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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДЕМОКРАТІЯ 
В ІНАВГУРАЦІЙНІЙ ПРОМОВІ ПРЕЗИДЕНТА США 

ДОНАЛЬДА ТРАМПА: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
Анотація. У статті вперше проаналізовано лексич-

ні одиниці на позначення концепту ДЕМОКРАТІЯ і його 
складників, представлених народом і урядом, із залученням 
комплексної методики, яка поєднує дослідницький апарат 
образ-схем, що представляє референту ситуацію із-зовні, 
і теорію силової динаміки, що відображає ситуацію із-се-
редини. З одного боку, утворені під впливом перцептивної 
та моторної діяльності людини, образ-схеми забезпечують 
зв’язність і впорядкованість різних аспектів нашого досві-
ду. З іншого боку, будь-яка політична діяльність перш за все 
пов’язана із боротьбою за здобуття або утримання державної 
влади, що також зумовлює наше звернення до основополож-
них принципів силової взаємодії, які були сформульовані 
Леонардом Талмі. Для будь-якого розуміння політичного дис-
курсу характерний набір специфічних ключових концептів, 
які тлумачаться як оперативно-змістові одиниці пам’яті, мен-
тального лексикону, концептуальної системи та мови мозку, 
всієї картини світу, відбитої в людській психіці. Провідне 
місце серед них посідає концепт ДЕМОКРАТІЯ, оскільки 
саме ідеологія демократичного устрою як форми організації 
політичної ідеї та політичного життя суспільства є обов’яз-
ковим атрибутом будь-якої правової держави. Встановлено, 
що концепт ДЕМОКРАТІЯ реалізується номінативними оди-
ницями на позначення народу й уряду, протиставлені у вну-
трішньоситуативній перспективі як Агоністи, тобто фокальні 
сили, й Антагоністи, а в зовнішній перспективі співвідно-
сяться з компонентами силових образ-схем ЗАБЕЗПЕЧЕН-
НЯ МОЖЛИВОСТІ (ENABLEMENT) і ПЕРЕШКОДА 
(BLOCKAGE).Таким чином, іменник people позначає націю, 
активність якої представлена у виступі президента США лек-
семами з семантикою динаміки. Водночас уряд, позначений 
іменником government, зображений у стані спокою і проти-
ставлений активності народу. Загалом в аспекті апеляції до 
концепту ДЕМОКРАТІЯ інавгураційний виступ Дональда 
Трампа можна поділити на три частини: вступ і висновки, 
у яких президент звертається до народу, та основна частина, 
де він протиставляє народ та уряд.

Ключові слова: концепт, концепт ДЕМОКРАТІЯ, 
образ-схема, теорія силової динаміки, Дональд Трамп, інав-
гураційна промова.

Постановка проблеми. Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. із когні-
тивної лінгвістики виокремилася нова галузь – лінгвоконцеп-
тологія, мета якої полягає в описі мовних засобів репрезентації 
концептів [8, с. 467], а отже, осмислення останніх усією науковою 
спільнотою і лінгвістами, зокрема у рамках панівної нині антро-
поцентричної парадигми [2, с. 7].

Стаття присвячена дослідженню вербалізації концепту 
ДЕМОКРАТІЯ в інавгураційній промові Дональда Трампа, прези-

дента країни, для якої демократія є одним із найбільш важливих 
соціально значущих феноменів, що використовуються для форму-
вання офіційної ідеології [9, с. 188].

Мета статті – встановити, як вербалізується концепт ДЕМО-
КРАТІЯ в інавгураційній промові президента США Дональда 
Трампа з використанням дослідницького апарату образ-схем 
[3, с. 467] і теорії силової динаміки [16].

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання наступ-
них завдань: проаналізувати й систематизувати погляди сучасних 
мовознавців на концепт і його структурацію; розробити методику 
аналізу способів вербалізації концепту ДЕМОКРАТІЯ в інавгу-
раційній промові президента США Дональда Трампа; відібрати 
фрагменти тексту, які вербалізують складники концепту ДЕМО-
КРАТІЯ; схарактеризувати послідовність вербалізації концепту 
ДЕМОКРАТІЯ в досліджуваній промові.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепт вва-
жається однією з основних категорій когнітивної лінгвістики  
[2, с. 197; 6, с. 9], адже в ньому відображається зв’язок мови, мис-
лення, культури [2, с. 197]. Для будь-якого розуміння політично-
го дискурсу характерний набір специфічних ключових концеп-
тів [14, с. 238], які тлумачаться як оперативно-змістові одиниці 
пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови 
мозку, всієї картини світу, відбитої в людській психіці [4, с. 115]. 
Не дивно, що концепт ДЕМОКРАТІЯ вже неодноразово ставав 
предметом дослідження мовознавців в різних ракурсах: аксіоло-
гічному як найвища цінність американського народу [18, с. 179]; 
ідеологічному як історично зумовлена сутність [13, с. 128]; лінгво-
культурологічному як соціально значущий концепт американської 
ментальності [11, с. 188].

Зважаючи на їх активну, динамічну роль у процесі мислення 
[8, с. 58], дослідники вважають, що концепти не структуровані 
жорстко [1, с. 30; 8, с. 58]. Загальним для всіх концептів є «базовий 
когнітивний шар з чуттєво-образним ядром» [8, с. 59]. Оскільки 
концептуальні характеристики виявляються через значення мов-
них одиниць, що репрезентують окремий концепт, їх словникові 
тлумачення, мовні контексти [1, с. 30], в нашій роботі ми дослід-
жуватимемо вербалізований в інавгураційній промові Д. Трампа 
концепт ДЕМОКРАТІЯ за допомогою дослідницького апарату 
образ-схем з опертям на теорію силової динаміки шляхом аналізу 
лексичних одиниць, які позначають ядро концепту.

Будь-яка політична діяльність насамперед пов’язана з бороть-
бою за здобуття або утримання державної влади, що зумовлює 
наше звернення до основоположних принципів силової взаємодії, 
які були сформульовані Леонардом Талмі [16, с. 413]. За Талмі, 
двома принциповими об’єктами або структурними елементами 
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динаміко-силових схем, є Агоніст, тобто фокальна сила, і Анта-
гоніст, тобто сила, що протидіє. Зазвичай Агоніст та Антагоніст 
характеризуються природним прагненням або до спокою (безді-
яльності), або до руху (зміни стану) [16, с. 415]. На Агоніста може 
впливати Антагоніст, в результаті чого схильність я Агоніста до 
спокою долається, або ж Агоніст протидіє силі Антагоніста, і його 
стан не змінюється, тоді як силова динаміка представляє ситуа-
цію зсередини, образ-схеми як динамічні аналогові зображення 
просторових відносин і руху в просторі [13, с. 239] деталізують 
її із-зовні. Утворені під впливом перцептивної та моторної діяль-
ності людини, образ-схеми забезпечують зв’язність і впорядкова-
ність різних аспектів нашого досвіду [15, с. 101]. У повсякденно-
му житті людина оперує близько дванадцятьматакими схемами 
[13, с. 239]. Їх динамічний ракурс представлений силовими струк-
турами: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ (ENABLEMENT), 
що характеризується наявністю потенційного силового вектора; 
ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ (DISABLEMENT), що відби-
ває неспроможність виконати дію через відсутність необхідних 
здібностей; ПРИМУШЕННЯ (COMPULSION), пов’язане з при-
мусом; ПЕРЕШКОДА (BLOCKAGE), яка передбачає наявність 
бар’єру; УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОДИ (RESTRAINT REMOVAL), 
що характеризується подоланням перепони [15, с. 156].

Розуміння образ-схем безпосередньо пов’язане з поняттям 
силової, фізичної діяльності індивіда, адже у нашому досвіді сили 
відіграють центральну роль [14, с. 239], а наш досвід закріплений за 
допомогою силової діяльності, наша мережа смислів пов’язується 
структурами такої діяльності [14, с. 239]. Динаміка сил може про-
являтися не лише в сфері фізичної взаємодії, але й в психологічних, 
соціальних інтеракціях [16, с. 411]. Саме тому теорія силової дина-
міки та дослідницький апарат образ-схем дозволяють встановити, 
як взаємодіють силові сутності [16, с. 411], що в свою чергу показує, 
як між собою співвідносяться компоненти концепту ДЕМОКРАТІЯ.

Виклад основного матеріалу. Для виокремлення складників 
концепту ДЕМОКРАТІЯ спираємося на декілька визначень відпо-
відного іменника у тлумачних словниках: a system of government in 
which the supreme power is vested in the people and exercised directly 
by them or by all the members of state, elected under a free electoral 
system (система управління, здійснювана всім населенням або 
всіма уповноваженими членами держави за допомогою обраних 
представників) [22]; a system of government that bases its legitimacy 
on the participation of the people (система управління, легітимність 
якої базується на участі народу) [23]; a system of government in 
which people choose their rulers by voting for the mine lections (систе-
ма влади, в якій люди обирають своїх правителів, голосуючи за 
них на виборах) [24]. Відповідно до наведених дефініцій, ядро 
концепту ДЕМОКРАТІЯ позначається одиницями government 
«уряд» таpeople «люди», а більш абстрактні прошарки познача-
ються такими одиницями: power «влада», elections «вибори».

В аспекті апеляції до концепту ДЕМОКРАТІЯ інавгураційний 
виступ Дональда Трампа ділиться на три частини: вступ і висно-
вки, у яких президент звертається до народу, й основна частина, де 
він протиставляє народ та уряд.

У вступній частині промови компонент народ об’єктивується 
в різних перспективах лексичними одиницями, які вказують на 
народ у таких аспектах: комунікативної взаємодії (we, you), вели-
кої єдності (people, nation, citizens), малої єдностей (families all 
across America) та статусу(rulers).

Дейктик we «ми» у сполученні з дієсловом transfer «передава-
ти» зображає американський народ разом із президентом як Аго-

ніста із тенденцією до руху, а влада, позначена іменником power, 
постає як Антагоніст із тенденцією до спокою: we are transferring 
power.

Дейктик you «ви» у поєднанні з групою присудка came by tens 
of millions наголошує на силі людей, зображаючи їх як Агоніста 
з тенденцією до руху: You came by the tens of millions to become 
part of a historic movement, the likes of which the world has never 
seen before. Цей рух посилюється обставиною мети to become part 
of a historic movement, яка, своєю чергою, позначає Антагоніста 
з ще більшою тенденцією до руху, тобто народ як Агоніст та істо-
ричний рух як Антагоніст утворюють єдине ціле, створюючи вра-
ження значної динаміки.

Наприкінці вступу компонент народ вербалізується із-зовні, 
що зумовлює залучення дослідницького апарату образ-схем: We 
will be protected by the great men and women of our military and law 
enforcement. У наведеному висловленні займенник we вказує 
на людей як ціль ПЕРЕШКОДИ, позначеної присудком will be 
protected, а її джерелом постають представники військових і пра-
воохоронних органів, ідентифіковані групою додатка the great men 
and women of our military and law enforcement.

В основній частині промови протиставлені два складники 
концепту ДЕМОКРАТІЯ – народ, позначений іменником people, 
та уряд, ідентифікований іменником government: what truly 
matters is not which party controls the government, but whether our 
government is controlled by the people. У наведеному прикладі люди 
зображені сильнішими за уряд, позначений іменними групами 
the government та our government: він постає як Антагоніст у стані 
спокою, але не стільки підпорядкований партії, на що вказує запе-
речення,скільки народу, що відображено сполученням присудка 
control «контролює» з іменником people.

Надалі протиставлення таких складників концепту ДЕМО-
КРАТІЯ, як уряд government і народ people продовжується 
у висловленні The oath of office I take today is an oath of allegiance 
to all Americans. У наведеному прикладі особовий дейктик I на 
позначення президента США позначає Агоніста з тенденцією до 
руху, позначеною групою присудка take the oath of allegiance «дати 
присягу вірності», а додаток all Americans «всі Американці» вказує 
на народ як Антагоніста із тенденцією до спокою, адже виступає 
лише як пасивний слухач присяги, яку складає президент.

Заключна частина промови знову звернена до народу завдя-
ки п’ятикратному повторенню інклюзивного займенник we, який 
вказує на об’єднання всього американського населення, таким 
чином наголошуючи на тому, що саме народ наділений владою 
і керує Америкою: Together, we will make America strong again. We 
will make America wealthy again. We will make America proud again. 
We will make America safe again. And yes, together we will make 
America great again.У цьому уривку підмет we зображає народ як 
джерело демократії, а присудок will make strong again «зробимо 
знову сильною» зображає людей разом з президентом як джере-
ло ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, спрямованого на країну, 
позначену іменником America, тобто народнаділений силою зро-
бити Америку могутньою strong, заможною wealthy, безпечною 
safe та величною great, на що вказує сполучення підмета weіз низ-
кою груп присудка: will make strong, will make wealthy, will make 
proud, will make safe, will make great.

Лише один раз за весь виступ, у його завершальній части-
ні, президент зображає людей як Агоніста з тенденцією до 
спокою, на що в наступному прикладі вказує дієприкметник 
forgotten «забуті»: the forgotten men and women of our country 
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will be forgotten no longer. Водночас,в наведеному висловленні 
уряд, представлений як Антагоніст з тенденцією до руху, імп-
лікується. Проте навіть у цьому випадку заперечення nolonger 
в кінці речення вказує на нетривалість даного стану у амери-
канців. 

Таким чином, іменник people позначає націю, активність 
якої представлена у виступі президента США лексемами 
з семантикою динаміки. Водночас уряд, позначений іменни-
ком government, зображений у стані спокою і протиставлений 
активності народу.

Перспективи дослідження вбачаємо у встановленні зобра-
ження концепту ДЕМОКРАТІЯ і його складників у промовах 
інших американських і британських політиків.
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Lykina V. Verbalization of DEMOCRACY concept 
in US President Donald Trump’s inaugural: linguistic 
cognitive aspect

Summary. The novelty of the article consists in the anal-
ysis of lexical units designating the DEMOCRACY concept 
and its components, represented by people and government 
with the application of the integrated methodology that com-
bines the research apparatus of image schemas, representing 
the referential situation from the outside, and force dynam-
ics, reflecting a situation from the inside. On the one hand, 
formed under the influence of perceptual and motor activity 
of man, image-schemas ensure the coherence and orderliness 
of various aspects of our experience. On the other hand, any 
political activity is primarily connected with the struggle for 
gaining or maintaining state power, which also predetermines 
our appeal to the fundamental principles of force dynamics, 
formulated by Leonard Talmy. For any understanding of polit-
ical discourse it is primarily characterized by a set of spe-
cific key concepts that are interpreted as operational-content 
units of memory, the mental lexicon, the conceptual system 
and language of the brain, the whole picture of the world, 
reflected in the human mind. The leading place among them 
is the concept of DEMOCRACY, because it is the ideology 
of a democratic system as a form of organization of a political 
idea and political life of society, which is a mandatory attrib-
ute of any rule of law. It is found that the DEMOCRACY 
concept is implemented by the nominative units designating 
people and government, represented from the intra-situa-
tional perspective as Agonists, i.e. focal forces, and Antag-
onists opposed to them, and from the external perspective, 
they correlate with the components of the ENABLEMENT 
and BLOCKAGE force image-schemas. Thus, the noun 
“people” refers to a nation whose activity is presented in 
the speech of the president of the United States by the lexical 
units representing dynamics. At the same time, the govern-
ment is depicted in a state of calm and opposed to the activ-
ity of the people. In general, in the context of the appeal to 
the concept of DEMOCRACY, Donald Trump’s inaugu-
ral speech can be divided into three parts: the introduction 
and conclusions, where the president addresses the people, 
and the main part where he opposes the people and the gov-
ernment.

Key words: concept, verbalization, image schema, force 
dynamics theory, DEMOCRACY concept, US President 
Donald Trump, inaugural speech.


