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ФОРМУВАННЯ ІДЕОЛОГЕМ НА СЕМАНТИЧНОМУ Й 

ФОРМАЛЬНОМУ РІВНЯХ 

 

Початок 21 століття є періодом значних соціальних змін, а 

соціальні зміни завжди пов'язані зі змінами в панівній ідеології. Саме 

тому вивчення ідеології, її структури, одиниць і особливостей 

формування становить актуальний напрямок дослідження для 

фахівців у різних галузях: психології, соціології, політології, 

філософії. Із зазначених позицій ідеологію визначають як систему 

ідей, переконань і цінностей, яку використовують для розуміння, 

виправдання або засудження певного політичного, економічного чи 

соціального устрою. Така система форм суспільної свідомості може 

сприяти соціальним змінам, гальмувати їх або виникати внаслідок цих 

змін  [5]. 

Одиницею ідеології є ідеологема. Під ідеологемою у 

представленому дослідженні розуміємо мовну одиницю, яка, по-

перше, повідомляє колективному адресату деяке історично 

сформоване знання про оточуючий світ, і по-друге, формує ставлення 

адресата до дійсності. 

Розглядаючи мову як єдність трьох аспектів, формального, 

семантичного й прагматичного, Р. Лакофф зображує її у вигляді 

трикутника, вершини якого відповідають формі лексичної одиниці, її 

значенню й функції у процесі комунікації. Тому вважаємо за доцільне 

досліджувати особливості формування ідеологеми на трьох рівнях: 

семантичному, формальному й прагматичному. Підтвердження 

доцільності такого підходу знаходимо в роботах кандидата 

філологічних наук, російського журналіста А.О. Мірошниченка. У 

своїй монографії, присвяченій аналізу лінгво-ідеологічної парадигми, 

дослідник виокремлює два основних рівні реалізації такого аналізу, 



лексико-семантичний та семантико-синтаксичний рівні. Доповнюючи 

ці мовні рівні третім, стилістичним, учений охоплює усі класи 

відповідностей, які можуть виникнути між мовою і мисленням у 

процесі формування ідеологем [1]. 

Мета представленого дослідження полягає в виокремленні 

семантичних і формальних засобів утворення ідеологеми. 

 

Утворення ідеологем: семантичний рівень. Спочатку 

простежимо, які зміни у значенні лексичної одиниці призводять до 

перетворення її на ідеологему. На цьому, лексико-семантичному рівні, 

спостерігаємо спроби сформувати ідеологему через зміну 

денотативного чи конотативного значення лексичної одиниці. 

Одним із таких лексико-семантичних засобів є створення ефекту 

семантичного підсилення, який полягає у поєднанні лексичних 

одиниць з подібними конотативними або периферійними семами. В 

результаті накладання семантичних полів співставлених одиниць 

значення подібних сем підсилюється, що призводить до формування 

ідеологеми, наприклад: 

(1) …people last week wanted criminals robustly confronted on our 

street [3]. 

(2) A concerted, all-out war on gangs and gang culture [3]. 

У наведених прикладах спостерігаємо створення ідеологічно 

маркованих сем у місцях накладання близьких конотативних чи 

периферійних сем. Аналіз словникових дефініцій доводить, що 

підкреслені суміжні лексичні одиниці мають спільні семи. Так, у 

прикладі (1) ефект семантичного підсилення має місце в 

словосполученні robustly confronted. Прислівник robustly 

використовується у значенні 

in an energetic or vigorous way;→ 

vigorous: strong, active or full of energy; → 

energy: the ability to put effort and enthusiasm into an activity. 

Дієслово confront тлумачимо як 

face somebody so that they cannot avoid it; → 

face: to be willing to see somebody or deal with something. 



В результаті такого аналізу отримуємо два синонімічних поняття: 

enthusiasm (яке входить до семантичної структури прислівника 

robustly) і willingness (у семантичній структурі дієслова confront). 

У словосполученні all-out war (приклад 2) також має місце 

накладання семантичних полів співставлених одиниць: 

all-out: using all possible strength and resources; → 

strong: done with great physical power. 

Іменник war, з іншого боку, означає 

great efforts made to deal with or end something unpleasant or 

undesirable; → 

effort: the use of much physical or mental energy to do something. 

Отже, в семантичній структурі обох співставлених одиниць 

присутня сема physical power, energy, результатом чого є формування 

в наведеному словосполученні певного ідеологічного смислу. 

Крім семантичного підсилення, іншим лексико-семантичним 

засобом надання ідеологічного забарвлення лексичним одиницям є 

підміна об’єктивної модальності суб’єктивною. Відомо, що в 

лінгвістиці виокремлюють об’єктивну й суб’єктивну модальність. 

Об’єктивна модальність характеризує висловлення як адекватне 

реальному стану речей, іншими словами, як істинне. Суб’єктивна ж 

модальність являє собою ставлення мовця до предмета висловлення. З 

метою моделювання дійсності за допомогою надання висловленню 

бажаного ідеологічного значення, мовець вводить до семантичної 

структури лексичної одиниці суб’єктивну, або авторську, модальність 

і тим самим "анулює" категорію об’єктивної модальності в межах 

цього висловлення. Так, у прикладі (3) вжито словосполучення the 

responsible majority: 

(3) So do we have the determination to confront all this and turn it 

around? 

I have the very strong sense that the responsible majority of people in 

this country not only have that determination; they are crying out for their 

government to act upon it [3]. 

В наведеному прикладі через підміну об’єктивної модальності 

суб’єктивною нейтрально-оцінна лексична одиниця majority набуває 



позитивного конотативного значення. Така позитивна конотація 

з'являється завдяки впливу на цей іменник позитивно-оцінного 

прикметника responsible, вживаючи який, мовець представляє бажану 

для нього реальність як об’єктивну дійсність. 

Таким чином, на семантичному рівні мови виокремлюємо низку 

засобів, використання яких дозволяє мовцю формувати  ідеологему. 

Зазначені засоби базуються на свідомій зміні денотативного чи 

конотативного значення лексичної одиниці. 

 

Утворення ідеологем: формальний рівень. Що стосується 

формального рівня, тут спостерігаємо спроби сформувати ідеологему 

через створення напруги між планом граматичного вираження й 

планом комунікативного змісту речення. 

Згідно спроби опису синтаксису в межах структурного підходу до 

вивчення мови, зробленої французьким дослідником Люсьєном 

Теньєром (1893-1954), автором фундаментальних праць з загальної 

теорії синтаксису, центром будь-якого речення є дієслово. Речення, за 

Л. Теньєром, є "маленькою драмою", в центрі якої знаходиться дія, 

виражена дієсловом. Залежними від дієслова є актанти (підмети й 

додатки) й сірконстанти (обставини). Дієслова, відповідно до цієї 

теорії, можуть мати різну валентність – бути одно-, двох-, трьох- чи 

безактантними [2]. 

Таким чином, одним із механізмів створення ідеологем на 

формальному рівні є зміна валентності дієслова. По-перше, 

поширеним у політичній комунікації є вживання дієслова як 

безактантного, тобто, випущення суб’єкта дії за допомогою 

застосування пасивного стану дієслова. Норман Ферклау розглядає 

такий прийом як ідеологічно мотивоване затемнення агентивності, 

причинності й відповідальності ("ideologically motivated obfuscation of 

agency, causality and responsibility") [4, с. 103], оскільки в реченні не 

визначено винуватця, причину проблеми. Саме на такому прийомі 

побудовано наступний приклад з промови Д. Кемерона: 

(4) It is exactly the same with health and safety – where regulations 

have often been twisted out of all recognition into a culture where the 



words ‘health and safety’ are lazily trotted out to justify all sorts of actions 

and regulations that damage our social fabric [3]. 

У наведеному прикладі мовець ухиляється від зазначення суб’єкта, 

на якому лежить відповідальність за виконання дії, вираженої 

дієсловом-присудком. Однак цілком зрозуміло, що відповідальними за 

розробку й дотримання законів, законів у галузі охорони здоров'я і 

безпеки, зокрема, є, відповідно, парламент і уряд (очолюваний самим 

мовцем). 

По-друге, як доводить аналіз політичних текстів, іншим проявом 

зміни валентності дієслова є підміна суб’єкта через введення до 

структури речення абстрактного псевдо-актанта, як у наступних 

прикладах: 

(5) For years we’ve had a police force suffocated by bureaucracy, 

officers spending the majority of their time filling in forms and stuck behind 

desks [3]. 

(6) For years we’ve had a system that encourages the worst in people – 

that incites laziness, that excuses bad behaviour, that erodes self-discipline, 

that discourages hard work…[3]. 

В наведених прикладах (5-6) функціонує невизначено-абстрактний 

актант (bureaucracy, a system), на якому, як стверджує мовець, лежить 

провина за неефективну роботу поліції (приклад 5), а також за 

асоціальну поведінку, недисциплінованість і небажання працювати з 

боку окремих громадян (приклад 6).  

 

Висновки. Таким чином, результи дослідження свідчать про 

існування низки семантичних і формальних засобів формування 

ідеологем як одиниць ідеології. До семантичних засобів належать 

ефект семантичного підсилення й підміна об’єктивної модальності 

суб’єктивною. В перелічених прийомах має місце свідома зміна 

денотативного чи конотативного значення лексичної одиниці, 

результатом чого є формування ідеологеми. 

До засобів перетворення мовних одиниць на ідеологеми, які 

функціонують на формальному рівні, відносимо вживання дієслова як 

безактантного, а також введення до структури речення абстрактного 



псевдо-актанта. Обидва зазначені прийоми базуються на зміні 

валентності дієслова з метою зміни семантичної структури 

мовленнєвої конструкції. Перспективу подальших досліджень 

вбачаємо в аналізі засобів формування ідеологеми на прагматичному 

рівні. 
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