТІСТЬ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

У статті розглядається поняття мовної особистості, її зображення у політичному дискурсі. 

Окреслюючи перспективи дослідження, автор зосереджує увагу на когнітивно-дискурсивному аналізі 

мовного портрету політичного діяча, зокрема на концептуальному аналізі, який дозволяє надати 

характеристику політичного діяча у повній мірі.  
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В статье рассматривается понятие речевой личности, ее изображения в политическом дискурсе. 

Очерчивая перспективы исследования, автор делает акцент на когнитивно-дискурсивном анализе речевого 

портрета политического деятеля, в частности на концептуальном анализе, который позволяет в полной 

мере охарактеризовать политического деятеля. 

Ключевые слова: прагматика, когнитивная лингвистика, дискурс, дискурс-анализ, политический 

дискурс, речевая личность, концептуальный анализ. 

 

In this article the notion of linguistic identity and its image in political discourse are investigated. Outlining the 

prospects of the research, the author emphasizes cognitive-discourse analysis of the linguistic portrait of politician 

namely conceptual analysis which enables to provide full portrayal of politician.  

Key words: pragmatics, cognitive linguistics, discourse, discourse analysis, political discourse, linguistic 

identity, conceptual anlysis. 

 

В останні роки значно зріс інтерес до проблеми вивчення особистості як такої. Дане явище обумовлено, 

на наш погляд, перш за все тим, що в умовах глобальної комунікації та вільного доступу до інформації, 

можливості людини різко розширилися. Стало очевидним еволюційне зростання особистості, почала 

змінюватися її значущість як об’єкта дослідження, в залежності від тієї чи іншої наукової дисципліни. В 

якості пріоритетного об’єкту дослідження поняття «особистість» можна зустріти в психології, філософії, 

культурології, мовознавстві, літературі та ряді інших наук. 

Мовознавці звернулися до «людського чинника», до носія мови – людини, особистості, яка говорить. 

Тим самим закінчився етап досліджень, які будувалися на формальних критеріях аналізу мови. Мовознавці 

направили свої інтереси в область дослідження мовних повідомлень з урахуванням мовленнєвого впливу як 

важливого засобу людського спілкування. Все більше уваги стало приділятися прагматичним впливам, а 

прагматика як наука вийшла на передній план.  

Проблему мовленнєвого впливу важко віднести до маловивчених. Початок дослідження цього питання 

було покладено в античні часи арістотелівською концепцією риторики. Питання мовленнєвого впливу 

висвітлюються в роботах багатьох авторів двадцятого століття: Ж. Вандріес (1937), Т.Г. Винокур (1993), Г.П. Грайс 

(1985), Л.А. Кисельова (1978), Г. Клаус (1967), А.А. Леонтьєв (1969), Г.Г. Матвєєва (1999), Ю.А. Сорокін (1972), W. 

Motsch (1989, 1995) та багатьох інших. 

Здійснюючи вибір мовних засобів за звичкою, автоматично, відправник тим самим миттєво, на 

неусвідомлюваному рівні здійснює мовленнєвий вчинок. З мовленнєвих вчинків складається мовна 

поведінка відправника тексту. 

Поняття «мовна особистість» створено проекцією в область мовознавства відповідного 

міждисциплінарного терміна, у значенні якого переломлюються філософські, соціологічні та психологічні 

погляди на суспільно значиму сукупність фізичних і духовних властивостей людини, що складають його 

якісну визначеність.
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У лінгвістиці одним з перших до мовної особистості звернувся В. Гумбольдт. Лінгвіст Л.Вайсгербер 

стверджує про залежність всього життя людини від рідної мови, а також про взаємозв’язок рідної мови і 

духовного формування людини. У цьому відношенні справедливим є висловлювання В.В. Воробйова: 

«Особистість – осередок взаємозв’язку культури та мови, діалектики їх розвитку. Тому про особистість 

можна говорити тільки як про мовну особистість, як про втілену в мові».
2
 

Тому сама соціальна сутність мови полягає в тому, що вона існує, перш за все, в мовній свідомості – 

колективній та індивідуальній. Відповідно, носіями культури в мові є мовний колектив та індивідум. 

Колектив як раса та індивідум є крайніми точками на умовній шкалі мовної свідомості.
3
 Сама по собі мова є 

невід’ємним компонентом свідомості, її інструментом і виступає як посередник між людиною і картиною 

світу, відображений ним у мовних формах. Це зв’язок людини з картиною світу, що міститься в мові, якою 

вона розмовляє, з колом уявлень, образів і понять, які запечатані в мові. Кожна людина, вростаючи у мову, 

змушена засвоювати її спосіб розуміння світу явищ і духу.
4
 Мова конкретної людини не існує сама по собі. 

Вона формується мовою інших людей, які належать одному народу, мають загальну культуру і традиції.  
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Крім цього, пов’язане з поняттям «мовна особистість» поняття «мовна свідомість» знайшло 

відображення в працях І.А. Бодуен де Куртене, Р.О. Якобсона та інших. Таким чином, лінгвістика вийшла на 

дослідження людини, що володіє мовою, на дослідження мовної особистості. Безпосереднім носієм мовної 

свідомості є мовна особистість, тобто людина, яка існує в мовному просторі – у спілкуванні, в стереотипах 

поведінки, зафіксованих в мові, в значеннях мовних одиниць та значеннях текстів.  

Вивчення мовної особистості у вітчизняній лінгвістиці тісно пов’язане з ім’ям Ю.Н. Караулова. Під 

мовною особистістю він розуміє «сукупність здібностей і характеристик людини, які зумовлюють створення 

нею мовних творів (текстів)», які розрізняються ступенем структурно-мовної складності, глибиною і 

точністю відображення дійсності, визначеною мовною спрямованістю.
5
 Дане визначення допускає двоїсту 

інтерпретацію: статичну та динамічну. У першому випадку, ми приймаємо індивіда як особистість, тобто 

суб’єкта соціальних відносин, який володіє своїм неповторним набором особистісних якостей. У другому 

випадку, ми припускаємо, що на певному етапі індивід ще не є особистістю, тобто не володіє відмінними 

соціально зумовленими характеристиками.  

Крім того, мовну особистість можна охарактеризувати з позицій лінгвістичної свідомості та мовної 

поведінки, тобто з позицій лінгвістичної концептологіі і теорії дискурсу. 

Особливий інтерес і деякий наочний прояв поняття мовної особистості отримує в політичному дискурсі, 

оскільки він найбільше впливає на громадську свідомість і широко розповсюджений в засобах масової 

комунікації. 

Актуальність дослідження мовної поведінки представників соціальної групи людей, зайнятих у сфері 

політики, зумовлена постійним інтересом як сучасників, так і нащадків до людей, які зробили помітний 

внесок в історію. Цей інтерес ніколи не обмежувався тільки їхньою діяльністю на політичній і громадській 

арені. Відомий діяч завжди привертає увагу саме як особистість – усім своїм психоемоційним, моральним та 

інтелектуальним виглядом, а також мотивами дій. Мова політики являє собою цінне джерело інформації про 

нього, оскільки є невід’ємною частиною характеру і найширшим чином визначає особистість.  

Серед дослідників немає загальноприйнятого визначення мови політики. У лінгвістичній літературі поряд з 

поняттям «політичний дискурс» (Є.І. Шейгал, А.Н. Баранов) вживаються дефініції «суспільно-політична мова» (Т.В. 

Юдіна), «агітаційно-політична мова» (А.П. Чудінов), «мова громадської думки» (П.Н. Денисов), «політичний 

мова» (О.І. Воробйова). 

Найбільш вузького визначення політичного дискурсу дотримується, зокрема, голландський лінгвіст Т. ван 

Дейк (T. van Dijk). Він вважає, що політичний дискурс – це клас жанрів, обмежений соціальною сферою, а 

саме політикою. Урядові обговорення, парламентські дебати, партійні програми, промови політиків – це ті 

жанри, які належать сфері політики. Політичний дискурс – це дискурс політиків. Обмежуючи політичний 

дискурс професійними рамками, діяльністю політиків, вчений зазначає, що політичний дискурс в той же час 

є формою інституційного дискурсу. Це означає, що дискурсом політиків вважаються ті дискурси, які 

виробляються в такому інституціональному навколишньому оточенні, як засідання уряду, сесія парламенту, 

з’їзд політичної партії. Висловлювання має бути проголошене мовцем в його професійній ролі політика та в 

інституційніональній навколишній обстановці. Таким чином, дискурс є політичним, коли він супроводжує 

політичний акт в політичній обстановці.
6
 

У потенційному вимірі дискурс являє собою семіотичний простір, що включає вербальні і невербальні 

знаки, орієнтовані на обслуговування даної комунікативної сфери, а також тезаурус прецендентних 

висловлювань і текстів. У потенційне вимірювання дискурсу включаються також уявлення про типові 

моделі мовленнєвої поведінки й набір мовних дій і жанрів, специфічних для даного типу комунікації. 

Стосовно семіотичного простору політичного дискурсу можна говорити про неоднорідності задіяних в 

ньому «мов»: крім вербальних знаків і паралінгвістики, суттєве значення має політична символіка та 

емблематика, семіотика будівель або, ширше, семіотика простору (знакове використання простору). У 

політичному дискурсі знаковий статус набуває сама фігура політика та певні поведінкові моменти (знакові 

дії).
7 

Політичний дискурс представлений в іменах. Особа зливається з текстом, але одночасно сама є 

текстом. Це «нашарування» або змішання змістів породжує новий зміст. Один і той же текст, висловлений 

різними особами, «розпадається» на різні тексти: вони інакше декодуються аудиторією, інакше 

структуруються, класифікуються, ранжирують. Вони дають іншу картину соціальної взаємодії.
8
 

Мова політика (за деякими винятками) оперує символами, а її успіх зумовлюється тим, наскільки ці 

символи співзвучні масовій свідомості: політик повинен вміти зачепити потрібну струну в цій свідомості; 

вислови політика повинні укладатися у «всесвіт» думок і оцінок (тобто, в безліч внутрішніх світів) його 

адресатів, «споживачів» політичного дискурсу.  

Тому, інтерпретуючи мовну осбистість в політичному дискурсі в її цілісності, не можна обмежуватися 

суто мовними моментами, інакше суть і мета політичного дискурсу пройдуть непоміченими. Розуміння 

політичного дискурсу передбачає знання фону, очікувань автора й аудиторії, прихованих мотивів, сюжетних 

схем і улюблених логічних переходів, що існують у конкретну епоху. 

Таким чином, ми зосереджуємося на когнітивному аналізі мовної особистості політичного дискурсу, 

мотивуючи, перш за все, тим, що в ньому найбільш наочно актуалізується і відображається суспільна 

свідомість. Тобто, політичний дискурс є безпосередньо пов’язаним з ціннісними орієнтаціями в суспільстві. 

А ціннісні категорії часто розглядаються як семантичні і когнітивні конструкти.  
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Крім цього, проблема нашого дослідження когнітивних аспектів характеристики мовної особистості 

політичного дискурсу є однією з проблем когнітивної лінгвістики, когнітивної теорії мови, комунікативної 

прагматики та теорії дискурсу. Досліднику комунікації в будь-якому випадку необхідно знати, наскільки 

той, хто говорить і той, хто слухає розуміють один одного – правильно чи ні; спрямованість на порозуміння є 

фундаментальна умова людського спілкування. При цьому успішне розуміння здійснюється не тільки тоді, 

коли люди намагаються зрозуміти значення слів і словосполучень у висловленні, але і, перш за все тоді, 

коли вони зосереджені на інтенції співрозмовника, на тому, що він хоче висловити, яку мовленнєву дію 

виконує. 

Рішення проблеми комунікації здійснюється на основі аналізу дискурсу і таким чином дозволяє 

досліднику зняти завісу над її когнітивними аспектами, а саме над експліцитним й імпліцитними інтенціями, 

що містяться в самому дискурсі мовця й того, хто пише.  

Дослідження та опис мовної особистості політичного дискурсу в сучасній науковій літературі носить 

довільно-індивідуальний і умовний характер. Багато залежить від того, як до його розгляду підходить той чи 

інший фахівець. Але, в будь-якому випадку, на наш погляд, слід обумовити, які методи дослідження варто 

застосовувати для того, щоб наочно простежити зміст політичного дискурсу та виявити основні когнітивні 

аспекти, які полягають у його внутрішній структурі.  

Застосування когнітивно-дискурсивного аналізу, пріоритет в розробці якого належить Т.А. ван Дейку,
9
 

бачиться нам у цьому плані найбільш перспективним. І його можливості, як ми вважаємо, дозволять 

досліджувати, виявляти специфіку політичного дискурсу. Як нам видається, когнітивно-дискурсивний 

аналіз – це аналіз, який може торкатися будь-якого висловлювання, вербального або невербального, 

спрямованого на комунікацію з іншим індивідом. І цей вислів самий по собі відносить мовця до тієї чи іншої 

соціальної групи, тому що його специфічне вираження думки передбачає спрямованість на використання 

мови в певному соціальному контексті. У нашому випадку, в якості такого «соціального» вислову виступає 

політичне висловлювання або ж політичний дискурс в цілому.  

В рамках когнітивно-дискурсивного аналізу актуальним методом дослідження мовної особистості 

вважаємо концептуальний аналіз. Саме виділення та комплексний опис базових лінгвокультурних концептів 

англомовних політичних діячів є головним завданням наших подальших досліджень.  
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