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ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ІНСТРУМЕНТ МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ
ЕЛЕКТОРАТУ
(на матеріалі інавгураційної промови Дональда Трампа
20 січня 2017 р.)
Голубовська Ірина Олександрівна, igolubovska777@gmail.com
д.філол.н., професор
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У рамках статті характеризується політичний інституційний дискурс як
інструмент впливу на маси і маніпулювання їх свідомістю, настроями, поведінкою в
інтересах невеликої групи людей, які іменують себе політичною елітою суспільства.
Політичний дискурс розглядається у вузькому значенні – як дискурс конкретного політика (у
даному випадку Д. Трампа), що представляє республіканську партію США. На матеріалі
інавгураційній промові Трампа, яку він виголосив 20 січня 2017 року, розглянуто
комунікативні тактики: аргументації; ідентифікації; інтимізація; позитивної
самопрезентації; звинувачення; сакральної символізації; об’єднання суспільних зусиль та
спонукання до кооперації з владою; позитивного прогнозування, котрі реалізуються за
допомогою вербалізацій тих чи тих комунікативних ходів.Такі традиційні стилістичні
фігури, яканафора, епіфора, антитеза, триколон та ін. широко задіянів ролі кінцевих
вербалізацій маніпулятивних інтенцій адресанта. Причому анафора концентрує увагу
слухачів на вихідній авторській установці, а епіфора –фокусує увагу реципієнта на наслідках
дій, на їх бажаному результаті. Імпліцитною основою дискурсивного розгортання
комунікативних тактик слугують етико-духовні цінності американського народу, які
політик використовує у своїх комунікативних цілях з метою досягнення потужного впливу
на цільову аудиторію. Як видається, структура маніпулятивного впливу на вербальносемантичному і глибинно-когнітивному рівнях політичного тексту жанру інавгураційної
промови буде мати приблизно один і той самий характер, що необхідно довести на основі
безпосереднього дослідження інших політичних промов політиків, котрі належать різним
політичним культурам.
Ключові слова: політичний дискурс; маніпуляція; комунікативна тактика,
комунікативний хід, теза, антитеза, синтез, повтор, анафора, епіфора, імпліцитна
семантика, американські цінності.
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Орлова Тетьяна Владимировна, orlova.knu@gmail.com
д. іст. н., професор
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
В рамках статьихарактеризуется политический институциональный дискурс как
инструмент воздействия на массы и манипулирования их сознанием, настроениями,
поведением в интересах небольшой группы людей, именующих себя политической элитой
общества. Политический дискурс рассматривается в узком значении – как дискурс
конкретного политика (Д. Трампа), представляющего республиканскую партию США. На
материале инаугурационной речи Трампа, произнесенной 20 января 2017 года,
рассмотреныкоммуникативные тактики: аргументации; идентификации; интимизации;
положительной самопрезентации; обвинения; сакральной символизации; объединения
общественных усилий и побуждения к кооперации с властью; положительного
прогнозирования, - которые реализуются с помощью вербализаций тех или иных
коммуникативных ходов. Такие традиционные стилистические фигуры, как анафора,
эпифора, антитеза, триколон и др. широко задействованы в роли конечных вербализаций
манипулятивных интенций адресанта. Причем анафора концентрирует внимание
слушателей на исходной авторской установке, а эпифора – фокусирует внимание
реципиента на последствиях действий, на их желаемом результате. Имплицитной основой
дискурсивного развертывания коммуникативных тактик служат этико-духовные ценности
американского народа, которые политик использует в своих коммуникативных целях с
целью достижения мощного воздействия на целевую аудиторию. Как представляется,
структура манипулятивного воздействия на вербально-семантическом и глубиннокогнитивном уровнях политического текста жанра инаугурационной речи будет иметь
примерно один и тот же характер, что необходимо доказать на основе непосредственного
исследования политических речей других политиков, принадлежащих различным
политическим культурам.
Ключевые слова: политический дискурс; манипуляция; коммуникативная тактика,
коммуникативный ход; тезис, антитезис, синтез: повтор, анафора, эпифора; имплицитная
семантика,американскиеценности.
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Golubovska I.,igolubovska777@gmail.com
DSc., full prof.;
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Philology
OrlovaT., orlova.knu@gmail.com
DSc., full prof.
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Philology
The article describes the political institutional discourse as an instrument for influencing
the masses and manipulating their consciousness, moods, behavior in the interests of a small group
of people who call themselves the political elite of society. Political discourse is considered in a
narrow sense – as a discourse of a specific politician (D. Trump), who represent the Republican
Party of the United States. On the material of the inaugural of Trump, delivered on January 20,
2017, such communicative tactics are being considered: argumentation; identification;

intimization; positive self-presentation; accusing; sacral symbolization; pooling of public
effortsand motivating to cooperate with the authorities; positive forecasting, ̶ which are all realized
with the help of verbalizations of various communicative moves. Such traditional stylistic figures as
anaphora, epiphora, antithesis, tricolon, etc. are widely involved in the processes of final
verbalizations of manipulative intentions of the addressee. Moreover, anaphora concentrates the
listeners' attention on the original author's settings, and epiphora focuses the attention of the
recipient on the consequences of actions, on their desired result. Ethical and spiritual values of the
American people serve as the implicit basis for the discoursive actualization of communicative
tactics, which the politician uses for his communicative purposes trying to achieve a powerful
impact on the target audience. Evidently the structure of the manipulative influence on the verbalsemantic and deep-cognitive levels of the political text of the genre of inaugural is about to have the
same character that must be proved on the basis of a study of political speeches of other politicians
belonging to different political cultures.
Key words: political discourse; manipulation; communicative tactics, communicative move;
thesis, antithesis, synthesis: repetition, anaphora, epiphora; implicit semantics, American values.
Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими та практичними завданнями, аналіз останніх наукових публікацій з теми
дослідження, її актуальність).
Сутність, природу і функції політичного дискурсу в сучасній антропологічно
орієнтованій лінгвістиці намагаються збагнути на перетині найрізноманітніших ділянок
наукового знання. До кола предметних філологічних ділянок, у рамках яких вивчається цей
вид дискурсу, окрім традиційних риторики і стилістики, долучилися лінгвосеміотика
(Ю. С. Степанов, Р. Барт), прагмалінгвістика (Н. Д. Арутюнова, Ф. С. Бацевич, Т. ван Дейк,
В. З. Дем’янков, О. С. Іссерс, К. С. Серажим, Р. Водак), лінгвокультурологія та міжкультурна
комунікація
(В. А. Маслова,
І. А. Стернін,
С. Г. Тер-Мінасова),теорія
комунікації
(Г. Г. Почепцов, Дж. Г. Мід, Дж. Уолтер, У. Фішер, М. МакКомбс, Д. Шоу).Вчені
намагаються проаналізувати форму, зміст, іллокуції та перлокуції політичного дискурсу,
параметри його ефективності в контексті здійснення маніпулятивно-персуазивного впливу
на цільову аудиторію. Адже будь-який політичний дискурс актуалізує ті чи ті ідеологічні
погляди, встановлює певні ідейні константи, які виступають маркерами конкретного
ідеологічного простору [Цуциева 2012, с. 105].
Об’єкт і предмет, мета і завдання дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Висновки та перспективи подальших розвідок.
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