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Літяга В.В. Образ України в дискурсі міжнародних відносин 

французьких ЗМІ. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.05 – романські мови. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. –  Київ, 2018. 

Актуальність дослідження зумовлено потребами комплексного вивчення 

лінгвокогнітивних засад формування лінгвоконцептосфери «іншості» та її 

функціонування в певному дискурсивному середовищі, зокрема формування 

образу України у французькій мовній картині світу та її функціонування в 

сучасному дискурсі міжнародних відносин. Вивчення цих питань зумовлено 

також зростаючою роллю засобів масової інформації, підвищеною увагою 

суспільства до проблематики міжнародних відносин, інтенсивністю розвитку 

політичних технологій. 

Мета роботи полягає у встановленні лінгвокогнітивних і 

прагмадискурсивних особливостей формування образу України у французькій 

мовнокультурній картині світу та його функціонування у сучасному 

французькому дискурсі міжнародних відносин. 

Об’єктом цієї роботи є концептосфера образу України у французькій 

лінгвокультурі.  

Предметом дослідження є лінгвокогнітивні та лінгвопрагматичні 

особливості формування та функціонування образу України у дискурсі 

міжнародних відносин сучасних французьких ЗМІ. 

Матеріалом дослідження стали періодичні французькі видання та медійні 

матеріали  за 2012-2018 роки: «Le Monde», «Le Figaro», «La Croix», «Le Parisien», 

«Libération», «20 minutes», «Le Monde Diplomatique»; історіографічні джерела та 

тексти різних жанрів ХІ-ХХI століть. 

Поставлена мета і завдання, розв’язання яких потрібне для її досягнення, 

зумовлюють вибір методів дослідження, а саме: теоретичного аналізу і 
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узагальнення даних, що включає в себе прийоми спостереження, інтерпретації, 

зіставлення та узагальнення; комплексного контекстуального аналізу; 

концептуального аналізу; семантичного, прагматичного і дискурсивного аналізу; 

методу лінгвістичного опису. 

Наукову новизну роботи зумовлено відсутністю детального комплексного 

опису концептосфери образу України у французькому дискурсі міжнародних 

відносин. У роботі вперше описано формування образу України у французькій 

лінгвокультурі,  виявлено його основні концептотвірні осередки та встановлено 

динаміку їх розвитку; здійснено лінгвоконцептологічний та лінгвопрагматичний 

опис їх функціонування в сучасному французькому дискурсі міжнародних 

відносин на матеріалі ЗМІ.  

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження 

концептів, які належать до концептосфери «іншості» на прикладі образу України 

у галузі міжнародних відносин, поглиблюють знання про лінгвоконцептологічні 

та лінгвопрагматичні засади їх формування і функціонування у сучасному 

французькому медійному дискурсі міжнародних відносин, що є суттєвим внеском 

у розвиток когнітивної лінгвістики, лінгвопрагматики, дискурсології французької 

мови. 

Практичне значення роботи зумовлено тим, що її результати можуть бути 

використані у нормативних і спеціальних курсах з лексикології французької мови, 

комунікативних практик, дискурсології, медіалінгвістики, лінгвопрагматики, в 

укладанні підручників і посібників з цих дисциплін, у практиці міжкультурної 

французько-української комунікації в галузі міжнародних відносин. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів з висновками до кожного з 

них, загальних висновків, списку використаної літератури (240 позицій), списку 

довідкових джерел (12 позицій) і джерел ілюстративного матеріалу (78 позиції). 

Загальний обсяг дисертації становить 232 сторінки, обсяг основного тексту – 200 

сторінок. 

У Вступі обґрунтовано вибір і актуальність теми, визначено об’єкт та 

предмет дослідження, сформульовано його мету і завдання, вказано матеріали, 
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джерела і методи дослідження, визначено наукову новизну, теоретичне значення і 

практичну цінність роботи, вказано дані про апробацію результатів дисертації, 

публікації, структуру роботи. 

У першому розділі «Сучасні підходи до тлумачення поняття 

«концептосфера» проаналізовано сучасні мовознавчі підходи до тлумачення 

поняття «концептосфера» та «концепт», як одного із ключових елементів базового 

мовознавчого терміну. Узагальнено основні підходи до розуміння терміну 

«концепт» та проаналізовано його головні типи. Також розглянуто 

співвідношення концептосфери мови із концептосферою культури. 

Розділ 2  «Формування концептосфери образу України та її основних 

лінгвоконцептуальних складових у динаміці розвитку французько-

українських відносин» присвячено діахронічному опису формування образу 

України у французькій лінгвокультурі, починаючи з доби середньовіччя до 

сучасного періоду та встановленню її основних лінгвоконцептуальних складових 

у процесі їх розвитку. 

У третьому розділі «Лінгвопрагматичний вектор концептуалізації 

образу України у сучасних французьких ЗМІ» розглянуто питання впливу 

дискурсу сучасних ЗМІ на формування образу іншої країни, основні 

лінгвопрагматичні засоби концептуалізації образу України у французьких ЗМІ та 

головні напрямки метафоризації цього образу.   

У Висновках підведено підсумок та викладено основні результати 

дослідження формування та функціонування образу України у французькій 

лінгвокультурі та сучасному медійному дискурсі міжнародних відносин у 

концептологічному та лінгвопрагматичному аспектах. 

Перспективи подальшого наукового пошуку полягають у поглибленні 

діахронічного напрямку дослідження та зіставному вивченні формування і 

функціонування образу України у франкомовних та інших картинах світу, 

відображених у відповідних медіадискурсах. 
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ABSTRACT 

 

Litiaga V. The image of Ukraine in the discourse of international relations of 

the French media. - Qualifying academic paper on the rights of the manuscript. 

Thesis submitted for a Candidate Degree in Philology, specialisation 10.02.05 – 

Romance languages. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The relevance of research is related to a comprehensive study of cognitive 

principles forming linguistic conceptosphere of «otherness» and its functioning in a 

certain discursive environment. Particularly in forming the image of Ukraine in the 

French linguistic picture of the world and its functioning in the modern discourse of 

international relations. The growing role of the mass media, the increased attention of 

the society to the problems of international relations, the intensity of the development of 

political technologies leaded to the study of these issues. 

The objective of the work is to establish cognitive linguistic and pragmatic 

peculiarities of the formation of Ukraine’s image in the French cultural linguistics 

picture of the world and its functioning in contemporary French discourse of 

international relations. 

The object of this work is the concept of the image of Ukraine in the French 

cultural linguistics. 

The subject of the study is the linguo-cognitive and linguo-pragmatic features of 

the formation and functioning of Ukraine’s image in the discourse of international 

relations in contemporary French media. 

French periodical publications and media materials for the years 2012-2018 are in 

basis of the research materials: «Le Monde», «Le Figaro», «La Croix», «Le Parisien», 

«Libération», «20 minutes», «Le Monde Diplomatique»; historiographic sources and 

texts of different genres of XI-XXI centuries. 
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The set objective and the tasks determine the choice of research methods, mainly: 

theoretical analysis and gathering of data, which includes methods of observation, 

interpretation, comparison and generalization; complex contextual analysis; conceptual 

analysis; semantic, pragmatic and discursive approaches; method of linguistic 

description. 

The lack of a detailed comprehensive description of the Ukraine’s image concept 

in the French discourse of international relations form the scientific novelty of  the 

work. For the first time the formation of the image of Ukraine in French linguistics is 

described. It reveals its main concept-building cells and establishes the dynamics of 

their development. It also carries out a linguo-conceptual and linguo-pragmatic 

description of their functioning in the contemporary French discourse of international 

relations on the material of mass media. 

The results of the study of the concepts that belong to the conceptual sphere of 

«the other», on the example of the image of Ukraine in the field of international 

relations are in basis of the theoretical significance of the work. The thesis deepens the 

knowledge about the linguo-conceptual and linguo-pragmatic principles of their 

formation and functioning in the modern French media discourse of international 

relations, which is a significant contribution to development of cognitive linguistics, 

pragmatic linguistics, discourse of the French language. 

Its results can be used in standard and special courses on lexicology of the French 

language, communicative practices, discourse, media linguistics, pragmatic linguistics, 

in the textbooks and manuals on these disciplines, in the practice of French-Ukrainian 

intercultural communication in the sphere of international relations. All these aspects 

form the practical value of the thesis.  

The scientific work consists of an introduction, three chapters with conclusions to 

each of them, the general conclusions, list of references (240 positions), the list of 

reference sources (12 positions) and sources of illustrative materials (78 positions). The 

total volume of the thesis is 232 pages; the volume of the main text is 200 pages. 

The choice and relevance of the topic are explained in the Introduction. As well 

as, the object and subject of the research are defined, its purpose and objectives are 
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formulated, the materials, sources and methods of research are specified, the scientific 

novelty, the theoretical and practical values of the work are described, data on the 

approbation of the results of the thesis, structure of the scientific work are presented. 

Modern linguistic approaches to the interpretation of the terms «conceptual 

sphere» and «concept» as the key elements of the basic linguistic terms are analyzed in 

the first chapter «Modern approaches to the interpretation of the term «the 

conceptual sphere». The basic approaches to the understanding of the term «concept» 

and its main types are analyzed and generalized. The relation between the linguistic 

concept and the cultural concept is considered. 

Chapter 2 «Formation of the conceptual sphere of Ukraine’s image and its 

main linguo-conceptual components in the development of France-Ukraine 

relations» is dedicated to the diachronic description of the formation of Ukraine’s 

image in French linguistic culture. From the time of the Middle Ages to the modern 

period and the establishment of its main linguo-conceptual components are analyzed in 

the dynamics of their development. 

The third chapter « Linguo-pragmatical conceptualization of the image of 

Ukraine in contemporary French media » describes the influence of contemporary 

media on the formation of the image of another country. It also shows the main 

linguistic and pragmatic means of conceptualizing the image of Ukraine in the French 

media and the main directions of this image metaphorisation. 

In conclusion, the results and summaries of research of Ukraine’s image 

functioning in the French cultural linguistics, contemporary media discourse in 

international relations from the perspective of linguo-conceptual and linguo-pragmatical 

aspects are summed up. 

The deepening of the diachronic research direction and the comparative study of 

the formation and functioning of the image of Ukraine in the French linguistic picture of 

the world, depicted in the relevant media discourses, are forming the prospects for 

further scientific research. 
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Key words: concept, conceptual sphere, pragmatic linguistics, French cultural 

linguistics, image of «other», Ukraine, media, discourse, international relations. 
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ВСТУП 

 

Центром уваги сучасних мовознавчих студій є встановлення ролі мови у 

побудові мовних та концептуальних картин світу, та принципів їх 

функціонування у мовному середовищі. Ці питання розглядаються у річищі 

сучасних лінгвокультурологічних, лінгвокогнітивних, лінгвоконцептологічних 

досліджень. Однією з актуальних проблем у цьому плані є дослідження 

формування та функціонування образу іншої країни в певній лінгвокультурі, 

зокрема формування образу України у французькій мовній картині світу та її 

функціонування в сучасному дискурсі міжнародних відносин. Серед 

найважливіших питань, яке  розглядає сучасна лінгвокогнітологія – проблема 

мисленнєвої основи мовних структур та їх мовленнєвої реалізації. У зв’язку з цим 

особливо актуальними стають міждисциплінарні підходи, які поєднують вивчення 

лінгвокогнітивної сфери людського мислення і відповідних мовних одиниць, 

якими вона оперує, та принципів, які зумовлюють прагмадискурсивні особливості 

їх функціонування і взаємодії в різних планах мовленнєвої комунікації. Таким 

чином, вивчення формування певної лінгвоконцептосфери та її функціонування в 

дискурсивному середовищі потребує розгляду цих питань у дискурсивному плані 

з урахування прагматичних настанов учасників комунікативного процесу.  

Теоретико-методологічною основою  роботи є праці зарубіжних і 

українських науковців зі сфери лінгвокультурології та лінгвоконцептології 

(М.М. Болдирєв, А.Д. Бєлова, А. Вежбицька, С.Г. Воркачов, М.Р. Гарєєва, 

В.Й. Карасик, Т.Л. Кацберт, М. Джонсон, Дж. Лакофф, О.М. Кагановська, 

О.С. Кубрякова, О.Ю. Моісеєнко, О.І. П’єцух, Н.М. Попова, С.І. Потапенко, 

Л.Л. Славова, Ю.С. Степанов, М.О. Суслова), медіалінгвістики (Н. Луман, 

А.В. Покровська, Г.Г. Почепцов, О.В. Семида, Є.Б. Тихомирова, Т.В. Угрин, 

П.Шародо), дискурсології (М. Фуко, Т. Ван Дейк, Н. Ферклу, Р. Водак, 

Р. Якобсон, М.М. Бахтін, М. Пеше, П. Рікер, Н.Д. Арутюнова, В.Б. Бурбело,  

І.Г. Лепетюк), лінгвопрагматики (Ф.С. Бацевич, Дж. Остін, Дж. Серль, О. Дюкро,  

П. Грайс, В.В. Каптюрова, Р. Лакофф, Дж. Ліч, Л.М. Мінкін, І.С. Шевченко, 
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О.П. Коваленко), політичного дискурсу (І.С. Бутова, Т.А. ван Дейк, 

Г.Г. Почепцов, О.М. Афанасьєва, А.Б. Романюк, А.В. Заяць, О.І. Чередниченко, 

П.Г. Крючкова, В.І. Герасимов, М.В. Ільїн,  В.З. Демьянков, 

А.П. Загнітко,  Н.В. Кондратенко, М. Гейс, Дж. Пококс), дискурсу міжнародних 

відносин (М.М. Гнатюк, О.М. Красненко, Ю.Я. Тишкун), теорії міжнародних 

відносин (Г. Моргентау, Дж. Розенау, М. Каплан, Дж. Най та багато інших), 

комунікації  (С.Д. Абрамович, Т.З. Адамьянц, Ф.С. Бацевич, В.Б. Бурбело, 

Ю.Габермас, К. Дойч, Т.М. Дрідзе, В.Б.Касевич, В.Б.Кашкін, К.Кербра-

Ореккйоні,  В.П. Конецька, Ю.В. Косенко, В. Красних, Н.А.Орєховська, 

О.О. Селіванова, О.А.  Семенюк, А.В. Соколов, Й.А. Стернін, О.М. Холод, 

М.Ю. Чікарькова, Ф.І. Шарков, П. Шародо та ін), медіалінгвістики (П.Шародо, 

Л. Мановіч, К.С. Серажим, О.І. Чередниченко, В.І. Карабан, В.Б. Бурбело, 

Л.І. Шевченко, О.О. Селіванова, Н.П. Шумарова, Т.В. Радзієвська, Н.В. Костенко 

та ін.). 

Актуальність дослідження зумовлено потребами комплексного вивчення 

лінгвокогнітивних засад формування лінгвоконцептосфери іншості та її 

функціонування в певному дискурсивному середовищі, зокрема формування 

образу України у французькій мовній картині світу та її функціонування в 

сучасному дискурсі міжнародних відносин. Вивчення цих питань зумовлено 

також зростаючою роллю засобів масової інформації, підвищеною увагою 

суспільства до проблематики міжнародних відносин, інтенсивністю розвитку 

політичних технологій. 

Мета роботи полягає у встановленні лінгвокогнітивних і 

прагмадискурсивних особливостей формування образу України у французькій 

мовнокультурній картині світу та його функціонування у сучасному 

французькому дискурсі міжнародних відносин. 

Відповідно до поставленої мети у роботі формулюються і вирішуються такі 

завдання:  

 проаналізувати основні підходи у тлумаченні понять концепту і 

концептосфери; 
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 виділити основні принципи прагматичного та дискурсивного аналізу, 

передусім у їх застосуванні до медіа дискурсу;   

 виокремити ключові концепти образу іншої країни в галузі міжнародних 

відносин; 

 виявити та описати загальні тенденції становлення і розвитку 

концептосфери образу України у французькій лінгвокультурі; 

 встановити лінгвопрагматичні особливості функціонування 

використання цієї концептосфери у дискурсі міжнародних відносин 

сучасних французьких ЗМІ. 

Об’єктом цієї роботи є концептосфера образу України у французькій 

лінгвокультурі.  

Предметом дослідження є лінгвокогнітивні та лінгвопрагпрагматичні 

особливості формування та функціонування образу України у дискурсі 

міжнародних відносин сучасних французьких ЗМІ. 

Матеріалом дослідження стали періодичні французькі видання та медійні 

матеріали за 2012-2018 роки: Le Monde, Le Figaro, La Croix, Le Parisien, 

Libération, 20 minutes, Le Monde Diplomatique; історіографічні джерела та тексти 

різних жанрів (літературних, історіографічних, дипломатичних, мемуарів, 

медійних) ХІ-ХХ століть. 

Поставлена мета і завдання, розв’язання яких потрібне для її досягнення, 

зумовлюють вибір методів дослідження, а саме: теоретичного аналізу і 

узагальнення даних для розробки методологічних засад дослідження, що включає 

в себе прийоми спостереження, інтерпретації, зіставлення та узагальнення; 

комплексного контекстуального аналізу з метою виокремлення та всебічного 

опису концептосфери «іншості», втіленої в образі України,  у французькій 

лінгвокультурній картині світу; концептуального аналізу для встановлення та 

опису базових складових цієї концептосфери; лінгвокультурологічного аналізу 

для виокремлення основних параметрів етнонаціональної специфіки аналізованої 

концетосфери; діахронічного аналізу для встановлення та характеристики 

основних етапів формування і розвитку концептосфери України у французькій 
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лінгвокультурі; семантичного, прагматичного і дискурсивного аналізу з метою 

виявлення та опису особливостей функціонування концептосфери образу України 

у французькому медійному дискурсі; методу лінгвістичного опису для 

встановлення особливостей вербалізації основних концептів засобами 

французької мови. 

Наукову новизну роботи зумовлено відсутністю детального комплексного 

опису концептосфери образу України у французькому дискурсі міжнародних 

відносин. У роботі вперше описано формування образу України у французькій 

лінгвокультурі,  виявлено його основні концептотвірні осередки та встановлено 

динаміку їх розвитку; здійснено лінгвоконцептологічний та лінгвопрагматичний 

опис їх функціонування в сучасному французькому дискурсі міжнародних 

відносин на матеріалі ЗМІ.  

Теоретичне значення роботи. Результати дослідження концептів, які 

належать до концептосфери іншості на прикладі образу України у галузі 

міжнародних відносин поглиблюють знання про лінгвоконцептологічні та 

лінгвопрагматичні засади їх формування і функціонування у сучасному 

французькому медійному дискурсі міжнародних відносин, що є суттєвим внеском 

у розвиток когнітивної лінгвістики, лінгвопрагматики, дискурсології французької 

мови. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть бути 

використані у нормативних і спеціальних курсах з лексикології французької мови, 

комунікативних практик, дискурсології, медіалінгвістики, лінгвопрагматики, в 

укладанні підручників і посібників з цих дисциплін, у практиці міжкультурної 

французько-української комунікації в галузі міжнародних відносин. 

Особистий внесок дисертанта. Усі теоретичні та практичні результати 

дослідження отримані автором самостійно. 

Положення, які виносяться на захист: 

1) Міжнародні відносини утворюють власне концептуальне поле, яке 

засновується передусім на основних смислових компонентах самого поняття 

«міжнародні відносини», в якому можна виділити три складові частини. Перший 
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смисловий компонент, який є основним, показує міжнародні відносини як певне 

сукупне явище, пов’язане з життям «народів». Другий зі смислових компонентів 

поняття «міжнародні відносини» вказує на значущість інформаційно-

матеріального характеру «відносин» як процесу взаємодії між суб’єктами. А 

функціональна визначеність міжнародних відносин фокусується як прояв 

головного в процесі взаємодії «між» народами, на що і вказує цей третій 

смисловий компонент. Ці складові актуалізують глибинну семантичну основу 

поняття «міжнародні відносини», яка включає семи взаємності, пошуку 

спільності, зближення і водночас іншості, диференціації, що урівноважують одне 

одного в динаміці реляційної взаємодії. 

2) Важливою складовою концептуального поля міжнародних відносин є 

образ іншості, іншого народу, який концептуалізується у взаємодії різних 

чинників як складова загальної національної лінгвокультурної картини світу; як 

концептуальна складова різних сфер міждержавної діяльності – 

зовнішньополітичної, зовнішньоекономічної, юридичної, дипломатичної; як 

сфера висвітлення в ЗМІ, яка формує громадську думку; як галузь наукового 

пошуку.  

3) Розглядаючи концепцтосферу зовнішньої політики, можна сформувати 

систему уявлень про «зовнішню поведінку» тієї чи іншої держави, про її роль та 

наміри на міжнародній арені. При цьому зміни у зовнішньополітичних реаліях 

спричинюють зміни у лінгвоконцептуальному полі дискурсу міжнародних 

відносин, яке є динамічним утворенням, що постійно перебуває у процесі 

розвитку. 

4) Становлення концептосфери образу України як іншої країни у 

французькій лінгвокультурі в цілому, а також у сфері міжнародних відносин та її 

висвітлення в медіа дискурсі, засновується на принципах зіставлення з системою 

культурних уявлень лінгвокультури – реципієнта певної доби. Ця концептосфера 

формується у напрямку енциклопедичного (тезаурусного) представлення і має 

власні семантичні домінанти в залежності від сфери функціонування й 
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актуальних на той момент чинників політичного, економічного, 

мовнокультурного порядку.   

5) У різні історичні періоди спостерігається формування різних 

семантичних домінант у розвитку образу України. Доба середньовіччя 

характеризується представленням образу України в дихотомічній опозиції Свій / 

Чужий, є фрагментованою і фактологічно недостовірною. У козацьку добу (XVI – 

XVIII ст.) опозиція Свій / Чужий набуває все більшої оцінної амбівалентності; 

формується досить цілісне уявлення про країну у сукупності її енциклопедично 

визначених складових; посилюється сема реляційності як певного геополітичного 

інтересу; формуються етнонаціональні стереотипи.  У XIX–XX ст. Україна 

певним чином втрачає лінгвоконцептуальні ознаки незалежності як державності 

та розглядається через меронімічну призму частини імперії (Російської, СРСР). 

6) У добу незалежності (кінець XX – початок XXI ст.) представлення 

України у дискурсі міжнародних відносин французьких ЗМІ  відиляється за 

такими ознаками: поступове виокремлення з «імперського» концептуального 

простору; визначення основних семантичних домінант відбувається під впливом 

глобальних подій трансформаційного типу – Чорнобильська катастрофа, 

Помаранчева революція, Майдан 2013-2014 рр., сучасні події на сході України;  

розподіл домінант іншості / подібності відбувається у протиставленні ознак 

належності до сфер російського впливу / прагнень «європейськості». Реляційна 

складова виявляється в концептуалізації інтересів, які визначаються такими 

концептами «проблематизації» образу України, як залежність / незалежність, 

зрілість / незрілість, корупція, реформи, олігархія, українська криза. 

7) Основними лінгвопрагматичними засобами представлення України у 

сучасному французькому медіадискурсі міжнародних відносин виступає оцінна 

амбівалентність, проблематизація, опосередкованість, а саме представлення 

української проблематики через призму інших відносин, передусім україсько-

російських, а також поліфонічність у зіставленні точок зору, що є характерним 

також для полеміки у мережевому середовищі стосовно медіа висвітлення 

українських реалій.  
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8) Вербалізація концептосфери образу України здійснюється за допомогою 

низки лінгвостилістичних засобів, чільне місце серед яких посідає метафоризація. 

Провідною виступає театральна метафора представлення політичного життя, а 

також порівняння українських політиків з прецедентними, передусім національно 

маркованими, релевантними для історії Франції історичними постатями. Нерідко 

у представлення українських політиків домінантною виступає негативна оцінка,  

застосовується прийом навішування ярликів.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертації відображено у доповідях на наукових конференціях різного рівня: 

Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Мова і література в 

глобальному і локальному медіапросторі» (Київ, квітень 2016 р.) Міжнародній 

науково-практичній конференції «Зовнішня політика і дипломатія України: 

Український і світовий досвід» (Київ, грудень 2015 р.), Всеукраїнські наукові 

читання за участі молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» 

(Київ, квітень 2015 р.), Всеукраїнська наукова конференція за участі молодих 

учених «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (Київ, квітень 2014 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації висвітлено у шести одноосібних 

статтях автора, опублікованих у фахових виданнях ДАК України та зарубіжних 

виданнях.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаної  літератури (240 позицій),  списку довідкових джерел (12 позицій) і 

джерел ілюстративного матеріалу (78 позицій). Загальний обсяг дисертації 

становить 232 сторінки, обсяг основного тексту – 200 сторінок. 

У Вступі обґрунтовано вибір і актуальність теми, визначено об’єкт та 

предмет дослідження, сформульовано його мету і завдання, вказано матеріали, 

джерела і методи дослідження, визначено наукову новизну, теоретичне значення і 

практичну цінність роботи, вказано дані про апробацію результатів дисертації, 

публікації, структуру роботи. 
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У першому розділі «Сучасні підходи до тлумачення поняття 

«концептосфера» проаналізовано сучасні мовознавчі підходи до тлумачення 

поняття «концептосфера» та «концепт», як одного із ключових елементів базового 

мовознавчого терміну. Узагальнено основні підходи до розуміння терміну 

«концепт» та проаналізовано його головні типи. Також розглянуто 

співвідношення концептосфери мови із концептосферою культури. 

Розділ 2 «Формування концептосфери образу України та її основних 

лінгвоконцептуальних складових у динаміці розвитку французько-

українських відносин» присвячено діахронічному опису формування образу 

України у французькій лінгвокультурі, починаючи з доби середньовіччя до 

сучасного періоду та встановленню її основних лінгвоконцептуальних складових 

у динаміці їх розвитку. 

У третьому розділі «Лінгвопрагматичний вектор концептуалізації 

образу України у сучасних французьких ЗМІ» розглянуто питання впливу 

дискурсу сучасних ЗМІ на формування образу іншої країни, основні 

лінгвопрагматичні засоби концептуалізації образу України у французьких ЗМІ та 

головні напрямки метафоризації цього образу.   

У Висновках підведено підсумок та викладено основні результати 

дослідження формування та функціонування образу України у французькій 

лінгвокультурі та сучасному медійному дискурсі міжнародних відносин у 

концептологічному та лінгвопрагматичному аспектах. 

Перспективи подальшого наукового пошуку полягають  у  поглибленні 

діахронічного напрямку дослідження та зіставному вивченні формування і 

функціонування образу України у франкомовних та інших картинах світу, 

відображених у відповідних медіадискурсах. 
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РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

«КОНЦЕПТОСФЕРА» 

 

Центром уваги когнітивної лінгвістики є виявлення ролі мови у побудові 

мовних та концептуальних картин світу. Одним із найважливіших питань, яке  

розглядає когнітивна наука – проблема мисленнєвої основи мовних структур та їх 

мовної реалізації. У зв’язку з цим особливо актуальними стають дослідження 

когнітивної сфери людського мислення і відповідних одиниць, якими вона 

оперує, а також законів, за якими ці одиниці існують і взаємодіють в інтелекті і 

комунікації людини. У когнітивній лінгвістиці мова розглядається як код і 

репрезентант певної системи концептів, за допомогою якої носії мови 

сприймають, класифікують, структурують, інтерпретують потік інформації, що 

надходить з навколишнього світу. 

 

1.1. Міждисциплінарний характер дослідження концепту в сучасному 

мовознавстві 

Сучасна лінгвоконцептологія окреслила власне поле наукового пошуку, про 

що свідчать численні дослідження в цій галузі. Водночас, головною особливістю 

сучасних концептологічних досліджень є їх міждисциплінарний характер, адже 

всебічний розгляд концепту вимагає комплексного підходу, який поєднує 

вивчення структурно-семантичних,  функціональних, прагмадискурсивних його 

аспектів. 

 

1.1.1. Основні теоретико-методологічні підходи у дослідженні 

концепту. Основною одиницею дослідження у когнітивно-дискурсивній 

парадигмі є категорія концепту. У лінгвістичних дослідженнях останніх 

десятиліть особлива увага приділяється створенню комплексного підходу у 

тлумаченні концепту. Дослідження концепту стали наразі одним із пріоритетних 

напрямків сучасного мовознавства в річищі лінгвокультурологічних підходів, 

започаткованих ще у XVIII ст. В. фон Гумбольдтом та розвинених у численних 
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працях сучасних дослідників, таких як Н. Алефіренко, Ю. Апресян, 

Н. Арутюнова, А. Бабушкін, О. Бессонова, Л. Бєлєхова, О. Богуславська, 

Н. Болдирєв, Г. Брутян, А. Вежбицька, С. Воркачов, О. Воробйова, В. Гак, 

Г. Гачев, А. Головня, В. Дем’янков, Р. Джекендофф, А. Залевська, В. Карасик, 

Ю. Караулов, В. Красних, Є. Кубрякова, Д. Ліхачов, В. Маслова, С. Нікітина, 

З. Д. Попова, С. Потапенка, А. Приходько, В. Святюк, Л. Славова,  Г. Слишкін, 

Ю. Степанов, Й. Стернін, В. Телія, Н. Толстой, В. Топоров, Є. Урисон, 

Н. Уфімцева, А. Шмельов, Т. Цив’ян та ін.  

Поняття «концепт» походить від латинського conceptus – «думка», 

«поняття». У лінгвістиці термін «концепт», отримує неоднозначне трактування. З 

одного боку, концепти співвідносяться з поняттями. За такого підходу поняття 

інтерпретується як явище того ж порядку, що і значення слова, але розглядається 

у дещо іншій системі зв’язків. Поняття концепту було уведене у сучасну 

лінгвістику С.О. Аскольдовим (1997, с. 272), який розглядав його як мисленнєве 

утворення, яке є «поєднанням понять, уявлень, почуттів, емоцій, вольових 

проявів».  

Поняття концепту детально розглядалося з позицій філософії мови, 

когнітивної лінгвістики (Степанов, 2007а; Степанов, 2007b; Демьянков, 2007), 

лінгвокультурології та лінгвоконцептології (Карасик, 2002; Мартинюк, 2011), 

літературної творчості (Кагановська, 2002; Зусман, 2003), у дискурсивній площині 

(Приходько, 2008; Приходько, 2009). Учені намагаються виокремити універсальні 

й етноспецифічні концепти (Вежбицкая, 1993; Вежбицкая, 1997; Карасик та 

Стернин, 2005; Карасик та Стернин, 2006; Слухай, 2005; Слухай, Снітко та 

Вільчинська, 2011), серед яких, зокрема, і концепт «міжнародні відносини» 

(П’єцух, 2017), розглядають типи і структуру концептів, методи їх дослідження 

(Степанов, 2004; Селіванова, 2012; Радзієвська, 2012).  

Зіставляючи концепт і поняття, В.Ф. Новодранова вважає, що дані терміни 

«розходяться тому, що зміст поняття логічно конструюється, про нього вчені 

домовляються, щоб мати порозуміння у науковій комунікації, для спеціальних 

цілей. Концепт формується природно в процесі предметно-пізнавальної діяльності 



22 

 

людини. Поняття створюється в процесі наукової та виробничої діяльності» 

(Добросклонская, 2008, с. 59). 

О.С. Кубрякова співвідносить категорію концепту з тими значеннями, 

якими оперує людина в процесі інтелектуального освоєння світу, які 

характеризують нашу свідомість і нашу пам’ять. Автор вказує на значущість 

цілісності концепту, завдяки чому концепт осмислюється як «така оперативна 

одиниця нашої свідомості, якою людина оперує як гештальтом (збірною 

одиницею, тобто готовим пучком ознак, завдяки мисленню об’єднаних в одне 

ціле). Саме завдяки цим властивостям концепти (подібно знакам) можуть 

замінювати в розумовій діяльності структури (знання, думки, оцінки), різні за 

своїм обсягом і своєю складністю (від найпростіших образів до досить складно 

організованих фреймів), саме тому однією з головних функцій є заміна» 

(Кубрякова, 2002, с. 8).  

Концепти є абстракціями досить високого рівня зі значною мірою 

узагальненості, вони є результатом відображення дійсності у свідомості людини. 

Концепти не завжди прямо пов’язані з вербальним кодом, тільки частина 

концептуальної інформації має мовне уявлення, інша частина інформації 

передається немовними способами – наприклад, концепти, що формуються на 

основі візуального, аудитивного та ін. сприйняття, такими структурами уявлення 

знань, як картинки, гештальти, схеми, діаграми, фрейми. 

Ю.С. Степанов, у праці «Константи. Словник російської культури» визначає 

концепт як згусток культури у свідомості людини, як провідну змістову одиницю 

пам’яті, ментального лексикону (Степанов, 2004, с. 62). Ю.С. Степанов розглядає 

концепт з культурологічної точки зору. Нас більше цікавлять «звичайні» (термін 

Кубрякової) концепти, для реконструкції яких на допомогу приходять мовні дані, 

тобто ті засоби, якими передається досліджуваний концепт в дискурсі. 

М.В. Нікітін визначає концепт як дискретну багатофакторну одиницю. Її 

єдність і цілісність забезпечується тотожністю того денотата, з яким він 

співвіднесений у певних ментальних світах. 
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Концепт, за М.В. Нікітіним, є ментальним утворенням, стохастичною 

(ймовірнісною) структурою. У змістовому плані він є структурованою сукупністю 

ознак різного ступеня складності. Обов’язкові ознаки складають ядро концепту – 

його інтенсіонал. Інтенсіонал вписує концепт у глобальну когнітивну структуру 

знання та окреслює його власне місце у цій структурі. Периферійне інформаційне 

поле концепту є його імплікаціоналом – сукупністю ознак, пов’язаних з його 

інтенсіональним ядром. Імплікаціонал вписує концепт у глобальну структуру 

знання як ланка загальної системи зв’язків, залежностей і взаємодії змісту 

(Никитин, 2004, с. 53-54). Загалом вони об’єднуються в єдину систему, яка 

називається «концептуальною системою» або «концептуальною моделлю світу». 

Уявлення концептів мовними засобами має факультативний характер; 

тільки частина концептів пов’язана з мовними структурами. У результаті вираз 

концептів, як і їх формування, може бути пов’язано з іншими немовними 

модальностями. О.С. Кубрякова підкреслює динамічність концептуальної системи 

як одну з її найважливіших властивостей: «Концептуальна система – це динамічне 

утворення, яке весь час знаходиться в стані розвитку і оперативної змінності. 

Вона постійно перетворюється під впливом отриманої ззовні інформації, причому 

інформації, яка надходить з різних каналів, а також у результаті її засвоєння і 

перероблення людиною в процесі роздумів» (Серебренников, 1988). Концепт як 

ментальне утворення є також носієм етнокультурної специфіки, на чому 

наголошували сучасні лінгвоконцептологи, зокрема А. Вежбицька (1993), 

С.Г. Воркачов (2004) та ін.  

 

1.1.2. Концепт і значення. У лінгвістиці немає єдиного підходу до 

співвідношення концепту і значення. Деякі дослідники ставлять знак рівності між 

цими поняттями, інші намагаються розрізняти їх. Так, М. Бірвішом і Е. Лангом 

була розроблена теорія двох рівнів семантики, сенс якої полягає в тому, що 

концептуальна система і мовна репрезентація є двома рівнями семантики, які 

пов’язані між собою ієрархічним зв’язком: система концептів утворює нижчий, 

глибинний рівень, верхній – рівень уявлення цієї системи мовними значеннями. 
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О.С. Кубрякова вважає, що це – володіння певними концептами, тобто 

оперативними змістовними одиницями, «квантами» знання, смислами, якими 

оперує людина в процесі мислення, і які відображають зміст досвіду і 

пізнавальної діяльності людини (Кубрякова, 2004, с. 8). 

У процесі спілкування відбувається не передача знань про світ, які 

закріплені вербально, тобто значень слів, а передача смислів, які ми вкладаємо в 

ті чи інші слова, висловлюючи судження про конкретні події навколишнього 

світу. Спілкування передбачає обмін смислами, а не значеннями. Знання є 

основою формування смислів. Обмін інформацією в мовній формі передбачає 

встановлення відповідностей між концептуальними структурами у свідомості 

адресата і адресанта. Це відповідність досягається внаслідок використання певних 

мовних одиниць і структур, що формують необхідні смисли (Болдырев, 1999, с. 

63). Мовні одиниці в процесі сприйняття є кодом, вони стимулюють актуалізацію 

у свідомості реципієнта тих чи інших концептів. 

Актуалізація концептів може здійснюватися як під впливом стимулів 

зовнішнього світу, так і під впливом тих чи інших розумових стимулів, тобто за 

допомогою концептуального знання. В якості розумових стимулів часто 

виступають мовні одиниці, оскільки саме мова є основним носієм 

концептуального знання. Для передачі потрібного сенсу (концепту) іноді 

достатньо значення одного слова, оскільки, значення – це теж смисл, але 

системно закріплений. «Системне значення слова описує концепт, який за ним 

стоїть, і в мові на основі цього значення формується відповідний смисл» 

(Болдырев, 1999, с. 64). 

Таким чином, значення в сучасних наукових парадигмах розглядається як 

когнітивний феномен; його утворення пов’язано з процесами концептуалізації, і в 

процесі комунікації, репрезентація значення слова повинна вписуватися в ряд 

різних ментальних процесів. 

На думку М.М. Болдирєва, «розв’язання даної проблеми пов’язано також з 

визначенням того, яка частина наукових, в тому числі лінгвістичних, знань 

відображається у значенні слова і чому, і як вдається слову активізувати в процесі 
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комунікації всі інші, не відображені у значенні слова, енциклопедичні знання. 

Важливим, у зв’язку з цим, є репрезентанти концептів. Мова, з точки зору 

когнітивістики, є фактично єдиним каналом доступу до ментальних феноменів, 

яким і є концепт. 

 

1.1.3. Концептуалізація, категоризація, номінація. М.М. Болдирєв вважає 

поняття концептуалізації та категоризації центральними для семантичної теорії. 

«Це два найважливіших пізнавальних процеси, які пов’язані з формуванням 

системи знань (картини світу) у вигляді концептів і категорій у свідомості 

людини. В рамках цієї теорії семантика мовних одиниць розглядається як 

результат певного способу осмислення світу на основі співвіднесення мовних 

значень з конкретними концептами і категоріями, тобто як відображення процесів 

концептуалізації та категоризації в мові» (Болдырев, 2004, с. 24). 

Також М.М. Болдирєв розглядає концептуалізацію як «осмислення, 

інформації, яка надходить; уявне конструювання предметів і явищ, яке 

призводить до утворення певних уявлень про світ у вигляді концептів» 

(Болдырев, 2000, с. 11). Автор підкреслює, що аналізуючи, порівнюючи і 

об’єднуючи різні концепти в процесі розумової діяльності, людина формує нові 

концепти у процесі мислення. Передача будь-якої інформації і процес 

спілкування у цілому також є передачею або обміном концептами у вербальній чи 

невербальній формі (Болдырев, 2000, с. 14-15). 

Концептуальний аналіз в лінгвістиці працює з категорією складових 

концептів або субконцептів, тобто когнітивна лінгвістика підтверджує 

спостереження структурної лінгвістики про компонентний склад значень і 

компонентний склад концептів, які представлені значеннями (Салькова, 1967, 

с. 20). 

Компонентний аналіз є однією зі складових фреймового аналізу. Поняття 

семантичних примітивів А. Вежбицької стало подальшим розвитком її тези про 

семантичні примітиви серед сем, що входять до значення лексичних одиниць. 
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Теза А. Вежбицької про семантичні примітиви – основу концептів, 

збігається з положеннями когнітивістів про «розшарованість» концепту, базові 

смисли якого, ймовірно, формувалися досвідомо (Степанов, 1998, с. 62) 

Теорія А. Вежбицької про «первинні смисли» базується на положенні про 

те, що будь-яке пояснення, будь-яка передача складних і різноманітних значень 

неможлива без використання «вихідного набору елементарних концептів, які не 

вимагають, жодних пояснень, оскільки вони є для нас вродженими та інтуїтивно 

зрозумілими» (Вежбицкая, 1997, с.172). А. Вежбицька вважає що, фундаментальні 

вроджені елементарні значення становлять ядро будь-якої мови, на якому 

ґрунтуються всі складні змісти. Такі базові смисли є універсальними. У результаті 

аналізу автором було виявлено близько шістдесяти слів, які відповідають один 

одному за значенням у різних мовах. Основними «первинними смислами» або 

«семантичними примітивами» є субстантиви (я, ти, хтось (особа) щось (річ) люди, 

тіло); детермінативи (цей, той же, інший); квантори (один, два, кілька, небагато, 

багато / багато хто, весь / все); атрибути (хороший, поганий, великий, маленький); 

ментальні предикати (думати, знати, хотіти, відчувати, бачити, чути); мова 

(сказати, слово, правда); предикати дії, події, руху (робити, відбутися, статися, 

рухатися); концепти життя і смерті (жити, померти); логічні концепти (не може 

бути, могти, тому, що, через, якщо, якби); концепти часу (коли, зараз, після, до, 

довго, недовго, деякий час); концепти простору (де, тут, вище / над, нижче / під, 

далеко, близько, сторона, всередині) та ін. (Вежбицкая, 1997, с. 175). Дослідниця 

вбачає безпосередній зв’язок між концептуально-семантичними засадами та 

культурно-когнітивними особливостями організації та функціонування людських 

спільнот різного типу (Вежбицкая, 1993). Таким чином, концепти складають той 

поняттєвий фонд, з якого виділяються розумові одиниці для мисленнєвої 

діяльності. 

Існує думка, що такі сутності є універсальною першоосновою людського 

мислення, які служать для репрезентації нових набутих людиною знань. Такі 

семантичні примітиви неподільні, вони існують у цілісному інтуїтивному 
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сприйнятті. Так, 55 примітивів А. Вежбицької формують «метамову семантичного 

запису» (Вежбицкая, 1999). 

Існує багато припущень  про те, що ці концепти підсвідомі або «досвідомі» і 

ці гіпотези сходяться з теорією Декарта - Хомського (Chomsky, 1969, p. 49)  про 

вродженість певної частини наших концептів. 

Проте, багато дослідників (Кляйбер, 1990; Джонс Сміт, 1993) відзначають, 

що опис процесу утворення концептів на основі лише метафоричного і 

метонімічного розширення, навряд чи може відповісти на більшість питань 

сучасної когнітології щодо походження та формування концептів. Найбільш 

визнане сьогодні пояснення схеми утворення концептів і всієї концептуальної 

системи є теорія концептуалізації Р. Джекендоффа, яка вбачає глибоку внутрішню 

залежність між мовною здатністю та іншими когнітивними структурами; 

структурами сприйняття моторно-рухової системи, а також мовними структурами 

– зокрема фонологічними і синтаксичними. Він висунув теорію тематичних 

зв’язків, яка передбачає, що одні поняття у мові можуть виражатися в інших 

термінах, як і всі поняття, семантичні поля мають принципово одну і ту ж 

структуру. Виникнення концептів відбувається за допомогою властивої 

людському розуму системи з побудови понять, в результаті обробки ряду уявлень. 

Ця система носить внутрішній, вроджений характер. Процеси концептуалізації та 

категоризації нерозривно пов’язані з процесом номінації в тому випадку, коли 

концепт реалізується у мові. 

У когнітивній лінгвістиці, поряд із дослідженням інформаційних структур у 

взаємодії людини з довколишнім світом (Geeraertsand Cuyckens, 2007), також 

актуалізується комунікативний аспект процесу номінації. Будь-який акт номінації 

явищ і предметів навколишньої дійсності є дискурсивно орієнтованим: «Людина 

не лише пізнає світ, а й описує його. Таким чином з’являються нові концепти. Їх 

поява – це результат мовної аргументації, мовленнєвої діяльності людини» 

(Кубрякова, 2004а, с.16). 

Когнітивна лінгвістика надає особливого значення вторинній номінації. 

Лінгвісти переконані, що основний корпус новостворених мовних одиниць 
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виникає на її базі. Крім того, концептуалізація і категоризація найчастіше 

піддається реєстрації саме у випадку вторинної номінації. Аналіз цих процесів 

дозволяє реєструвати складові того чи іншого концепту. 

Досліджувані нами номінативні одиниці – репрезентанти складових 

концептосфери міжнародні відносини утворюються, майже виключно, на базі 

використання словотворчих засобів, зміни значень, і того, що відбувається 

внаслідок злиття концептів – (змішування), на базі так званої концептуальної 

інтеграції; і під значним впливом дискурсу. 

 

1.1.4. Інтеграція як один із способів концептуалізації. Вибір теорії 

концептуальної інтеграції для дослідження концептосфери міжнародні відносини 

обумовлений декількома основними критеріями даного підходу, що дозволяють 

продуктивно проаналізувати ключові концепти цього феномену. «Особливістю 

концептуальної інтеграції є той факт, що вона взаємодіє з такими когнітивними 

процесами як аналогія, індукція, рекурсивна дедукція, організація інформації, і 

може бути розглянута як їх складова частина» (Новодранова, 2002, с. 315-316). 

Злиття концептів є однією з когнітивних операцій, що лежать в основі створення 

нових складних концептів і значень, за яких змінюється вихідна концептуальна 

структура і в процесі розгортання дискурсу відбувається формування нових 

концептів. Зміна концептуальної структури призводить до появи відповідних 

мовних засобів, що дозволяють передати новий концептуальний зміст. 

Сучасна лінгвокогнітологія досить плідно розвиває теоретичні постулати 

засадничої теорії когнітивної метафори Дж. Лакоффа і М.Джонсона (1980). На 

думку Л.В. Бабіної, інтегровані простори присутні всюди, оскільки «процес 

людського мислення базується на використанні інтегрованих просторів» (Бабина, 

2002, с. 306). Теорія концептуальної інтеграції дозволяє пояснити широкий спектр 

мовних та концептуальних явищ, у тому числі і процес створення вторинного 

значення. Вивчення через дану теорію породження і сприйняття дискурсу, як 

послідовного розгортання когнітивних конструкцій та ментальних просторів, які 

постійно модифікуються, є іншим важливим критерієм даної теорії. При 
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створенні або інтерпретації дискурсу між ментальними просторами 

встановлюються численні зв’язки (тимчасові, просторові, гіпотетичні та ін.). «У 

процесі створення дискурсу в результаті злиття ментальних просторів виникають 

«гібридні» або інтегровані простори (blends), які, наслідуючи ролі та властивості 

від декількох (як правило, двох) вихідних просторів, набувають власної структури 

і нових властивостей. Дані простори функціонують як неподільне структурне ціле 

і надають можливість реконструювати їх зв’язок з вихідними ментальними 

просторами» (Fauconnier, 1997). 

Теорія інтегрованих просторів сумісна з іншими когнітивними теоріями, 

наприклад такими, як мовне значення як фрейм, метафоричне перенесення, 

метонімія, аналогія. Сумісність теорії інтегрованих просторів з теорією мовного 

значення як фрейма полягає в тому, що структура кожного простору визначається 

фреймом, який до нього належить; перенесення властивостей і ролей в 

інтегрований простір може здійснюватися за принципом аналогії, ідентифікації, 

тимчасових, причинно-наслідкових відносин, може носити метафоричний і 

метонімічний характер. 

Для прикладу концептуальної інтеграції можна розглядати одне з ключових 

понять міжнародних відносин «la camisole de force dorée» – золота гамівна 

сорочка. «En 1999, le Prix Pullitzer Thomas Friedman évoquait la nécessité pour les 

peuples d’abandonner une part de leur souveraineté (marchés financiers, FMI etc.) pour 

tendre vers la prospérité. Ce qu’il appelait la camisole dorée («Golden Straitjacket»). 

Aujourd’hui, l’Europe semble être arrivée à l’envers de cette logique en affichant une 

absence de prospérité et de démocratie. Comment sortir de cette impasse ?» 

(Goetzmann and Legrain, 2015). 

Золотою гамівною сорочкою американський журналіст Томас Фрідман 

назвав звід правил, які визначають політико-економічні принципи глобалізації. 

Країна, що вибирає вільний ринок у сьогоднішній світовій економіці і вирішила 

слідувати її правилами, «надягає» на себе «золоту гамівну сорочку». В даному 

випадку злиття ментальних просторів «la camisole de force» і «dorée» має 

метафоричний характер. У цьому прикладі виявляється наступна аналогія: золота 

https://www.atlantico.fr/fiche/nicolas-goetzmann-1503881
https://www.atlantico.fr/fiche/philippe-legrain-2025151
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– тому, що дотримання цих економічними правилами обіцяє країнам швидке 

збагачення і процвітання. Ментальний простір «гамівна сорочка» вимагає у 

даному випадку розширення активної зони фрейма «la camisole de force» за 

рахунок включення понять, які асоціюються з даним об’єктом: «бути затягнутим 

у гамівну сорочку», «не мати можливості вільно поворухнутися», «перебувати під 

тиском гамівної сорочки». Країни, «що надягли» на себе «золоту гамівну 

сорочку», зобов’язані суворо дотримуватися жорстких правил та зобов’язань, 

відступ від них передбачає відлучення від світового ринку. 

Слід зазначити, що наразі концептуальна метафора розглядається також в 

ширшій семіотичній перспективі, у своїх моно- та мультимодальних аспектах 

(Forceville, 2006), а також в емотивній площині (Kövesces, 2000).  

Аналіз концептосфери міжнародних відносин в рамках когнітивно-

дискурсивної парадигми показав, що зміна в семантиці слова може відбуватися 

при перенесенні його з одного соціального дискурсу в інший і є результатом 

цього перенесення. По мірі розгортання дискурсу в результаті злиття ментальних 

просторів, виникають інтегровані простори, що мають власну структуру і нові 

властивості. 

Як зазначає Ж. Фоконьє, «ментальні простори є моделями дискурсу». Отже, 

інтегровані простори повинні розглядатися як певні концептуальні утворення, які 

формуються під впливом дискурсу. 

 

1.2.  Дискурс міжнародних відносин та специфіка його 

лінгвопрагматичної репрезентації 

Дискурс міжнародних відносин посідає особливе місце в сучасному світі. 

Він є дискурсом інституційного типу, який має низку жанрових різновидів, таких 

як дипломатичний, економічний, політичний, медійний, які розбудовуються 

навколо домінанти міжкультурного спілкування та репрезентації іншості в певній 

лінгвокультурі. З іншого боку, аналіз цього типу дискурсу вимагає вивчення 

основних загальних ознак дискурсу, його лінгвопрагматичних особливостей та 

взаємозв’язків з іншими мовленнєвими рівнями.   
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1.2.1.  Проблема взаємодії дискурсу і тексту. Мовні одиниці 

уможливлюють процес конструювання дійсності в людській свідомості. Їх вибір, 

актуалізація значень, які пов’язані з відповідними концептуальними ознаками, 

обумовлено ситуацією спілкування, тобто тісно пов’язані з поняттям дискурс. 

Пріоритет вивчення дискурсу належить західно-європейській школі 

дискурсу, що запропонувала свою інтерпретацію поняття. Дискурс набув 

широкого поширення в гуманітарних науках у другій половині XX століття. 

Найбільш висвітлено це поняття в сучасній лінгвістичній літературі, насамперед у 

роботах західноєвропейських лінгвістів: М. Фуко, Т.А. ван Дейка, Е. Бенвеніста, 

Р. Барта, Ж. Брюно, Г. Гійома, А. Мейе, Ж. Отье-Ревю, Д. Мальдідьє, Г. Дебора, 

Ю. Крістєвої та ін. (Foucault, 1969; Charaudeau,  1994; Charaudeau,  2006; 

Maingueneau, 2005; Maingueneau,  2007; Angermüller, 2007; Bonnafous and Tournier, 

1995; Серио,2002).  Французький Академічний словник Le Petit Robert (2016) 

трактує поняття «дискурс» наступним чином: 

discours [diskuʀ] nommasculin 

(latin discursus → discourir, d’après cours) 

1. vieilli. Proposquel’ontient. «C’est à vous, s’il vous plaît, que ce discours 

s’adresse» (Molière). – mod., péj. Assez de discours, des actes ! → bavardage. 

2. Développement oratoire fait devant une réunion de personnes. → allocution, 

causerie, conférence, harangue. Prononcer un discours. Les discours d’une campagne 

électorale. 

3. Écrit littéraire didactique développant un sujet. → traité. «Discours de la 

méthode» (de Descartes). 

4. Le discours : l’expression verbale de la pensée. → parole; langage. Les parties 

du discours : les catégories grammaticales traditionnelles (nom, article, adjectif, verbe, 

etc.). 

■ ling. Ensemble des énoncés, des messages parlés ou écrits (par opposition au 

système abstrait que constitue la langue). → parole. – Discours direct*, indirect*. 

Discours rapporté (Le Petit Robert, 2016).  
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Словник Le Petit Robert дає об’єктивну характеристику дискурсу, який 

вбирає в себе цілу низку різних тлумачень і смислів через полісемію сучасної 

французької мови. 

Більшість визначень терміну «дискурс» можна розділити на три групи, 

залежно від підходів до його вивчення: формальний, функціональний, 

інтегруючий. 

Формальний підхід до дискурсу трактує це поняття як мовну область більш 

високого рівня, ніж речення. Вважається, що одним з перших проблему аналізу 

дискурсу дослідив у своїх працях 3. Харріс (1952), який був прихильником 

«дистрибутивного методу аналізу висловлювань в залежності від ситуації». 

У своїй лінгвістичній концепції французький лінгвіст Еміль Бенвеніст 

представляє мову як «можливість реалізації особистісного начала людини». Він 

одним з перших надав слову «дискурс» термінологічного значення, позначивши 

ним «мову, що привласнюється мовцем». Він протиставляв дискурс об’єктивній 

оповіді (recit).  

Е. Бенвеніст, послідовник і учень Ф. де Сосюра, розглядає терміни «мова» і 

«дискурс» як два різних, але тісно пов’язаних світи. У його лінгвістичній 

концепції мова представлена у вигляді можливості реалізації особистісного 

начала людини. На його думку, французьке прочитання дискурсу розуміється як 

«емпіричний об’єкт, з яким стикається лінгвіст, коли відкриває сліди суб’єкта 

акту висловлювання, формальні елементи, що вказують на присвоєння мови 

суб’єктом мови ...» (Benveniste, 1975, с. 45). Наприклад, у праці 

«Problèmesdelinguistiquegénérale» Е. Бенвеніст пропонує розуміти дискурс «як 

функціонування мови в живому спілкуванні» (Benveniste, 1993, c. 242). Він 

трактує дискурс у досить широкому сенсі (різноманітність усного дискурсу будь-

якого походження і будь-якого рівня – від звичайної розмови до найурочистішої 

промови) і співвідносить його з конкретними учасниками мовного акту – з 

мовцем і слухачем, а також з наміром адресанта якимось чином впливати на 

адресата. Таким чином, Е. Бенвеніст у рамках функціонального підходу розглядає 
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дискурс як мовлення, що виражає позицію мовця через висловлювання 

(Бенвеніст, 1974). 

З іншого боку, відомий французький лінгвіст Р. Барт вважає, що «у дискурсі 

типи мовлення визначаються досить широко». До них Барт відносить не тільки 

мову як таку, але і будь-яке символічне «поняття», що несе певне смислове 

навантаження. Р. Барт чітко простежує логічний зв’язок, стверджуючи, що мова – 

це наповнення дискурсу, яке засноване на використанні довільних знаків або 

символів. Символи і особливо знаки мови – це універсальні способи вираження 

«наших уявлень про світ», посередники-конденсатори або центри, навколо яких 

формуються і оформляються ці уявлення. Р. Барт спирається на припущення про 

те, що «наші уявлення про значення символів зміщуються у сферу, яка більше не 

може бути описана за допомогою логіки абстракцій, але визначається 

культурологічною традицією. Відбувається свого роду роздвоєння плану змісту 

знака, який ніби розширюється, вбираючи в себе всю перспективу дискурсу в 

різномаїтті його посилань (референцій)». 

Дотримуючись думки Ю.С. Степанова, специфіка французької школи 

аналізу дискурсу полягає у «зверненні до суб’єкта висловлювання як транслятора 

соціальних норм і стереотипів» (Степанов, 1995, с. 26). 

Інтегрувальний підхід до вивчення дискурсу став дуже поширеним у 

лінгвістичних дослідженнях останніх років. За цим підходом розглядається не 

лише текст, а й процес його створення і сприйняття, прагматичні настанови 

(Armengaud,1999; Reboul and Moeschler,1998). Наприклад, концепція Т. А. ван 

Дейка враховує при аналізі дискурсу такі прагматичні аспекти, як особистісні 

якості носіїв мови, їх наміри. Дискурс розуміється як складне комунікативне 

явище, що відображає залежність мовного твору від екстралінгвістичних 

факторів. На думку Т. ван Дейка, дискурс – це «мовний потік, мова в своєму 

постійному русі, що вбирає в себе все різноманіття історичної епохи, 

індивідуальні риси як комуніканта, так і комунікативної ситуації» (Ван Дейк, 

1989, с. 32). У такому ж річищі розвиваються дослідження інших представників 

школи критичного дискурс-анілізу (див, зокрема, Филлипс, 2008). 
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Слід зазначити, що О.С. Кубрякова визнає важливість такої концепції, адже 

вона є досить різнобічною і дискурс розглядається як складна комунікативна 

подія «складна єдність мовної форми, подія, інтерпретація якої виходить за межі 

розуміння самого висловлювання» (Кубрякова, 2000, с. 22). О.С. Кубрякова 

вважає, що «під дискурсом варто розуміти саме когнітивний процес, що 

пов’язаний з реальним процесом створення мовного твору, текст же є кінцевим 

результатом процесу мовної діяльності, що оформлюється у певній закінченій і 

зафіксованій формі» (Кубрякова та ін., 1996, с. 164; Цурикова 2001). 

У рамках інтеграційного підходу Н.Д. Арутюнова визначає дискурс як 

«зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними факторами мовлення, що 

розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у 

взаємодії людей» (Арутюнова, 1999, с.136). 

Зрозуміло, що інтеграційний підхід до вивчення всіх трьох аспектів дає 

повне уявлення про те, як мова впливає на спосіб передачі ідей і свого бачення, і 

навпаки, як аспекти взаємодії впливають на те, що люди говорять і як особисті 

погляди впливають на використання мови та взаємодію в процесі комунікації. 

У працях М. Фуко дискурс розглядається як сукупність висловлень, а також 

як розчленовані мисленнєві уявлення, що виражені послідовним поєднанням 

словесних знаків (Foucault, 1969). На думку М. Фуко (1994), поняття «дискурс» 

«включає в себе суспільно прийняті способи бачення та інтерпретації 

навколишнього світу, тобто дискурс не описує світ, а формує його». На 

взаємозв’язок дискурсу і суспільства, політики й ідеології вказують у своїх 

роботах з критичного дискурс-аналізу Т. ван Дейк (2006) і Р. Водак (2006). 

Отже, дискурс можна розуміти як соціальну діяльність, яка здійснюється в 

умовах реального світу і реальної взаємодії людей. 

Ю.С. Степанов визначає дискурс як «мову в мові, але яка представлена як 

особлива соціальна дійсність. Дискурс – це можливий альтернативний світ, 

оскільки він існує в особливих текстах, з особливою семантикою, лексикою» 

(Степанов, 1995, с. 42).  Ю.С. Степанов вважає одним з найвдаліших визначень, 

яке дав дискурсу В.З. Демьянков: «Дискурс – довільний фрагмент тексту, що 
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складається більш ніж з одного речення або незалежної частини речення. Часто, 

але не завжди, концентрується навколо певного опорного концепту; створює 

загальний контекст, який описує дійових осіб, об’єкти, обставини, час, вчинки і 

т.д., визначаючись не лише послідовністю речень, а більше тим загальним 

світосприйняттям, яким послуговується інтерпретатор, світом який «будується» в 

процесі розгортання дискурсу» (Демьянков, 1996, с. 187-189). Слід зазначити, що 

в цій частині визначення В.З. Дем’янков висловлює інтенціональну структуру 

дискурсу, оскільки мова в ній йде про світ інтерпретатора, тобто про 

інтенціональний горизонт і контекст інтерпретації. Водночас, дискурс, на думку 

автора, має логічну структуру «Вихідна структура для дискурсу виглядає як 

послідовність елементарних речень, логічно пов’язаних між собою. Елементи 

дискурсу: висловлені події, їх учасники, перформативна інформація і «не-події» 

тобто: 

а) обставини, що супроводжують події; 

б) фон, що пояснює події; 

в) оцінка учасників подій; 

г) інформація, яка співвідносить дискурс із подіями» (Степанов, 1995, с. 37-

38). 

М. Стаббс виділяє три основні характеристики дискурсу: 

 у формальному відношенні – це одиниця мови, що є більшою за обсягом 

ніж речення; 

 в змістовному плані дискурс пов`язаний з використанням мови в 

соціальному контексті; 

 за своєю організацією дискурс є інтерактивним (діалогічним) (Stubbs, 

1983, p. 3). 

Таким чином, аналіз дискурсу передбачає аналіз умов соціального 

контексту. 

На думку П. Серіо, «термін дискурс отримує безліч варіантів свого 

вживання: 
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 еквівалент поняття «мова». Тут мова йде про розуміння мови Ф. де 

Соссюром; 

 одиниця, яка за розміром перевершує фразу, тобто є висловом у 

глобальному сенсі; 

 в рамках теорії висловлювання або прагматики, «дискурсом» 

називають вплив висловлювання на його одержувача (що включає 

суб’єкта висловлювання, адресата, момент і певне місце 

висловлювання); 

 при спеціалізації останнього значення, дискурс означає бесіду, що 

розглядається як основний тип висловлювання (Серио, 1999, с. 449). 

Інтегрувальне розуміння дискурсу пропонує В.Б. Бурбело, яка вважає, що 

«у річищі останніх здобутків мовознавчих наук, філософії, суспільних наук саме 

дискурс відображає цю процесуально-результативну єдність мовленнєвої 

діяльності з навколишньою дійсністю в сукупності її мовних і немовних 

складових. З огляду на це, постає питання про взаємовідношення світу, 

зовнішнього середовища, соціуму, з одного боку, і дискурсу – з іншого» (Бурбело, 

2015, с.105; див. також François, 1998). У цій перспективі дискурс розглядається у 

його лінгвопагматичних (Бурбело, 2002), аксіологічних (Бурбело, 2003), 

семіолінгвістичних (Charaudeau, 1994), моделювальних (Бурбело. 2004; 

Charaudeau, 2006), смислопороджувальних (Бурбело, 2009), позиціонувальних 

(Bres, éds. 1999), типологічних (Бурбело 2000а; Ringootand Robert-Demotrond, 

2004) аспектах, модальностях висловлення (Vion, 2001; Vion, 2007), у складній 

динаміці дискурсотоворення (Бурбело, 2010) та комунікативної організації 

(Charaudeau, 2006; Бурбело, 2011). Концептуалізація та термінологізація 

дискурсології репрезентується у відповідних словниках (Charaudeau and 

Maingueneau dir., 2002).  

Б.М. Гаспаров вважає, що будь-який акт вживання мови – твір високої 

цінності або коротка репліка в діалозі є часткою безперервного потоку людського 
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досвіду. У цій якості він вбирає і відбиває в собі унікальні обставини, за яких він 

був створений. До цих обставин можна віднести: 

 комунікативні наміри автора; 

 взаємини автора і адресатів;  

 різноманітні обставини; 

 загальноідеологічні риси; 

 жанрові та стильові риси спілкування і ситуації, в якій відбувається 

спілкування; 

 безліч асоціацій з попереднім досвідом (Гаспаров, 1996, с.12). 

Компромісним варіантом трактування терміну «дискурс» є встановлення 

кореляції «текст-речення» – «дискурс-висловлювання», тобто розуміння дискурсу 

як сукупності функціонально організованих одиниць вживання мови (Макаров, 

1998, c. 68-75). Дискурс розглядається також в аспекті своїх основних складових – 

мовленнєвих жанрів (genresdudiscours), вивчення яких, започатковане 

М.М. Бахтіним, набуло широкого поширення в сучасній лінгвістиці (див., 

зокрема, Todorov,  1978; Бурбело та Лепетюк, 2000b; Лепетюк, 2005; Бацевич, 

2006; Beacco, 1992).   

В.Є. Чернявська, узагальнивши різні розуміння дискурсу, зводить їх до двох 

основних типів: 

 конкретна комунікативна подія, яка зафіксована у писемних текстах 

і усному мовленні; 

 сукупність тематично співвіднесених текстів (Чернявська, 2000, с. 

14-18). 

В.Г. Костомаров і Н.Д. Бурвікова протиставляють «Дискурс (процес 

розгортання тексту у свідомості одержувача інформації) та дискурс (результат 

сприйняття тексту)» (Костомаров и Бурвикова, 2000, с. 10). Таке розуміння 

відповідає логіко-філософській традиції, згідно з якою протиставляються 

дискурсивне й інтуїтивне знання, тобто знання, отримані в результаті міркування 

і в результаті прояснення. Текстово-дискурсивним кореляціям присвячено 
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дослідження Ж.-М. Адана, який співвідносить поняття типів текстів і 

мовленнєвих (дискурсивних) жанрів (Adam, 1985; Adam, 1999), а також розвідки 

Ж.-П.Бронкара (1996), див. також (Wolf, 1993).  

Як випливає з наведених визначень, дискурс необхідно розуміти як текст 

або мову в дії, в сукупності з усіма екстралінгвістичними факторами, включаючи 

знання про світ, думки, установки, оцінки, цілі адресанта. Таким чином, дискурс  

– більш широке і відкрите поняття. При цьому дискурс не може бути зведений до 

стилю, граматики або лексичного вмісту. Він «існує в текстах, за якими постає 

особлива граматика, особливий лексикон, особливі правила слововживання і 

синтаксису, особлива семантика, і врешті – особливий світ» (Степанов, 1998, 

с. 676). Даний підхід до інтерпретації дискурсу як особливого, можливого світу 

виносить його далеко за рамки тексту. Крім того, слід взяти до уваги взаємодію 

когнітивних та емотивних компонентів в організації дискурсу, на чому 

наголошують сучасні його дослідники (Danešandother, 1987). 

Деякі дослідники трактують дискурс як інтерактивний спосіб мовленнєвої 

взаємодії протиставлений тексту, оскільки він належить одному автору, що 

зближує дане пояснення з традиційною опозицією діалог-монолог. Таке 

розмежування є досить умовним, тому що найбільш природним проявом мовної 

активності слід вважати діалог (М.М. Бахтін, Е. Бенвеніст, Л.С. Виготський). 

З одного боку текст розуміється як результат мовотворчої діяльності, тобто 

розглядається з точки зору статики і часто належить тільки до письмової сфери 

мови. Так, І.Р. Гальперін дає наступне визначення тексту: «Текст – це твір 

мовленнєвотворчого процесу, що характеризується завершеністю, об’єктивується 

у формі письмового документа, твір, що складається з назви, (заголовка) і ряду 

особливих одиниць (надфразових єдностей), які об’єднані різними типами 

лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, що має певну 

направленість і прагматичну установку» (Гальперин, 1981, с. 18). 

Є.А. Реферовська вважає, що текст слід вивчати «як маніфестацію мовної 

діяльності, відображення процесу мислення, як спосіб передачі повідомлення» 

(Реферовськая, 1989, с. 4). 
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І.Р. Гальперин виділяє такі текстові категорії: інформативність, 

завершеність, інтеграція, зчеплення, ретроспекція, проспекція, партитурність, 

континіум, глибина, пресуппозиція, прагматика. 

У багатьох дослідженнях спостерігається тенденція до протиставлення 

дискурсу і тексту за рядом критеріїв: функціональність – структурність, процес – 

продукт, динамічність – статичність, актуальність – віртуальність. Текст 

реалізується у повідомленні, за допомогою якого здійснюється формалізація 

дискурсу. Водночас, В.В. Богданов розглядає мову і текст «як нерівнозначні 

сторони, два аспекти дискурсу» (Богданов, 1993, с. 15). Відомо, що далеко не всі 

мови можна перекодувати і далеко не всі тексти можна озвучити. Отже, дискурс 

слід розуміти у широкому сенсі, – як все, що говориться і пишеться, тобто, як 

мовна діяльність, яка є «одночасно і мовним матеріалом» (Щерба, 2004, c. 29.) 

Багато дослідників вважають, що текст у вузькому сенсі розуміється як 

мовний матеріал, який зафіксовано на певному матеріальному носії. Таким чином, 

«терміни «мова» і «текст» будуть видовими по відношенню до терміну «дискурс» 

(Богданов, 1993, с. 5-10). Розглядаючи співвідношення цих двох понять, 

В.Г. Борботько стверджує, що текст є більш загальним поняттям, ніж дискурс, 

оскільки текст – це послідовність одиниць будь-якого порядку. Дискурс, на думку 

вченого, теж текст, але такий, що складається з комунікативних одиниць мови – 

речень та їх об’єднань у більші єдності, що знаходяться у безперервному 

внутрішньому смисловому зв’язку, що дозволяє сприймати його як цілісне 

утворення» (Борботько, 2005, с. 104). 

На неправильність чіткого розмежування дискурсу і тексту вказує Т.А. ван 

Дейк. Розглядаючи дискурс як форму вербальної взаємодії, яка включає того хто 

говорить і реципієнта, вчений підкреслює, що «текст є скоріше продуктом 

вербальних актів, ніж формою взаємодії і, попри це, тексти також мають своїх 

«користувачів», а саме автора і читача» (Ван Дейк, 1989, с. 3). 

На думку М.Ф. Алефіренко, зіставлення понять «текст» і «дискурс» 

показало, що однією з найважливіших категоріальних властивостей дискурсу є 

його здатність породжувати новий смисл, неадитивний семантиці його мовних 
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складових одиниць. Його смислопороджуюча здатність зумовлена тим, що на 

відміну від актуального висловлювання дискурс складається з елементів раніше 

вироблених дискурсів» (Алефиренко, 2005, c. 5). 

Незважаючи на істотні відмінності між дискурсом і текстом, між ними існує 

певна подібність, достатня для того, щоб, як вважає Т.А. ван Дейк (1989) 

«включити в поняття «дискурс» текст як абстрактний теоретичний конструкт, що 

реалізується в дискурсі так само, як речення актуалізується у висловлюванні». У 

такому ж дослідницькому річищі тлумачить кореляцію понять текст і дискурс і 

В.З. Дем’янков, який зауважує: «прототиповий текст – предмет, а прототиповий 

дискурс – процес, як цього і вимагає їх етимологія» (Демьянков 2005, с. 50).  

Т.М. Грушевська вважає, що «одиницею спілкування виступає текст, як 

специфічна знакова структура, що характеризується цілісністю, завершеністю і 

прагматичною орієнтацією. Представляючи матеріальне вираження задуму 

творця, ця одиниця комунікації починає своє повноцінне існування лише в 

ситуації спілкування. Комунікативний ланцюжок автор-реципієнт розглядається 

на рівні усного спілкування як дискурс» (Грушевська, 2002, с. 22). Близьку до 

дискурсологічної концепцію тексту розвиває Ю.М. Лотман, який вважає, що текст 

включає згорнуту систему всіх ланок комунікативного ланцюжка (Лотман, 1996, 

с. 88).  

Отже, будь-який текст як елемент текстової діяльності на певному етапі 

свого існування в свідомості того хто його сприймає починає трактуватися як 

дискурс, оскільки його повне існування неможливо без його контекстуалізації та  

інтерпретації реципієнтом. 

У нашому розумінні умови існування дискурсу визначаються специфікою 

даного поняття. У цій роботі ми досліджуємо лінгводискурсивну складову 

міжнародних відносин,  адже загальновідомим фактом є те, що жодні міжнародні 

відносини не можливо вибудувати без комунікації. У цьому і полягає специфіка 

міжнародної політики, яка має чітко виражене дискурсивне спрямування на 

інформування,  представлення певного погляду, переконання. 
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Таким чином, в результаті проведеного аналізу існуючих концепцій та 

інтерпретацій тлумачення даного терміну, в роботі дискурс розуміється як 

відображення певної ментальності, спосіб інтерпретації навколишньої дійсності, в 

якому не тільки відбивається навколишня дійсність, а й створюється свій спосіб її 

бачення. 

 

1.2.2. Дискурс міжнародних відносин. Особливу увагу дослідників 

привертають суспільно-політичні аспекти функціонування дискурсу, типи 

дискурсів, пов’язані з політичним життям сучасного суспільства  (Карасик, 2000; 

Шейгал, 2000; Русакова, 2006а; Русакова, 2006b; Афанасьєва, 2009; Угрин, 2010а; 

Тишкун, 2015; Charaudeau, 2009а та ін.). 

О.Й. Шейгал визначає міжнародний політичний дискурс як «знакове 

утворення, що має два виміри – реальний та віртуальний, при цьому в реальному 

вимірі він розуміється як текст у конкретній ситуації політичного спілкування, а 

його віртуальний вимір включає вербальні та невербальні знаки, а також моделі 

типових мовних дій і уявлень про жанри спілкування в даній сфері» (2000, с. 5). 

Таким чином, до поняття «дискурс» належить необмежена зона 

використання мови. У мовленнєвій діяльності дискурс виглядає як одиниця, яка 

належить до вищого рівня мови, що складається з пов’язаних за змістом речень. 

Всі синтаксично-семантичні процеси, характерні для рівнів слова і речення, 

обумовлені структурою цілого дискурсу як відносно самостійного мовного 

утворення вищого порядку. Дискурс міжнародних відносин функціонує у кількох 

соціокомунікативних площинах: як дискурс дипломатії, міжнародних угод, з 

одного боку, і як медіатизований продукт, який призначено для широкої публіки – 

з іншого. Таким чином, медіадискурс, як складова медійної системи (Martin, 

1997), який викликає все більшу увагу сучасних дослідників (Серажим, 2002; 

Charaudeau, 2002 ; Charaudeau, 2005; Charaudeau, 2006; Agnès, 2008; Grevisse, 

2008), стаючи осередком нового типу культури – медіакультури (Maigret and 

Macé, 2005), виступає репрезентантом інших типів дискурсів, у нашому випадку – 
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дискурсу міжнародних відносин і розглядається як засіб геостратегічного впливу 

(Walden, 2008). 

Міжнародні відносини у взаємодії своїх основних складових – 

геополітичних, політичних, історичних, соціальних, економічних, гуманітарних 

тощо, залишаються в центрі уваги сучасної політології, теорії міжнародних 

відносин (Boniface, 2014; Brice, 2008; Duroselle and Kaspi, 2009; Paquin and 

Deschênes, 2009; Smouts and otner, 2012). 

До основних характеристик дискурсу міжнародних відносин у ЗМІ 

належать такі: 

 спрямованість на масового адресата; 

 орієнтація насамперед на спеціальну свідомість і знання; 

 значна гнучкість і витонченість у стратегії конструювання змісту і 

форми, але й агресивність, наступальність, динамізм (агональна функція); 

 опозиційність, бінарність структурування концептосфери з опорою на 

базовий концепт; 

 зменшений фокус антропоцентричності – спрямованість не так на 

соціум, як на зовнішній світ; 

 багатоканальний-комплексний апарат впливу, поєднання технологій і 

тактик, часто потужне фінансове підкріплення, стимулюючий переконливий 

ефект і безпрограшний результат; 

 оперативність подачі інформації; 

 швидке, миттєве реагування. 

Багато дослідників політичного дискурсу,  до якого належить 

концептосфера міжнародних відносин, відзначають, що для нього характерно 

«переважання цінностей над фактами, емоційного над раціональним, оскільки 

влада як психологічний феномен включає ірраціональний та емоційний рівні» 

(Водак, 1997, с. 79). Саме тому соціальний і політичний дискурси нерідко 

розглядаються через призму міфотворчості (Barthes, 1957; Girardet, 1986). 

Спілкування на політичні теми ніколи не буває нейтральним або об’єктивним, 



43 

 

йому властива оцінна акцентованість, упередженість, експресивність. Навіть 

тексти новин, за визначенням претендують на неупередженість і об’єктивність, 

формулюються в рамках певного ідеологічного фрейма інтерпретації. 

Психологи відзначають дію «принципу сталості» в сприйнятті політичної 

інформації: люди воліють інтерпретувати політичні явища відповідно до уже 

сформованих диспозицій та сподівань. Соціально-політичні установки грають 

роль компенсатора когнітивного дефіциту. Іншими словами, вони «моделюють 

реакцію людей не тільки на знайомі, а й на неясні, незрозумілі соціально-

політичні ситуації та дозволяють мінімізувати ризик і небезпеку, що містяться в 

таких ситуаціях» (Дилигенский, 1994, с. 156). 

Аналізуючи взаємозв’язок між такими основними компонентами соціально-

політичних установок особистості, як когнітивним, ціннісним і афектним, слід 

зазначити особливу роль ціннісних та емоційних компонентів для людей, 

психологічно активно включених в суспільно-політичне життя.  

Є.В. Горбачов під міжнародним політичним дискурсом розуміє ідеологічну 

комунікацію у сфері політики: поширення і вкорінення у суспільній свідомості 

власної інтерпретації (потенційно) багатозначних понять, які є предметом 

теоретичного осмислення у дискурсі міжнародних відносин, що є неминучим і 

закономірним в умовах демократії. Без подібного суперництва між виразниками 

різноспрямованих політичних інтересів (міжнародними організаціями, 

державами, партіями, громадсько-політичними об’єднаннями, різними 

угрупованнями всередині однієї партії та ін.) унеможливлюється ідеологічна 

інтеграція суспільства і не можуть сформуватися стійкі ментальні установки і 

дієздатна політична воля (Горбачов, 1999, с.73).  Основною функцією мови 

політики, за Є.В. Горбачовим, є управління свідомістю і поведінкою. Завдання 

суспільно-політичної комунікації – змусити адресата погодитися з політичними 

цілями, програмами, заходами майбутньої зовнішньої політики, а також пояснити, 

обґрунтувати або виправдати політику яка проводилася раніше, в чому дуже 

допомагають засоби масової інформації (Горбачов, 1999, с.138). 
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Політичний дискурс значною мірою орієнтовано на сугестивність впливу. 

Сугестивний політичний дискурс передбачає «інтегративну сукупність текстів, 

які звернені до однієї загальної теми і функціонують в межах однієї і тієї ж 

комунікативної сфери» (Юданова, 2004, c. 8).  

Дослідники визначають сугестію таким чином: «Сугестія, або, іншими 

словами, навіювання, – це процес впливу при сприйнятті змісту, який навіюється, 

що не вимагає ні розгорнутого логічного аналізу, ні оцінки. Навіювання 

здійснюється з метою створення певних станів чи спонукання до певних дій. Суть 

навіювання полягає у впливі на почуття людини, а через них на його розум і 

волю. Цей процес залежить від ступеня ослаблення свідомого контролю, який 

реалізується щодо сприйнятої інформації. Вплив змісту, сприйнятого на основі 

навіювання, відрізняється нав’язливістю: він складно піддається осмисленню і 

корекції, ставши сукупністю «нав’язаних установок». Навіювання можливо у 

формі гетеросугестії (тобто навіювання «зі сторони») і аутосугестії 

(самонавіювання). Об’єктом може бути і велика група людей – масове 

навіювання. Сила впливу багато в чому залежить від наочності, доступності, 

образності й лаконічності інформації. Ефект особливо сильний тоді, коли те що 

навіюється відповідає потребам та інтересам» (Катернюк, 2001, с. 293).  

Як зазначає О.Т. Юданова: «Сугестивний політичний дискурс кристалізує 

системоутворюючі ознаки політичного дискурсу та має максимальний ступінь їх 

концентрації. Політичний дискурс – відкритий корпус текстів, що реалізують в 

рамках комунікативної ситуації політичної сугестії установку навіювання» 

(Юданова, 2004, c. 8). 

Методи психологічного впливу ЗМІ на масову свідомість – це механізми і 

форми політичної поведінки громадян, вплив політичної соціалізації на політичну 

поведінку в результаті впливу міжнародного політичного дискурсу. 

Підсумовуючи вищесказане, відзначимо ті специфічні, відмінні ознаки 

політичного дискурсу як одного з факторів впливу на адресата, які мають, часом, 

значну перевагу над іншими методами переконання і впливу на аудиторію. Сюди 

належить: лаконічність, орієнтація на стереотипи, з одного боку, а з іншого – 
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прагнення до незвичайності, своєрідності, оригінальності, що присутня в 

політичній рекламі, пресі, телебаченні у вербальній і невербальній формі. Разом з 

тим у дискурсі міжнародних відносин особливе місце займає вираження 

позитивної або негативної оцінки фактів. 

Характерною ознакою дискурсу міжнародних відносин є його орієнтація на 

спеціальну свідомість і знання, спрямованість на масового адресата, 

оперативність подачі інформації, швидке реагування, оскільки політичні тексти та 

політична реклама обслуговують потреби соціуму і характеризуються 

прагматичною спрямованістю щодо адресата з метою переконати або змусити 

його зробити той чи інший вибір, сформувати у нього конкретну думку та 

ставлення до певного явища або актора міжнародних відносин. 

 

1.2.3. Функції дискурсу міжнародних відносин та його основні 

характеристики. До основних суспільно значущих з соціально-психологічної 

точки зору функцій дискурсу міжнародних відносин слід віднести наступні: 

 Регулятивна функція підкреслює роль мови в регуляції поведінки 

адресата шляхом спонукання до дії, повідомлення адресату інформації зі 

зміною наміру адресата. В.Г. Борботько серед функцій мовної регуляції 

виділяє таку складову, як інспіратив (натхнення). «Інспіратив завдяки мові 

створює сприятливі умови для діяльності адресата. Він відрізняється від 

прескрипції тим, що не нав’язується адресату, а досягається шляхом 

повідомлення йому відповідних диспозицій, на базі яких надалі формується 

спрямування до дії» (Борботько, 2005, с. 39). Особливо ефективний 

інспіратив у сфері ідеологічного впливу з метою агітації і пропаганди. На 

наш погляд, дана функція є однією з провідних для реалізації політичного 

дискурсу в засобах масової інформації, оскільки передбачає певний вплив 

на адресата з подальшою зміною його діяльності або думки. В.Г. Борботько 

вважає, що «регулятивна функція – ключовий фактор дискурсивної 

діяльності» (2005, с. 40). Регуляція необхідна лише там, де існують певні 

суперечності, невідповідності з комунікативним задумом адресанта. 
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 Інструмент політичної влади. Дискурс передбачає боротьбу за владу, 

заволодіння владою, її збереження, здійснення, стабілізацію і перерозподіл. 

Найбільш важливим проявом даної функції є мобілізація до дії. Даний 

процес може відбуватися як у формах прямого звернення, так і за 

допомогою створення відповідного емоційного настрою (надія, страх, 

гордість за країну, почуття єднання) або за допомогою таких мовних актів, 

як загроза, обіцянка, звинувачення. 

 Проекція в минуле і майбутнє. Значна частина зовнішньополітичної 

комунікації присвячена прогнозуванню та відтворенню минулого. Минуле є 

зразком позитивного або негативного досвіду, який використовується як 

аргумент. Проекція в майбутнє включає прогнозування наслідків вибору тієї 

чи іншої зовнішньої політики. Наприклад, провідним мовним жанром при 

проведенні передвиборчої кампанії є обіцянка, яка тиражується у всіх ЗМІ. 

Існують жанри політичного дискурсу, які орієнтовані на майбутнє – 

партійна програма, інавгураційне звернення, політична реклама, інтерв’ю, 

ток-шоу. 

Говорячи про функції дискурсу міжнародних відносин, слід зупинитися 

більш докладно на особливостях прояву в ньому референтної відбивної функції 

мови. Мова виступає як механізм взаємодії між людиною і зовнішнім світом. У 

результаті створюється певна картина зовнішньополітичної реальності. 

Загальновідомо, що різна інтерпретація одних і тих самих фактів створює різні 

думки. У політичному спілкуванні інтерпретація дійсності відбувається двояко: 

експліцитно в текстових формах та імпліцитно в номінативних одиницях. У 

текстовій формі самі політики коментують і дають оцінку тій або іншій події: у 

номінації політичної ситуації програму дій політика визначають словесні 

дефініції, що стають атрибутом політичної влади. Дані словесні дефініції 

формують ставлення до проблем і окремих осіб у політиці. Здатність мови 

створювати ілюзії і конструювати особливу реальність зумовлена об’єктивними і 

суб’єктивними факторами. Об’єктивна причина полягає у відносному характері 
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нашого знання про світ, суб’єктивний чинник пов’язаний зі свідомим 

спотворенням реальності, яка підміняється словесними гаслами. 

О.Й. Шейгал виділяє магічну функцію політичного дискурсу. Таким чином, 

відбувається спроба впливати на явища дійсності, які стоять за словом. В основі 

даного відношення лежить особливе розуміння мовного знака, уявлення про те, 

що назва є частиною самого предмета. Р. Барт, характеризуючи політичний 

дискурс, зазначає, що «усунення або звеличування в ньому слів має майже 

магічний вплив, оскільки скасовується і сам референт» (1994, с.526). Слід 

зазначити, що мовна реальність може структуруватися за допомогою спеціальних 

лексичних одиниць, спеціально підібраних з метою впливу на слухача або читача. 

Так, наприклад, Франсуа Олланд у своїх зверненнях найчастіше використовував 

такі лексеми, як: nous, je, vous, moi, faire, gouvernement, gauche, ministre, parti, état, 

Français, débat, crise, Europe, socialiste, croissance, droite, France, système, pouvoir, 

république, sociale, élections, plan, choix. Магічна функція в цьому випадку 

проявляється у раціональному використанні даних слів.  

Функціональна специфіка політичного дискурсу проявляється в його 

базовій суспільно-політичній функції – боротьбі за владу. О.Й. Шейгал групує всі 

основні функції політичного дискурсу в п’ять блоків: 

 Інтеграція і диференціація групових агентів політики; 

 Атональність та гармонізація (конфлікт і консенсус); 

 Акціональність та інформаційність (здійснення політиками дій та 

інформування про них); 

 інтерпретація та орієнтація (створення «мовної реальності поля політики 

та забезпечення існування в даній реальності); 

 контроль і мотивація (маніпуляція свідомістю і стимулювання дій 

електорату) (Шейгал, 2000). 

Г.Г. Ділігенський наводить таблицю соціально-політичних установок. На 

його думку, установка складається з двох компонентів – когнітивного й 

афективного: 
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Когнітивні компоненти Афективні компоненти 

1. Типологія суспільних систем 

(капіталізм – соціалізм, демократія – 

тоталітаризм, вільне суспільство). 

Задоволення, конформізм, помірний 

критицизм. 

 

2. Принципи, що регулюють 

соціально-економічні та соціально-

політичні відносини. 

Любов – ненависть, відраза; ентузіазм, 

пристрасть - байдужість; довіра – 

недовіра, страх, жах. 

3. Відносини між особистістю та 

суспільством, права і гідність особи. 

Відчуття гідності приниженості, 

захищеності беззахисності, свободи – 

залежності особистості. 

4. Рівень стабільності 

макроекономічної та соціально-

політичної ситуації. 

Рівень психологічної тривожності з 

приводу «критичних проблем 

суспільства». 

5. Соціально-групова структура 

суспільства, міжетнічні відносини. 

Емоційне сприйняття представників 

власної та інших соціальних та 

етнічних груп: приязність, 

миролюбність – ворожість, 

агресивність. 

 

Когнітивний компонент установки представляє у психіці реальність світу 

зовнішніх об’єктів і ситуацій (знання про те, яка дійсність насправді), а ціннісний 

компонент виражає відношення людини до цієї реальності, яке засноване на 

уявленні про правильне, бажане (знання про те, якою має бути дійсність).  

Афективний компонент установок найбільш повно відображає їхню 

справжню значущість в психологічній структурі особистості: «установка, яка не 

має чітко вираженого емоційного компонента, швидше за все, є «слабкою» і не 

відіграє великої ролі в мотивації і поведінці людини» (Дилигенский, 1994, с. 187). 

Фактор емотивності, на наш погляд, є найбільш важливим при здійсненні 

таких функцій мови у сфері реалізації міжнародної політики: 
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• Функція зміцнення прихильності системі. У мові міжнародних відносин 

завжди є символи, здатні викликати сильні афективні реакції, які 

концентрують у собі патріотичну гордість, пам’ять про минулу славу, 

велич. 

• Функція соціальної солідарності, групової ідентичності. Емотивність знака 

служить потужним фактором політичної інтеграції Ч. Елдер і Р. Кобб 

абсолютно справедливо вважають, що «людей в політичні групи об’єднує 

не стільки однорідність мотивацій, скільки спільність афективних реакцій» 

(1983, pp. 116). Відповідно, відмінності в емоційних реакціях на подібні 

ситуації сприяють соціальній диференціації та відчуженню. 

• Функція орієнтації. При формуванні картини політичної реальності у 

свідомості членів соціуму емоції (через лексику емоцій) компенсують 

дефіцит необхідної інформації, заповнюючи наявні когнітивні лакуни. Це 

стає можливим завдяки тому, що емоційні реакції на певні типи ситуацій і 

подій фіксуються в соціально-політичному досвіді індивіда, а потім, у разі 

повторного виникнення подібних ситуацій, відтворюються, дозволяючи 

будувати схеми їх інтерпретації. 

• Мобілізаційна функція. Емоції виступають як мотиваційний імпульс до дії. 

Емоції з’являються, коли індивід встановлює наявність або відсутність 

відповідності між ситуаціями і своїми бажаннями, інтересами. 

• Атональна функція. Емоції, як відомо, є потужним мотивуючим фактором 

вербальної агресії, в тому числі і в дискурсі міжнародних відносин. 

Отже, можна припустити, що варіювання між «інформативністю – 

емотивністю (експресивністю)» обумовлено не тільки жанром, а й тим, яка 

функція політичного дискурсу превалює у тій чи іншій дискурсивній події. 

У політичному дискурсі сфери міжнародних відносин спостерігається 

конфлікт двох тенденцій – до поняттєвої точності і до смислової невизначеності. 

Говорячи про прагматичні чинники непевності мови зовнішньої політики, 

необхідно розглянути причини, які спонукають політиків та дипломатів прагнути 

не до зняття, а до збереження невизначеності поняттєвого змісту знаків: 
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 Провідна роль спонукальної та функції впливу мови в ієрархії функцій 

політичної мови. «Суть політичної боротьби полягає в боротьбі за 

присвоєння мовних символів, за право визначати (і тим самим 

контролювати) їх зміст. Головною метою політика є не стільки уточнення 

поняттєвого змісту ключових термінів, скільки викликати бажану реакцію 

адресата» (Green, 1988, p. 2). 

 Маніпулятивність політичного дискурсу. Невизначеність виступає як 

найважливіший інструмент маніпулювання і лежить в основі наступних 

стратегій: 

 Завуалювати небажану інформацію, що дозволяє приглушити, зробити 

менш очевидними неприємні факти; 

 Приховати істину, свідомо ввести в оману; 

 Використання анонімності, деперсоналізація як прийоми зняття 

відповідальності: «хто нічого не сказав, того неможливо звинуватити в 

брехні» (Crystal, 2010, p. 378). 

У цьому плані цікавими для нашого дослідження є висловлені в річищі 

сучасної  комунікативної філософії міркування про політичну рольову 

відповідальність і її прагмадискурсивні і комунікативні виміри. Так, з погляду   

К.-О. Апеля, «йдеться про те, щоб релятивізувати поняття квазіприродної чи 

приписаної зовні рольової відповідальності на користь постконвенціональному 

поняттю політичної співвідповідальності» (1999, c. 405). 

Стратегії міжнародного політичного дискурсу визначаються тими цілями, 

які ставлять перед собою суб’єкти міжнародних відносин: 

• Опис певної політичної події або суспільного явища; 

• Викладення історії порушеного питання; 

• Представлення різних точок зору на подану інформацію; 

• Викладення своєї позиції з приводу тієї чи іншої ситуації; 

• Наведення доводів з метою доведення своєї точки зору або зміни позиції 

аудиторії, слухачів, читачів; 
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• Врахування інтересів, специфіки мислення, індивідуально-

психологічних особливостей і соціального статусу аудиторії; 

• Аргументоване прогнозування майбутнього, конкретизоване у формі 

прийняття рішення. 

Наступним прагматичним чинником у дискурсі міжнародних відносин 

можна вважати потребу уникати конфліктності у спілкуванні. Невизначеність 

виступає як засіб подолання комунікативних труднощів, що дозволяє мовцеві 

уникати крайнощів, займати помірковану, нейтральну позицію при обговоренні 

спірних питань, і тим самим сприяє згладжуванню суперечностей між сторонами. 

До прагматичних факторів можна віднести прагнення уникати контролю 

над своїми діями. Використання багатозначних, невизначених понять є 

ефективним прийомом, яким користуються досвідчені політики, дипломати та 

спічрайтери. Контекстуальна невизначеність понять, використаних у 

дипломатичних текстах, ускладнює надалі ефективний контроль за виконанням 

взятих зобов’язань і дозволяє успішніше ухилятися та маневрувати, 

підпорядковуючи свої дії моральним нормам ситуативної етики. 

Як семіотичний механізм різних проявів смислової невизначеності виступає 

феномен неточної референції. Є.В. Клюєв виділяє такі різновиди референційної 

девіації, що призводять до неточно референційованих комунікативних актів, коли 

слово співвідноситься з надмірно широким колом референтів; абстрактним 

референтом; референтом, який по-різному трактується; невідомим референтом; 

«чужим» референтом; уявним референтом» (Клюев, 1998, с. 215).  

Таким чином, невизначеність виступає як специфічна для мови 

міжнародних відносин характеристика. Політики та дипломати, як ніхто інший, 

вміють ухилятися від прямої відповіді на питання, вміють сказати багато і при 

цьому не сказати нічого. Специфіка цього мистецтва у політичному дискурсі 

полягає не в мові політики як такій, більшість знаків якої є загальновідомими, 

загальнодоступними для розуміння, а в самому характері відчуття. Іншими 

словами, дана характеристика політичного дискурсу не семантична, а 

прагматична. 
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У сучасному дискурсі міжнародної політики дистанція між політиками, 

дипломатами і масами руйнується завдяки втручанню ЗМІ. Як Зазначає Д.Мак-

Квейл, мас-медіа «мають свій незалежний вплив, що може зростати з 

розширенням їхньої діяльності, економічної значущості та неофіційної влади» 

(2010, с.15). Коли кожен крок президента, прем’єр-міністра, міністрів та інших 

високопосадовців публічно відстежується, то образи політичних лідерів 

олюднюються, вони ніби стають «одними з нас», послаблюючи тим самим їх 

символічну владу. Засоби масової інформації можуть не тільки зменшувати 

прірву між народом і правителем, а й, навпаки, сприяти її поглибленню через 

підтримку авторитету політика. 

Таким чином, політична дистанція обумовлює авторитарність політичного 

тексту, що припускає безумовний авторитет його автора. Чим значніше дистанція, 

тим вище авторитарність дискурсу. М.М. Бахтін визнає авторитарність в 

негативному сенсі: «Зв’язаність слова з авторитетом створює специфічну його 

відособленість; вона вимагає дистанції по відношенню до себе (дистанція ця може 

бути забарвлена як позитивно, так і негативно, наше ставлення може бути і 

прихильним, і ворожим)» (Бахтин, 1995, с. 114). 

Слід зупинитися на такій характеристиці політичного дискурсу, як 

театральність, що розглядається у широкій дискурсологічній перспективі як сцена 

висловлювання у працях Д. Менгено, І. Ретера та ін. (Reuter, 1994; Charaudeau and 

Maingueneau, 2002).Театральність політичного дискурсу пов’язана з тим, що одна 

зі сторін комунікації – народ виконує в ній переважно роль не прямого адресата, а 

адресата-спостерігача, який сприймає політичні події як певне дійство, яке 

розігрується для нього. 

Поняття адресата-спостерігача близьке до поняття непрямого адресата в 

типології Г.Г. Почепцова, разом із тим є одна істотна відмінність – непрямому 

адресату повідомлення зазвичай не призначається (Почепцов, 1986), тоді як 

наявність адресата-спостерігача не просто усвідомлюється суб’єктом і прямим 

адресатом, але самим безпосереднім чином впливає на його комунікативну 

інтенцію, вибір стратегії і мовної поведінки. Політики, спілкуючись один з одним 
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і журналістами, постійно пам’ятають про «глядацьку аудиторію» і навмисно або 

мимоволі намагаються справити враження. 

Соціологи відзначають, що маси беруть участь у міжнародній політиці в 

основному спостерігаючи, виступаючи в ролі спостерігача, що одержує 

інформацію про цю комунікації через ЗМІ. «Люди вільно і самостійно вибирають 

ступінь і форму своєї участі в суспільному житті. Вони перемикають 

телепрограми, спостерігаючи по-черзі то парламентські дебати, то комерційні 

серіали, то конкурси та вікторини. Тому громадяни не схильні ставитися до 

політики і її персонажів занадто серйозно. Політика для них не більше ніж 

різновид соціальної гри» (Шейгал, 2000, с. 74). Для обивателя, що не читає 

політичних документів і незнайомого з оригінальними текстами промов і 

виступів, що сприймає політику переважно в препарованому вигляді через ЗМІ, 

політика постає як набір сюжетів. «Ці сюжети (вибори, візити, відставка уряду, 

війна, переговори, скандали) складають базу політичного наративу, під яким ми 

розуміємо сукупність дискурсних утворень різних жанрів, сконцентрованих 

навколо певної політичної події» (Шейгал, 2000, с. 70). У ширшій перспективі 

медійна евементизація входить до медійного контракту (Charaudeau, 2002), 

утворюючи основу медійної культури (Lits, 2005). Таким чином, формується 

відповідний медіадискурс, який, за визначенням Т.Г. Добросклонської, є 

«сукупність процесів і продуктів мовленнєвої діяльності в сфері масової 

комунікації в усьому багатстві і складності їх взаємодії» (2008, с.153).  

Крім ритуальних подій, які відбуваються незалежно від ЗМІ і лише 

висвітлюються у ЗМІ, існують так звані «псевдоподії». До таких псевдоподій 

відносяться інтерв’ю, прес-конференції, телевізійні бесіди, телевізійні дискусії, 

теледебати. Всі ці різновиди є комунікативними подіями, драматургія яких 

повністю задається засобами масової інформації, хоча змістовна їх частина 

значною мірою є спонтанною. 

Отже, театральність політичного дискурсу зумовлено специфікою його 

основного адресата (масового спостерігача) і проявляється в його сюжетно-

рольовому компоненті і метафориці. 
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Однією з особливостей політичної мови є мінливість найбільш актуальної, 

найбільш уживаної частини політичного словника (динамічність). Це пов’язано з 

актуальністю даної сфери, яка є об’єктом відображення в політичному дискурсі. З 

точки зору діахронічної стійкості в політичній мові можна розмежувати три шари 

лексики, які розташовуються за ступенем зменшення стабільності їх мовного 

існування: 

1. Політичні константи – оцінно-нейтральна базова політична термінологія 

(l’état – держава, le pouvoir – влада, le président – президент, les élections – 

вибори); 

2. Оцінно-марковані базові політичні терміни. Самі по собі ці лексеми 

також досить стійкі в політичній мові, разом з тим їх конотативна (оцінювальна) 

зона піддається досить частим змінам, що відображає динаміку політичних 

цінностей. У французькій політичній історії «хороші» та «погані» ярлики могли 

змінюватися протягом одного або декількох десятиліть. Так, зараз Франція 

намагається жити за принципами рівності та культурного розмаїття. Відповідно, 

l’égalité – рівність, зараз є одним із базовим політичних термінів; 

3. Найбільш рухливий шар – злободенна лексика «сьогоднішнього дня». Це 

слова, пов’язані з політичними ініціативами (les attentats – замахи, meurtres en 

Syrie – убивства у Сирії, le système fiscal – податкова система), назви конкретних 

політичних подій. 

Автор дискурсу часто нав’язує свою думку адресату. Намагаючись 

зрозуміти дискурс, інтерпретатор на час переселяється в чужий уявний світ. 

Досвідчений автор, особливо політичних статей, випереджує таке мовне 

навіювання підготовчою обробкою чужої свідомості, для того щоб нове ставлення 

до предмета гармонізувало з усталеними уявленнями, усвідомленими або 

неусвідомленими. Розпливчаста семантика мови сприяє гнучкому впровадженню 

у чужій свідомості певних установок: новий погляд модифікується (це своєрідна 

мімікрія) під впливом системи усталених думок інтерпретатора, і одночасно 

змінює цю систему. 
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Сама мова «політично навантажена», оскільки є знаком солідарності з 

іншими членами суспільства, які використовують ту саму мову. Мова 

міжнародних відносин відрізняється від звичайної тим, що у ній: 

 «Політична лексика» термінологічна, а звичайні, «дипломатичні» мовні 

знаки вживаються не завжди так, як у звичайній мові; 

 Специфічна структура дискурсу; 

 Використовуються своєрідні мовні прийоми; 

 Специфічна і реалізація дискурсу – звукове або письмове його 

оформлення. 

Отже, структура політичного дискурсу є мовним актом – обміном 

інформацією між учасниками – мовною подією. Виходячи з вищевказаної 

структури, можна виділити певні риси дискурсу міжнародних відносин: 

1. Цілісність проявляється у безперервній смисловій зв’язності компонентів, 

пізнаваних у результаті сприйняття дискурсивної події як комплексу. На думку 

Л.С. Виготського, «смисли впливають один на одного, так що уявлення 

формується з наступною його модифікацією» (2001, с. 308); 

 Зв’язність політичного дискурсу полягає у дискурсивній 

конституційності і обумовлена закономірностями, які лежать в основі 

формування комплексних комунікативних одиниць мови; 

 Хронологічно політичний дискурс втілюється в репрезентації і 

сприйнятті явищ і здійснюється через дієслова і прислівники. На думку Н.Д. 

Арутюнової, «класи предметів позначаються в мовах досить гомогенною 

категорією імен та словосполучень, отже, концепти, що моделюють кванти 

того, що відбувається, формулюються іменними і дієслівними категоріями» 

(1999, с. 109-112); 

 Цілісність політичного дискурсу пов’язано з його інформативністю, 

оскільки обмін інформацією є однією з неодмінних умов здійснення 

комунікативного акту. Якщо ж інформація не надходить від 

співрозмовника, то інформативною стає сама поведінка людини; 
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 Дискурсу, як знаку вищого порядку, притаманна модальність. Вона 

орієнтована на сферу немовної діяльності адресата. 

В.І. Карасик пропонує таку класифікацію категорій дискурсу: 

• конститутивні, що дозволяють відрізнити текст від нетексту; 

• жанрово-стилістичні, що характеризують тексти в плані їх відповідності 

функціональним різновидам мови (стильова приналежність); 

• змістовні (семантико-прагматичні); 

• формально-структурні, що характеризують спосіб організації тексту 

(Карасик, 2000, с. 5-20). Психолінгвістичний підхід до дискурсу висуває на 

перший план проблеми породження і сприйняття тексту. Тематична, 

стилістична і структурна єдність дискурсу є його конститутивною ознакою. 

Таким чином, основними функціями дискурсу міжнародних відносин є 

інтеграція і диференціація, атональність, інформаційність, інтерпретація та 

орієнтація, контроль і спонукання. Виходячи з основних функцій, можна виділити 

такі характеристики міжнародного політичного дискурсу, як театральність, 

дистанційність, цілісність, інформативність. Лексика політичного дискурсу 

досить динамічна, тому що політична ситуація може кардинально зміниться і на 

певному історичному етапі розвитку держави певна лексика буде вживатися 

досить часто.  

 

1.3. Методи дослідження концептосфери образу іншої країни в 

дискурсі міжнародних відносин 

Вивчення формування концептосфери і функціонування образу іншої 

країни в дискурсі міжнародних відносин потребує застосування 

міждисциплінарного підходу, який поєднує методи лінгвокультурологічного, 

передусім лінгвоконцептологічного аналізу та аналізу прагмадискурсивного з 

огляду на те, що в образ Іншого нерозривно поєднано не лише денотативні й 

оцінно-конотативні аспекти значення, а й прагматичні настанови, які зумовлюють 

відношення з ним, ставлення до нього як у відповідній мовній картині світу, 
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системі уявлень, так і в дискурсивній, комунікативній площинах, у практиці цих 

відносин.  

Лінгвокультурологія – окремий науковий напрям, який  зароджується та 

починає розвиватися у 90-х рр. минулого століття як один з розділів 

антропологічної лінгвістики. Предметом дослідження цього напряму стали 

прояви культури народу, які відображені та закріплені у його мові і мовленні 

(Кубрякова и др., 1996, c. 8; Маслова, 1997, c. 8-11; Воркачев, 2001, c. 64-65.; 

Стернин, 2008). Головною одиницею дослідження лінгвокультурології є концепт. 

Концепт (лінгвокультурний) є базовою дослідницькою одиницею, яку 

узагальнено можна звести до «зануреного» в культуру і мову поняття (Воркачев, 

2011, с. 64). 

Якщо лінгвокультурологія займається дослідженням лінгвокультури 

загалом, то лінгвоконцептологія вивчає окремі фрагменти лінгвокультури нерідко 

у порівняльному аспекті. Лінгвоконцептологія – продовження і розвиток 

класичної, структурної та функціональної семантики (Карасик, 2013, с. 93), що 

збагачена даними культурології, когнітології, соціології, історії та інших 

суміжних дисциплін. До того ж, лінгвоконцептологія і виступає як окремий 

різновид семантики, спрямований переважно на дослідження національно-

культурної частини одиниць ментального лексикону – концептів, «план виразу» 

яких представлений практично не обмеженим рядом мовних одиниць. 

Лінгвоконцептологічні дослідження спрямовані переважно на вивчення 

конкретних ментальних одиниць, які мають культурну специфіку і виражаються у 

мові. Ідеологічно цю точку зору можна підтвердити гіпотезою Сепіра-Уорфа: 

мова і культура певним чином взаємопов’язані (Хроленко, 2009). Отже, 

предметом дослідження лінгвокультурології є прояви культури народу, які 

духовно відображені і закріплені в його мові та мовленні. 

Базовою дослідницькою одиницею лінгвокультурології є лінгвокультурний 

концепт, який в узагальненому  вигляді зводиться до поняття як сукупності 

важливих ознак предмета, який «занурено» в культуру і мову. Якщо 

лінгвокультурологія займається дослідженням лінгвокультури в цілому, то 



58 

 

лінгвоконцептологія вивчає окремі фрагменти лінгвокультури, які виражені через 

лінгвокультурні концепти. 

Серед перших дослідників цього мовного феномену слід назвати Анну 

Вежбицьку, яка перша дала визначення «лінгвокультурного концепту» і 

проаналізувала «культурноспецифічні» концепти «дружба» і «свобода» 

(Вежбицкая, 1999); Н.Д. Арутюнову (1993, с. 3-6; 1999, с. 617-631), яка провела 

лінгвокультурологічні дослідження концепту «істина/правда» і визначила 

лінгвокультурні концепти як поняття життєвої філософії й аналоги світоглядних 

термінів, які закріплені у лексиці природних мов; та Ю.С. Степанова (2004, c.45-

56), який першим досліджував «багатошаровість» лінгвокультурного концепту. 

Мовна концептуалізація – це збагачення семантики певного поняття ознаками, 

запозиченими з семантики мовних показників, які лексикалізують це поняття 

(Исаева, 2012, с. 58-59). 

Серед науковців існує думка, що мова визначає тип мислення її носіїв. З 

цією точкою зору можна певною мірою погодитись, оскільки, мова частково 

визначає мислення – «нав’язує» або «підказує» категоризацію світу (Воркачев, 

2014). Звичайно, мовних картин світу рівно стільки, скільки є носіїв мови, але всі 

ці картини успішно типологізуються та стереотипізуються, зводяться до певного 

спільного знаменника, загального для тієї чи іншої соціальної, професійної та 

національної груп. Так, зокрема, відбувається формування етнонаціональних 

уявлень і стереотипів у лінгвокультурних картинах світу (Fillol, 2001; Кацберт, 

2007),  зокрема сучасної Франції (Boyer,  2003; Boyer and Cardy, 2011; Boyer and 

Ugryn, 2012; Гарєєва, 2009а; 2009 b; 2012; Чумак, 2015). 

Дослідницьку цінність лінгвокультурної концептології створює 

методологічна комплексність, завдяки якій можна описувати досить об’ємні 

семантичні блоки разом з мовними засобами їх вираження.  

Лінгвоконцептологія як частина лінгвокультурології виникла, звичайно, не 

раптово: до її предтеч належать теорії І. Гердера і В. Гумбольдта, які намагалися 

осмислити роль мови в мисленні; і «гіпотеза лінгвістичної відносності» ідеологів 

антропоцентризму в лінгвістиці Е. Сепіра і Б.Л. Уорфа, які пов’язували мову і 
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культуру її носіїв. У тріаді «мова – мислення – культура», мова – невід’ємна 

частина культури і не може від неї не залежати. Мова, мислення і культура 

взаємопов’язані, проте їхній взаємозв’язок є швидше факультативним і не 

лінійним, оскільки реалізується не завжди і не обов’язково напряму, на що, до 

речі, вказував Б.Л. Уорф: «Між культурними нормами і мовними моделями 

існують зв’язки, але не кореляції або прямих відповідників» (Whorf, 1956). Саме 

тому в центрі уваги лінгвоконцептології знаходиться мова як «загальний 

когнітивний механізм (Маслова, 1997, с. 9). 

Серед головних завдань лінгвістичної концептології слід виділити 

виявлення засобів вербалізації концептів та моделювання їх змістів. Більшість 

лінгвістів вважатиме, що це завдання для тих, хто досліджує мовну картину світу, 

але, оскільки у мові міститься далеко не вся інформація про світ, то мовна 

картина предметно бідніша, ніж концептуальна, відрізняється від останньої 

етнокультурною специфікою і консерватизмом. 

У цьому контексті звернемося до загальновживаного тлумачення поняття 

«концептосфера», що позначає сукупність концептів взагалі. Воно було утворене 

за аналогією з «ноосферою» і «біосферою», введено в науковий обіг академіком 

Д.С. Ліхачовим та розширене за рахунок національних, культурних, етнічних та 

інших напрямків дослідження і в даному ключі позначає скупність концептів 

лінгвокультурних, що виділяються з мовної картини світу. З останньої можна 

виділити національну концептосферу, з якої, у свою чергу, визначити за певними 

ознаками менші сегменти, що включають групи концептів – «концептуальні 

поля», і так концептосфера позначатиме семантичну область.  

Суб’єктом мовної картини світу та національної концептосфери у 

лінгвокультурній концептології є мовна особистість, під якою слід розуміти 

закріплений переважно в лексичній системі базовий національно-культурний 

прототип носія мови, що включає світоглядні установки, ціннісні пріоритети і 

поведінкові реакції, відображені у словнику – словникова етносемантична 

особистість (Воркачев, 2011). Мовна особистість, як усереднений представник 

безлічі носіїв мови, володіє своїм «мовним менталітетом», що є сукупністю 
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специфічних національних світоглядних, психологічних і поведінкових 

установок, які зафіксовані у семантичній системі саме цього носія. 

Власне дисциплінарну частину терміносистеми лінгвоконцептології 

утворює насамперед сам лінгвокультурний концепт і його термінологічні аналоги, 

далі – його видові номінації та номінації його складових. 

Поняттєва складова лінгвоконцепту – його «енциклопедичне поле» 

(Стернин, 2008) – включає в себе зміст поняття: сукупність загальних та істотних 

ознак класу об’єктів, які раціонально представлені у свідомості і допомагають 

виділити цей клас серед інших видових класів всередині відповідної родової 

області. 

Також лінгвокультурний концепт обов’язково має містити в собі образну 

складову. До того ж, саме ця частина семантики концепту насамперед і відрізняє 

його від певного поняття. За якісними ознаками образи діляться на дві частини: 

«перцептивну» (Степанов, 1995, с. 173) або «предметно-образну» (Карасик, 2013, 

с. 127), і «когнітивну» (Степанов, 1995, с. 173) або «метафорично-образну». 

Образна складова концепту є свого роду вираженням його поняттєвого змісту. 

 З іншого боку, використання прагмадискурсивного підходу дозволяє 

розглянути функціонування концепту чи концептосфери в процесах формування 

громадської думки, системі міжнародних відносин та їх репрезентації в ЗМІ.  

Так, В.Б. Бурбело пропонує розглядати дискурс «як певну модель 

категоризації, структурування та позначення дійсності, яка включає низку 

складових, серед яких основними є: 

 референційна (структури відношень позначення і світу); 

 семантична (операції семантизації); 

 позиціонувальна (акторіальна); 

 телеологічна; 

 семіотична (операції смислотворення); 

 комунікативна (функціональна)» (Бурбело, 2015, с. 107). 
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У такій перспективі дискурс можна визначити у термінах функціонально-

смислової єдності, системної організації лінгвальних і позалінгвальних 

компонентів, їх закріплення, невіддільності від певної суспільної практики. Крім 

того, дискурс не просто відтворює принципи суспільно-діяльнісної організації 

життя спільноти у різних її проявах, але й моделює їх, виходячи з власних 

лінгвальних і позалінгвальних можливостей. Так, передусім, ідеться про 

узгоджене позиціювання соціуму, спільноти, групи відносно певного предмета 

через його мовне позначення (вербалізацію) або використання інших семіотичних 

систем, закріплене у значеннєвих парадигмах. Водночас значеннєвий вимір 

доповнюється оцінними чи, ширше, конотативними вимірами, поміщаючись в 

іншу парадигму – систему уявлень, «картину світу», що наразі представлено у 

понятті «концепту» (С. Воркачов, Л. Бєлєхова, В. Карасик, О. Кагановська, 

А. Приходько, Ю. Прохоров, Ю. Степанов, Й. Стернін та ін.), «соціального 

уявлення (репрезентації)» (С. Московічі, А. Буайє та ін.).  

Отже, недостатньо лише позначити предмет чи явище певним чином, дати 

йому ім’я, але необхідно помістити його в певну соціальну реальність з її 

цінностями, уявленнями, традиціями тощо, в результаті чого відбувається 

«концептуалізація» у цьому широкому значенні. Крім того, сама процедура 

позначення пов’язується з певною метою – чому і для чого відбувається 

означення, а також з певним ставленням до позначуваного. Так відбувається 

«телеологічна семантизація», у процесі якої знак поміщається в певну систему 

відношень, релевантних для цього середовища. У цьому процесі головну роль 

відіграє позиціювання актора – особи чи групи осіб, які позначають щось для 

когось з певною метою. Позиціювання визначається потребами, інтересами, 

цілями, необхідністю вирішення певних проблем і виражається, у першу чергу, як 

ставлення, роль, функція, відповідальність актора відносно певних явищ, 

предметів, а також відносно адресата. Саме позиціювання актора спричинює 

перетворення значень на засоби надання смислу предмету чи явищу за допомогою 

ситуативно застосованих операцій семантизації.  
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Слід зазначити, що телеологічна складова є визначальною, адже саме 

відповідь на питання «з якою метою?» детермінує інші складові та загальну 

конструкцію дискурсивної моделі. Телеологія означення знаходиться у 

взаємозалежності з позиціюванням дискурсивного актора, який встановлює певні 

відношення зі світом через знак (структури референції) і використовує його, 

завдяки операціям семантизації, для надання смислу цій моделі, актуалізуючи її 

«тут і зараз» та передачі цього смислу іншому. Так вибудовується складна 

структура відношень між усіма складовими процесу семіозису, яка і зумовлює той 

чи інший спосіб дискурсивного моделювання (Бурбело, 2015, с.106-107). 

Ми виходимо з наступних теоретико-методологічних положень:  

 концептосфера образу іншої країни у площині міжнародних відносин 

розбудовується навколо основних концептотвірних осередків; 

 до цих осередків ми відносимо реляційність, учасників процесу та їх 

інтереси, стратегію взаємин;  

 в залежності від конкретних учасників міжнародних відносин 

формуються їх відповідні образи та набувають дискурсивного виміру мета 

(інтереси) та стратегії їх досягнення у взаємодії цих міжнародних акторів. 

Базова когнітивна схема (фрейм) енциклопедичного опису країни включає  

такі рубрики (слоти): географічне положення, природні ресурси, населення, галузі 

економіки, державний устрій, історія, культура, видатні особи. Ці компоненти 

складають основу системи уявлень або концептосфери образу іншої країни як у 

громадській думці, яка формується з різних джерел залежно від історичного 

контексту, так і в спеціальних галузях, таких як міжнародні відносини. Водночас 

формування образу іншої країни відбувається під впливом різних чинників та за 

посередництва різних «призм», «фільтрів» сприйняття й інтерпретації цього 

образу в його цілісності, а також виділення його окремих компонентів. У 

загальній площині громадської думки  такими когнітивними «фільтрами» 

виступають зіставлення з уявленнями про власну країну, яка зазвичай виступає 

свого роду референційною моделлю  знайомого, належного стану речей у 

зіставленні та протиставленні Свого та Чужого. У плані міжнародних відносин 
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такими концептуальними «фільтрами» виступають передусім чинники власного 

інтересу, позиції та ролі іншої країни в загальному геополітичному устрої світу, а 

також історія відносин з цією країною, досвід комунікації з нею, політичні та 

культурні відмінності та подібність. При цьому важливу роль відіграє оцінний 

компонент, який може стосуватися різних компонентів цієї концептосфери або її 

цілісного представлення.  

Слід зауважити, що події, які стосуються Померанчової революції в Україні, 

стали предметом лінгвоконцептуального (фреймового) аналізу у дисертаційній 

праці О.В. Семиди. Основними фреймами виступали «Помаранчева революція» та 

«газовий конфлікт». Так,  концепти «український народ» та «вибори» були 

досліджені за допомогою статичних (які містять набір ознак та властивостей 

безвідносно до часу) та динамічних (які містять ознаки і дії, що розгортаються у 

часі) фреймів. У статичному представленні «український народ»поставав як 

етнос, зміст якого розкривають слоти «народ європейський», «народ активний», 

«народ розрізнений», «народ у стані кризи», «оцінка українського народу». При 

цьому утворювалися певні метафоричні зв’язки, які актуалізували ті чи інші 

ознаки досліджуваних концептів (Семида, 2009). Репрезентацію українських 

політиків у французьких ЗМІ досліджено в працях Т.В. Угрин (2010а; 2010b; 

2011). 

Крім цього, вважаємо доцільним застосувати діахронічний підхід, який 

дозволить показати основні напрямки концептуалізації і прагматизації образу 

України у динаміці становлення і розвитку французько-українських відносин.  

З цією метою у нашому дослідженні ми застосовуємо комплексний 

лінгвоконцептологічний і лінгвопрагматичний підхід, водночас виділяючи різні 

методологічні домінанти на різних етапах дослідження. Так, ми поетапно 

розглядаємо:  

 формування образу України у французькій мовнокультурній картині 

світу як динамічної концептосфери, понятійно-конотативні фокуси якої 

зміщуються в залежності від низки чинників – геополітичних, соціальних, 

культурних, мовно-дискурсивних (Розділ 2); 
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 прагмадискурсивний вектор концептуалізації образу України в сучасних 

французьких ЗМІ, які висвітлюють проблеми міжнародних відносин (Розділ 

3). 

Дискурс ЗМІ обрано нами як основний ресурс медіації між різними 

суспільними практиками, зокрема міжнародної політики, та суспільством, який 

формує громадську думку як один із основних чинників творення тих чи інших 

складових мовнокультурної картини світу. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Критичний аналіз сучасних підходів до визначення і аналізу концепту 

показав складність цього поняття та неоднозначність його інтерпретації у 

сучасному мовознавстві.   

Сукупність концептів, об’єднаних спільною семантичною домінантою та  

утворює концептосферу, яка має ознаки семантичної стабільності основного 

поняттєвого ядра і динаміки в історичному розвитку її значеннєвих компонентів, 

зумовленого взаємодією мовних і немовних чинників у її формуванні та 

функціонуванні.  

Функціонування концептосфери нероздільно пов’язано з прагматичними 

настановами мовленнєвого використання її компонентів. 

Ми виходимо з наступних теоретико-методологічних положень:  

 концептосфера образу іншої країни у площині міжнародних відносин 

розбудовується навколо основних концептотвірних осередків; 

 до цих осередків ми відносимо реляційність, учасників процесу та їх 

інтереси, стратегію взаємин;  

 в залежності від конкретних учасників міжнародних відносин 

формуються їх відповідні образи та набувають дискурсивного виміру мета 

(інтереси) та стратегії їх досягнення у взаємодії цих міжнародних акторів. 

Базова когнітивна схема (фрейм) енциклопедичного опису країни включає 

такі рубрики (слоти): географічне положення, природні ресурси, населення, галузі 
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економіки, державний устрій, історія, культура, видатні особи. Ці компоненти 

складають основу системи уявлень або концептосфери образу іншої країни як у 

громадській думці, яка формується з різних джерел залежно від історичного 

контексту, так і в спеціальних галузях, таких як міжнародні відносини. Водночас 

формування образу іншої країни відбувається під впливом різних чинників та за 

посередництва різних «призм», «фільтрів» сприйняття й інтерпретації цього 

образу в його цілісності, а також виділення його окремих компонентів. У 

загальній площині громадської думки  такими когнітивними «фільтрами» 

виступають зіставлення з уявленнями про власну країну, яка зазвичай виступає 

свого роду референційною моделлю  знайомого, належного стану речей у 

зіставленні та протиставленні Свого та Чужого. У плані міжнародних відносин 

такими концептуальними «фільтрами» виступають передусім чинники власного 

інтересу, позиції та ролі іншої країни в загальному геополітичному устрої світу, а 

також історія відносин з цією країною, досвід комунікації з нею, політичні та 

культурні відмінності та подібність. При цьому важливу роль відіграє оцінний 

компонент, який може стосуватися різних компонентів цієї концептосфери або її 

цілісного представлення.  

Крім цього, вважаємо доцільним застосувати діахронічний підхід, який 

дозволить показати основні напрямки концептуалізації і прагматизації образу 

України у динаміці становлення і розвитку французько-українських відносин.  

З цією метою у нашому дослідженні ми застосовуємо комплексний 

лінгвоконцептологічний і лінгвопрагматичний підхід, водночас виділяючи різні 

методологічні домінанти на різних етапах дослідження. Так, ми поетапно 

розглядаємо:  

 формування образу України у французькій мовнокультурній картині 

світу як динамічної концептосфери, понятійно-конотативні фокуси якої 

зміщуються в залежності від низки чинників – геополітичних, соціальних, 

культурних, мовно-дискурсивних (Розділ 2); 

 прагмадискурсивний вектор концептуалізації образу України в сучасних 

французьких ЗМІ, які висвітлюють проблеми міжнародних відносин. 
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Дискурс ЗМІ обрано нами як основний ресурс медіації між різними 

суспільними практиками, зокрема міжнародної політики, та суспільством, який 

формує громадську думку як один із основних чинників творення тих чи інших 

складових мовнокультурної картини світу. 

Основні положення Розділу 1 викладено в публікаціях автора (Літяга, 2013; 

Літяга, 2014). 
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РОЗДІЛ 2 ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ ОБРАЗУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ 

ОСНОВНИХ ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ У ДИНАМІЦІ 

РОЗВИТКУ ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН 

 

У нашому дослідженні ми розглядаємо  процеси становлення образу іншої 

країни та її компонентів в їх історичному розвитку, зіставляючи документальні і 

літературні свідчення епохи та дані історичних розвідок, медійне висвітлення 

образу України та пов’язаних із нею подій. Так, прoблeмa oбрaзу Укрaїни  в 

мовнокультурній картині світу Фрaнцiї є особливо aктуальнoю пiсля пiдписaння 

Угoди прo Aсoцiaцiю з ЄС. Прoтягoм бaгaтьoх сторіч французька сторона 

засвідчувала свій інтерес до Укрaїни. Iстoрики ствeрджують, щo iмпeрaтoр 

Фрaнцiї Нaпoлeoн Бoнaпaрт зaвжди рoзрiзняв Укрaїну тa Рoсiю. До йoгo плaнів 

нaвiть вхoдилo ствoрення укрaїнської дeржaви, дo склaду якoї мaв увiйти i Крим.  

Зaглиблюючись в iстoрiю, мoжнa нaвoдити iмeнa бaгaтьoх фрaнцузьких 

пoлiтикiв, учeних, письмeнникiв, митцiв, прaцi яких зaсвiдчують, щo Укрaїнa 

зaвжди булa для них oб’єктoм зaцiкaвлeнoстi. Aлe Укрaїнa всe ж здебільшого 

сприймaлaсь як прoвiнцiя «вeликoї Рoсiї», щo мaлa пeвну eкзoтику, пoв’язaну з 

кoзaцтвoм, причoму укрaїнськi кoзaки часто нe розрiзнялися вiд кoзaцьких вiйськ 

цaрськoї Рoсiї.   

Укрaїнa для пeрeвaжнoї бiльшoстi фрaнцузiв з’явилaся немов нiзвiдки, як 

«штучнe» пoлiтичнe утвoрeння. Тaкi «знaння» про Україну формувалися в 

свідомості єврoпeйцiв рoсiйськoю диплoмaтiєю i прoпaгaндистськoю мaшинoю, 

пoчинaючи вiд Пeтрa I i дo сьoгoднi. Нaспрaвдi ж, як свiдчaть iстoричнi фaкти, 

стoсунки мiж нaшими крaїнaми пoчaли зaв’язувaтися щe в сeрeдньoвiччi.  

Рoзтaшoвaнi нa прoтилeжних кiнцях Єврoпи зa пoнaд двi тисячi кiлoмeтрiв oднa 

вiд oднoї, цi двi крaїни, мaйжe oднaкoвi зa плoщeю i кiлькiстю нaсeлeння, мaли  

рiзний iстoричний рoзвитoк. Oднaк, нерідко шляхи Укрaїни i Фрaнцiї 

пeрeтиналися. Укрaїнa зaвжди ввaжaлa Фрaнцiю oсeрeдкoм культури, свoбoди i 

прoгрeсу. Вoднoчaс Фрaнцiя в пeвнi мoмeнти втручaлaся в укрaїнськi спрaви, щoб 

пiдтримувaти сприятливу для сeбe в Єврoпi рiвнoвaгу. 
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2.1. Доба середньовіччя: початок становлення образу України у 

французькій лінгвокультурі  

Iстoрiя Укрaїни пoчинaється з утвoрeння Київськoї дeржaви, якa стaлa 

кoлискoю укрaїнськoї нaцiї. Київ мaв привiлeйoвaнe гeoгрaфiчнe стaнoвищe – 

мiстo рoзбудoвувaлoся нa пeрeхрeстi тoргoвeльних шляхiв Пiвнiч-Пiвдeнь («шлях 

iз вaряг у грeки») i Схiд-Зaхiд. Зa слoвaми митрoпoлитa Iлaрioнa, київський князь 

«нe в худoрiднiй, бo i нeвiдoмiй зeмлi вoлoдaрювaв тoй, a в Руськiй, прo яку 

вiдaти i чути нa всi чoтири кiнцi зeмлi» (Молдован, 1984, с. 91-92). Вaжливa 

тoргoвeльнa рoль Київськoї дeржaви, a тaкoж її вiйськoвi пoхoди прoти 

Кoнстaнтинoпoля тeж привeртaли увaгу дeржaв Зaхiднoї Єврoпи. Кoнтaкти Русi з 

iншими крaїнaми рoзвивaлися у нaступних нaпрямкaх: eкoнoмiчних, культурних, 

політичних та військових.  

Слід зауважити, що якщо в сучасну добу формування громадської думки 

відбувається передусім за допомогою ЗМІ, у той період саме через такі жанри 

народної культури, як епічні пісні, поширювалася суспільно значуща інформація, 

яка ставала основою для формування уявлень про світ, про своє місці в ньому, 

про взаємини з іншими. Цікаво відмітити, що у цю добу реальний стан речей, 

фактологічна інформація не збігалася з уявним світом, сформованим завдяки цим 

синкретичним жанрам культури.  

Мовна картина світу середньовічної Франції включала ціннісно марковані 

базові концепти, пов’язані з християнською вірою, які протиставляли християн 

іншим віруванням (язичникам), суспільно-політичні концепти вірності сюзерену, 

могутності, військової звитяги, честі, а в добу розвитку куртуазної культури до 

культурно визначальних входять  концепти морально-психологічного плану, 

передусім куртуазного кохання та відповідної моделі поведінки. Особливу роль у 

середньовічній ментальності відіграють також оцінно марковані концепти 

чудесного, незвичайного. Саме через їх призму, а також у кореляції з 

концептуальними структурами власного світобачення формувався образ України-

Русі у середньовічній французькій картині світу. 
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 Фрaнцузькi гeрoїчнi пoeми неодноразово згaдують нaзви «Ruissie», «Russi», 

«Rossie», «Roussie» (20 minutes, 2017). У типових для епічних пісень переліках 

країн, які нерідко слугували риторичним прийомом гіперболізації для показу 

чогось незвичайного, незрівнянного, фігурує і Русь. Крім того, описуючи 

маршрути мандрівок епічних героїв, автори посилаються і на Русь, поміщаючи її 

поряд з Німеччиною, Угорщиною, Польщею, Болгарією, Грецією, розташовуючи 

її на берегах Дунаю, показуючи її як морську країну, до якої можна дістатися 

морем. Джерела, з яких в добу середньовіччя можна було дістати інформацію про 

географічне розташування Київської Русі, були свідчення мандрівників, учені 

трактати, які включали опис різних частин світу, тогочасна картографія. 

Звичайно, ця інформація не є ні точною, ні вичерпною. Так, Київська Русь 

простягається, згідно з одними джерелами, від Балтійського до Чорного моря, 

згідно з іншими – від Києва до Чорного моря. Г. Лозінський, який досліджував та 

аналізував згадки про Русь у середньовічній французькій літературі, стверджував: 

«Ми впевнені, що Русь поставала перед авторами романів, огляд яких ми робили, 

не як казкова країна, а як територія, розташована в конкретній частині Європи, 

яка має кордони з іншими відомими країнами – Німеччиною, Польщею, 

Угорщиною, і яку омивають Балтійське море на півночі та Чорне море на півдні» 

(Lozinskij,1929a, рр. 86). 

Дослідник звертає увагу на особливу характеристику Русі – «велика Русь», 

«велична Русь»: «Roussie la large», говорить автор Folque de Candie; «Roussie le 

grant», зазаначає поет, автор Inversion de Bueve de Hanlone» (Lozinskij, 1929a, 

р. 87). Iншi тeксти середньовіччя також засвідчують інтерес їх aвтoрiв дo Русi; він 

розглядали її як «велику крaїну, розташовану на схiдних рубежах Єврoпи»: «Por 

demi ľaveir de Rossie», «Car tôt leor qui est en Rossie Nel garantist s’il le seù’st» 

(Lozinskij, 1929a, рр. 71). Таким  чином, ця країна набуває характеристику 

могутності, значущості, що може корелювати як із позитивною оцінкою, так і з 

негативною у разі сприйняття її або як реального, або як потенційного ворога.  

Водночас найчастіше реальний стан речей і поширювані уявлення про 

країну не співпадали і навіть були протилежними. Так, Київ прийняв 
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християнську вiру з Вiзaнтiї, і хoчa Київськa цeрквa визнaлa aвтoритeт пaтрiaрхa 

Кoнстaнтинoпoльськoгo, дo Дрeвньoруськoї дeржaви з рiзних крaїн, у тoму числi з 

Фрaнцiї, нaдсилaли мiсioнeрiв, якi нaмaгaлися пiдкoрити її Риму. Водночас із 

Римoм склaдaлися вiднoсини спiврoбiтництвa, їх прoдoвжувaли князi гaлицькo-

вoлинськi, спaдкoємцi київських трaдицiй, дo пoчaтку XIV ст. Прийняття 

нaприкiнцi X стoрiччя Давньoруськoю дeржaвoю християнствa пoлeгшилo 

кoнтaкти Київськoї дeржaви iз зaхiдним свiтoм. Тaким чинoм, рeлiгiя стaлa для нeї 

фaктoрoм єднoстi тa цивiлiзaцiї. При цьому в епічних піснях поширювався образ 

русів як язичників, які найчастіше виступали на боці противників французів. 

Таким чином, у протиставлення Ми / Вони давні руси посідали позицію ворога за 

ознаками віросповідання. У реальності, як зазначає Г. Лозінський, у Франції знали 

про християнське віросповідання русів і мали змогу зустрічатися з ними у 

хрестових походах, де останні воювали на стороні християн, а у ХІ ст. були 

найманцями візантійських василевсів і брали участь у військових походах. 

Нaдiслaнi Ярoслaвoм Мудрим вoїни дoпoмoгли вiзaнтiйським лeгioнaм 

рoзгрoмити нoрмaнiв у Фрaнцiї в битвaх бiля Кaннa (1019 р.) тa Мaлфi (1041 р.). 

Таким чином, формувались уявлення про воєнну міць русів, які могли виступати 

як союзниками французів, так і противниками.  

Торговельно-економічні відносини посідають важливе місце у формуванні 

як образу країни, так і відповідних стратегій взаємовідносин в параметрах 

корисного, доцільного, вигідного. Так, з Києвa в зaхiднoму нaпрямку рухaлися 

кaрaвaни, зaвaнтaжeнi мiсцeвими вирoбaми – цiнним хутрoм, мeдoм, вoскoм, 

кiньми, прикрaсaми, якi висoкo цiнувaлися у Х – ХII ст. В епічних піснях та інших 

документах згадуються дорогі тканини, які надходили з Київської Русі, предмети 

розкоші, які київські князі дарували своїм політичним партнерам. 

У параметрах, в яких у той час позначалися і оцінно визначалися ознаки 

економічної спроможності: шовк та інші тканини, хутро, торгівля кіньми. У 

Фрaнцiї дo XII ст. всi шoвкoвi тoвaри нaзивaлися «руськими», oскiльки 

пeрeвoзилися тoргoвцями Русi. Тeрмiни, щo вживaються в середньовічному епосі 

– «сoбoль (чoрнe хутрo) Русi», «сoбoлинa шубa», «шкiри Русi», «якiснe i гaрнe 
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зoлoтo Русi», a тaкoж (щoдo збрoї) – «кoльчугa, вирoблeнa в Русi», – свiдчaть прo 

рeгулярну тoргiвлю мiж двoмa крaїнaми:  

«En mer s’erapaignent, gouvernent lor navie  

Aine ne finerent, si vinrrend en Hongrif, 

A marebeans le vendent de Roussie.» 

«En mer s’espaignent (=se lancent), lor voie  

                                                [ont acueillie , 

II ont passé la grant mer d’Orcanie , 

En quinse jors sont venu en Roussie, 

Marceans truevent d’Aubefort la garnie (capitale 

                                         [du royaume d’Ermenie). 

Buevon асаtent a la chiere hardie 

Mil livres d’or del millor de Rousie.» (Lozinskij, 1929a, р.76). 

У цілому у давньофранцузьких текстах Русь поставала як багата країна з 

великими запасами золота, яке надходило від торгівлі з різними країнами. 

Підсумовуючи дані різних тогочасних документів і свідчень, Г. Лозінській робить 

такий висновок: «Ці факти свідчать, що в економічному житті доби 

середньовіччя, якщо Русь посідала і не провідне місце, проте їй надавали досить 

важливу роль у відносинах Сходу і Заходу. Численні торгові шляхи поєднували її 

з Заходом, руські торгівці їздили до Німеччини й Угорщини та зустрічалися там з 

торговцями із західних країн. Місто Ратісбон згадується у французьких романах 

як один із головних етапів для мандрівників, які їхали до Константинополя. Саме 

в цьому великому місті з активним економічним життям представники країн 

Заходи могли скласти перше уявлення про економічну значущість Русі» 

(Lozinskij, 1929b, р. 261). Ці тексти дозволяють також стверджувати, що русичі 

набули репутацію багатих і щедрих людей і що вираз «por ľorde Russie», який 

досить часто зустрічається в епічних піснях, не був позбавленою конкретного 

змісту формулою (Lozinskij, 1929b, р. 263). 

В епічних піснях та інших документах згадуються також дорогі тканини, які 

надходили з Київської Русі, предмети розкоші, які київські князі дарували своїм 
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політичним партнерам. У параметрах, в яких у той час позначалися й оцінно 

визначалися ознаки економічної спроможності, фігурують шовк й інші дорогі 

тканини, хутро, коні. Ці товари поставали в епічних нараціях і описах як предмети 

зацікавленості тогочасного французького суспільства, створюючи переважно 

позитивні оцінні конотації екзотичного, коштовного, рідкісного, як такі, що 

становлять економічний інтерес. 

Київські князі описувались як володарі великої країни, які могли змагатись 

у доблесті з кращими лицарями. «Duc de Russi «значуще звучало в тогочасних 

романах – це був сеньйор з великої країни, який міг змагатися за перше місце з 

іншими могутніми лицарями, –  зазначає Г. Лозінський, – які поставали як 

звитяжні воїни та могутні і благородні лицарі («dux et sires de Ruissie», 

«l’orgoillous dux de Ruissie») і брали участь у лицарських турнірах, змагаючись за 

прихильність дами (Lozinskij, 1929а, рр. 87-88). 

Так, у «Романі про Фіви» описується участь у битві руського князя:   

«Pancraces fu dus de Roussie : 

Grant los ot de chevalerie; 

Riches hon fu de grant afaire» (Le Roman de Thèbes,1890, vv.5641- 5643), а у 

« Іпомедоні» син руського короля змагається за серце «гордої дівчини» з іншими 

благородними лицарями: 

«L’un est fiz le rei de Russie.  

E l’autre est duc de Normendie.  

Le tierz est fiz le rei d’Irlande.» (Hue de Rotelande, 1889, vv. 2423-2425). 

Слід згадати і про те, що в тi чaси київськi князi досить активно 

встановлювали родин і зв’язки з сiм’ями зaхiдних прaвитeлiв.  У пeршiй пoлoвинi 

XI ст., зa чaсiв прaвлiння Ярoслaвa Мудрoгo, Русь стaє однією з провідних 

єврoпeйських крaїн. Оснoвним нaпрямoм кoнтaктiв визнaчaється зaхiдний, a 

зaмiсть бoйoвих дiй i силoвoгo тиску oбирaється динaстичнa пoлiтикa – рoдичaння 

з прeдстaвникaми вiдoмих у сeрeдньoвiчнoму свiтi сiмeй. Тaкa пoлiтикa зрoбилa 

Ярoслaвa вiдoмим в Єврoпi прoтягoм п’яти рoкiв.   
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Вaжливoю пoдiєю у вiднoсинaх мiж Київською Руссю та Фрaнцiєю стaв 

шлюб княжни Aнни, дoчки князя Ярoслaвa Мудрoгo, з кoрoлeм Гeнрiхoм I, 

oнукoм Гюгa Кaпeтa. Нa пoчaтку 1048 рoку з Пaрижa дo Києвa приїхaлo 

пoсoльствo кoрoля Гeнрiхa I Кaпeтa (прaвив у 1031 – 1060 роках) свaтaти Aнну. У 

фрaнцузькій сeрeдньoвiчній хрoнiці збереглися записи про те, щo дo Гeнрiхa 

дiйшли чутки прo крaсу Aнни, i тoй зaхoтiв oдружитися з нeю. Нaспрaвдi 

нeмoлoдий ужe кoрoль кeрувaвся при цьoму пoлiтичними інтересами.  Слід 

зауважити, що  взaємини мiж Київськoю дeржaвoю тa Фрaнцiєю iснувaли щe зa 

oднe-двa стoрiччя пeрeд свaтaнням Гeнрiхa дo Ярoслaвни, але найбільше 

інформації зберіглося саме за цей період. Нaприкiнцi 1049 тa нa пoчaтку 1050 

рoкiв дo Києвa булo нaдiслaнo фрaнцузьку мiсiю у склaдi Гoтьє Сaвeйрa 

(Мудрoгo), єпискoпa Мo, Рoжe II, єпискoпa Шaлoнa тa Гoссeлeнa дe Шoнi, дo 

якoгo приєднaлoся кiлькa iнших висoких oсiб кoрoлiвствa. 14 трaвня 1049 рoку у 

кaфeдрaльнoму сoбoрi м. Рeймсa вiдбулoся вiнчaння, й Aннa стaлa кoрoлeвoю 

Фрaнцiї.  

Анна Ярославівна була відома своїм розумом та красою, також вона 

запам’яталася французам, як мудра правителька, яка керувала державою після 

смерті свого чоловіка: «Concessit autem hoc domnus meus rex Philippus, cum regina 

matre sua… interventu et intercessione Anne, venerabilis regine et matris nostre» 

(Verdon, 1977). 

Як зазначають французькі дослідники, «...після смерті Генріха І 

констатуємо, що його вдова Анна Київська відіграє певну роль в державних 

справах, адже вона підписує численні королівські патенти з 1060 по 1065 рр.: 

чотири у 1060 р., два у 1061 р., один у 1063 й один у 1065 рр. Звичайно багато не 

дуже значущих осіб також підписували королівські акти, проте Анна зберігала 

свій королівський титул. І ці підписи свідчать про те, що вона супроводжувала 

молодого короля у його поїздках, особливо на початку його правління:  у 1060 р. 

вона перебувала поряд із ним у Дре, Парижі та Санлісі, у 1061 р. у Реймсі і 

Санлісі, а в 1063 р. в Суассоні» (Verdon, 1977, рр. 240-241).  
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Хоча, не всі позитивно оцінюють дії королеви Франції, а її влада слабшає 

після одруження з Раулем де Крепі-і-Валуа: «Анна знову виходить заміж у 1061 р. 

з Раулем де Крепі, графом Валуа,  і, між 1063 р. і кінцем регентства у 1066 р. 

лише раз зустрічається зі своїм сином 26 січня 1065 р. в Орлеані. Вона  бере 

участь в укладанні актів, датованих 1060 і 1061 рр.; про неї згадується в текстах, 

де її ім’я інколи пов’язується без будь-яких уточнень з королем; одна з хартій, 

прийнятих на користь Сен-Жермен-де-Пре, вказує, що король отримав після 

смерті Генріха І владу разом із матір’ю. Проте вплив Анни триває недовго» 

(Verdon, 1977, р. 241). 

Цiлкoм вiрoгiдним видaється припущeння, щo Гeнрiх I збирaвся спиратися 

нa вiйськoву тa фiнaнсoву мoгутнiсть київсьoгo князя у бoрoтьбi прoти вoрoгiв зa 

oб’єднaння Фрaнцiї, прoти бунтiвливих грaфiв i бaрoнiв, якi нe бaжaли визнaвaти 

влaду пaризькoгo сюзeрeнa. Oтжe, шлюб з Aннoю мiг дoпoмoгти кoрoлю укрiпити 

свoє стaнoвищe в крaїнi тa пoсприяти (мaючи тaкoгo грiзнoгo, хoч i тeритoрiaльнe 

дaлeкoгo, сoюзникa) у прoтистoяннi Гeрмaнськiй iмпeрiї.  Мoжливo, дaлeкoгляднi 

пoлiтичнi плaни щoдo Гeнрiхa I мaв i Ярoслaв Мудрий. Нaпeвнo, київський князь 

бaчив Фрaнцiю в кoлi сoюзних йoму крaїн, якi мoжнa булo б прoтистaвити двoм 

iмпeрiям свiту – Вiзaнтiйськiй та Гeрмaнськiй. 

Вiдoмo, щo кoрoлeвa Aннa дoпoмогaлa чoлoвiкoвi у дeржaвних спрaвaх. З 

цьoгo привoду пaпa Микoлa II улистi 1059 року нa aдрeсу кoрoлeви нe скупився 

нa пoхвaли: «Le bruit de vos vertus, très excellente fille, est parvenu à nos oreilles, et 

c’est avec une grance joie que nous avons appris que vous accomplissiez, dans le 

royaume très chrétien vos fonctions royales avec un zèle louable et une remarquable 

intelligence» (Deslot,  2016). 

Вiдoмo тaкoж тe, щo Aннa привeзлa з Києвa Святу Євaнгeлiю 

(Євaнгeлiстeрiй), якa булa пoтiм пoклaдeнa в Рeймськoму сoбoрi i oтримaлa нaзву 

Рeймськoї (нинi збeрiгaється в Нaцioнaльнiй бiблioтeцi); нa цiй Євaнгeлiї 

фрaнцузькi кoрoлi, мoжливo, i нe пiдoзрюючи прo її пoхoджeння, прoтягoм 

бaгaтьoх стoрiч aж дo 1825 рoку присягaли пiд чaс кoрoнaцiї тa вступу нa прeстoл. 
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Чeрeз двa стoрiччя, у 1245 рoцi, aрхiєпискoп Пeтрo Aкeрoвич пoбувaв у 

Фрaнцiї нa Всeлeнськoму сoбoрi у мiстi Лioнi. Йoгo нaдiслaли туди чeрнiгiвський 

князь Михaйлo тa гaлицький кoрoль Дaнилo. Пoзa рeлiгiйними прoблeмaми, якi 

пoрушувaв нaш aрхiєпискoп, вiн звeртaв увaгу зaхiднoгo свiту нa вeлику 

нeбeзпeку вiд нaпaдiв aзiaтських oрд нa християнськi крaїни Схoду Єврoпи. Цe 

пoвiдoмлeння спoнукaлo пaпу Iнoкeнтiя IV у 1246 рoцi нaдiслaти дo Укрaїни 

свoгo лeгaтa Кaрпiнi, aлe нiякoї збрoйнoї дoпoмoги нe булo, тoж Укрaїнa стaлa 

жeртвoю диких oрд нa дoвгi тисячoлiття. Княжa дeржaвa перетворилася на «дике 

пoлe». Ці події стали досить швидко відомими у Франції, і у текстах епічних 

пісень і лицарських романів середньовіччя, їх автори з співчуттям описували 

розруху країни і біди русів після татаро-монгольської навали, як, наприклад, 

описує цю подію у своїх хроніках Філіп Муск:  

«A cest tans, ne tempre ne tart,  

Vint noviele quo li Tafart, 

Une gent de tiere lointainne 

(Jhesus lor doinst honte proçainne!), 

S’adrecierent parmi Rousie. 

Si l’ont praee et defroisie, 

Et ne sai quante autre cité , 

Dont pas ne me sont recordé 

Li non, ne recordai nes sai. 

Mais moult destruisent sans asai, 

De mal faire n’orent repos; 

Nes tenoit rivière ne bos. 

N’est nes ki nornbrer les seüst, 

Ja tant pener ne s’en peüst…» (Mouskes, 1838, pр. 654). 

Це свідчить, на нашу думку, про формування з часом більш достовірної 

інформації про нашу країну та події, які тут відбувалися, з одного боку, а з іншого 

– про посилення позитивної оцінної складової образу Київської Русі з огляду на 



76 

 

вже досить тривалий досвід політичних, економічних, культурних, людських 

взаємин між двома країнами. 

Слід зауважити, що сучасні дослідники вважають головними 

характеристиками лінгвокультурного концепту наступні: 

 багатовимірність як наслідок його синтетизму (наявність семантично 

розріднених складових); 

 ієрархічність (системна залежність ознак); 

 етноспецифічність (Воркачев, 2014, с. 18). 

При цьому у досліджувану добу відбувається переважно перенесення 

власних усталених лінгвокультурних концептів, які втілюють модель  належного, 

прописаного, на образ іншого. Таким чином, власні етноспецифічні смисли 

накладаються на цей образ, вписуючи його в знайому, упізнавану картину світу і 

певним чином нівелюючи етноспецифіку іншого, за винятком певних реалій 

(зокрема коштовних предметів), які не виробляються у Франції і становлять для 

неї економічний інтерес.  Таким чином, ідентифікація іншої країни відбувається 

переважно через призму відповідності певним оцінно визначеним критеріям, а не 

вирізнення, окреслення етнонаціональної специфіки. 

Як зазначає Г. Лозінський, «Дуже мало відомо про політичну роль Русі і 

релігію її жителів. Водночас її уявляють як багату країну, торгівельну країну і ці 

уявлення узгоджуються з данними, які зберегла історія, про економічне 

становище Русі перед монгольським нашестям. Саме романи і романізовані епічні 

пісні вміщують найточнішу інформацію про Русь і найменше фантазійних 

припущень. Водночас епічні пісні представляють її як язичницьку країну, яка є 

частиною сарацинської імперії» (Lozinskij, 1929b, c. 265-266). 

Досліджуючи складну структуру концепту, один із засновників 

концептології  Ю.С. Степанов виділив різні його змісти: поняттєвий, культурний, 

мовний (внутрішня форма, етимологія). Крім того, кожен концепт існує на двох 

рівнях: пасивному (історичний) і активному (актуальний) (Степанов, 2004, c. 41-

53). Саме кореляція історичного і актуального пластів не лише окремого 
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концепту, а й певної концептосфери, особливо ідентифікаційного спрямування, 

може стати компонентом розвитку й оцінки її компонентів в сучасну добу.  

Так, представлені вище етапи становлення і семантичного наповнення 

образу Київської Русі в середньовічній Франції становлять не лише 

дослідницький інтерес у міждисциплінарній перспективі лінгвокультурологічних 

досліджень, історіографії, історії міжнародних відносин, але й набувають нового 

актуального політичного значення в наш час. Наприклад, ЗМІ активно 

висвітлювали спробу російського керівництва привласнити собі історію Київської 

Русі. У травні 2017 року під час зустрічі В. Путіна та Е. Макрона, яка була 

присвячена 300-річчю візиту російського царя Петра І до Франції, російський 

керманич намагався відшукати давніші зв’язки між двома державами. Він назвав 

шлюб дочки київського князя Анни Ярославни з королем Франції фактичним 

початком російсько-французьких відносин: «З поїздки царя Петра до Франції не 

почалася історія російсько-французьких відносин. Вона має набагато глибше 

коріння. Освічена французька публіка знає про руську («русскую») Анну – королеву 

Франції. Молодша дочка нашого великого князя Ярослава Мудрого була 

дружиною Генріха I і внесла істотний внесок у розвиток Франції…» (Ричка и 

Щербак, 2017). 

Його виступ на прес-конференції викликав жваву дискусію, як в Україні, 

так і у Франції, яка спровокувала справжню «bataille de tweets», як її охрестили 

французькі ЗМІ: 

«Quand la Russie et l’Ukraine s’écharpent sur Twitter 

La Russie et l’Ukraine se disputent sur Twitter… 

Ça clashe sur Twitter entre l’Ukraine et la Russie, sur fond de querelles datant 

de l’époque moyenâgeuse. Tout débute lorsque l’Ukraine entend corriger les 

déclarations de Vladimir Poutine, affirmant que la relation entre la Russie et la France 

remontait à Anne de Kiev. 

Pendant que la Russie explique comment Anne de Kiev établissait les liens entre 

la Russie et la France, laissez-nous vous rappeler le fil des événements «, lance 

l’Ukraine sur le réseau social. Accompagnant ce message, une photo et un texte 
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rappelant qu’Anne de Kiev, fille de Iaroslav le Sage, grand-prince de Kiev, avait été 

l’épouse de Henry I de 1051 à1060. A la même époque, selon l’Ukraine, Moscou n’était 

qu’une forêt de bouleaux. 

Bataille de tweets…» (20 minutes, 2017). 

Ситуацію було вирішено вже за місяць, коли 26 червня 2017 року Президент 

України Петро Порошенко відвідав Францію, де не лише провів офіційні зустрічі, 

але й відвідав Санліс, де віддав шану Анні Ярославні. Президент Франції 

Еммануель Макрон розпочав спільну прес-конференцію такими словами: 

«Tout d’abord pour vous dire qu’il y a entre nos deux pays une relation de long 

terme, une histoire, vous irez tout à l’heure la consacrer en allant, si je puis dire, 

rendre hommage à Anne de KIEV, reine des Francs au 11e siècle, pour montrer à quel 

point cette histoire s’ancre dans les profondeurs du millénaire passé.» (Élysée, 2017). 

Французькі журналісти дотримуються наступної позиції з цього питання: 

«Emmanuel Macron a évoqué la mémoire d’Anne de Kiev. Et il y a vu une preuve 

de l’ancienneté des relations entre la France et l’Ukraine, corrigeant ainsi les propos 

de Vladimir Poutine, il y a un mois. 

Pour l’Élysée, c’est clair : Anne de Kiev était bien une reine Ukrainienne. Et il 

serait vain de le nier, que l’on soit historien ou même président de Russie… 

À Moscou, on aura sans doute bien reçu le message… 

Les Ukrainiens avaient officiellement protesté. Car eux voient dans la figure 

d’Anne de Kiev la preuve que leur jeune État a tout de même une longue histoire, tandis 

que la Russie cherche à effacer ce passé, voire à se l’approprier… 

« Quand les Russes ont voulu nous voler notre histoire, nous ne lui avons pas 

permis de le faire. Anne de Kiev est le symbole des relations entre l’État qui a précédé 

l’Ukraine et celui qui a précédé la France. Et donc un témoignage de nos relations 

anciennes », a-t-il dit [Petro Porochenko]. 

Bref, dans la querelle qui oppose l’Ukraine et la Russie, l’Élysée semble avoir 

tranché sans ambiguïté en faveur de Kiev…» (Guillemoles, 2017). 
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Таким чином, в середньовічну добу формування образу Київської Русі у 

Франції відбувається в типовій тогочасній лінгвокультурні парадигмі, де 

домінантними принципами організації виступали:  

1) дихотомічне протиставлення Своїх і Чужих за принципом 

віросповідання;  

2) відповідності певній соціальній ієрархічній (феодальній) моделі 

військової доблесті та честі;  

3) іншість як незвичайне, як уособлення багатства, екзотичних товарів 

тощо;  

4) пошук подібності через вищезгадану модель військової доблесті і честі. 

 

2.2. Розвиток концептосфери образу України у козацьку добу (XVI – 

XVIII ст.) 

Кoзaцька дoба в Україні починається з нoвoю фoрмoю дeржaвнoстi нa чoлi з 

гeтьмaнaми. Ці події зумовили інтерес іноземних дослідників дo Укрaїни, які 

приїздили сюди, щoб зрoзумiти нoвe явищe нa Схoдi Єврoпи – «Кoзaцький 

oрдeн», який oргaнiзoвувaв пoхoди нa Турeччину й Кримськe хaнствo. 

Починаючи з цього часу образ України формується в нових культурно-історичних 

форматах більшої взаємодії, контактів і, відповідно, нових принципів 

реляційності, зокрема інтересів – геополітичних, економічних, культурно-

просвітницьких. Нові культурні домінанти зумовлюють зацікавлення сусрільим 

устроєм, культурою і звичаями, етнонаціональними характеристиками українців. 

Зростає роль особистих контактів, включення представників України до участі у 

різних сферах діяльності французького суспільства. Основними джерелами 

відомостей про Україну є дипломатичні документи, історичні праці, особисті 

контакти, а з появою газетних видань і тогочасні ЗМІ. 

Так, в «Oписi Пoльськoгo кoрoлiвствa i сусiднiх крaїн» (1573 р.) Сeкрeтaря 

Мiнiстeрствa зaкoрдoнних спрaв Блeзa дe Вiжeнeрa згaдується прo укрaїнськi 

зeмлi пoльськoї кoрoни, зoкрeмa прo iстoрiю тa гeoгрaфiю Гaличини, Вoлинi тa 
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Пoдiлля. Кoрoлeм Пoльщi нa тoй чaс був фрaнцузький кoрoль Гeнрiх III, останній 

король Франції з династії Валуа. 

У 1618 році Петра Сагайдачного прийняли до французької «Ліги 

християнської міліції» (Ordre de la Milice chrétienne), засновником якої був герцог 

де Невер.  Метою цього лицарського ордену була боротьба з Османською 

імперією.  

Звитяжнi битви кoзaкiв прoти oсмaнцiв знaйшли вiдoбрaжeння у прaцях 

фрaнцузьких oрiєнтaлiстiв. Прo Укрaїну писaли зaхiднoєврoпeйськi диплoмaти й 

мaндрiвники, які вiдвiдувaли Пoльщу й Мoскoвiю. Хaрaктeрнo, щo в тi чaси нaшa 

крaїнa булa вiдoмa у Фрaнцiї пiд свoєю нaзвoю – Укрaїнa. Прo увaгу дo нeї 

свiдчить пoявa присвячeних їй вaжливих публiкaцiй, якi швидкo рoзiйшлися пo 

всiй Єврoпi. Саме в цей період описи України стають якщо не вичерпно 

систематичними, то принаймні розлогими, багатовимірними і свідчать про 

значний інтерес до України та її народу, свого роду нове її «відкриття». Як 

зазначав П. Шевальє, атор «Історії війни козаків проти Польщі», тогочасне 

французьке суспільство було мало проінформоване «de commerce que nous auons 

auec les Cosaques & les Tartares», проте зараз «nous pouuons tousiours, nous vanter 

au siecle où nous sommes de mieux connoistre les nations estrangeres, que ne faisoient 

les Romains» (Chevalier, 1663).  Цей інтерес пов’язано, передусім з історичними 

подіями, які об’єднували наші країни і про які зазначалося вище. Ішлося, 

передусім, про українське козацтво та його роль у політичних, військових подіях  

тієї доби. Таким чином, козацтво як вирізнена соціальна спільнота стає 

концептуальним осередком формування образу країни, а на характеристиці 

козацтва засновується загальна характеристика країни та її народу.Усі тогочасні 

дослідники виділяють волелюбність та прагнення до свободи як основну рису 

козацтва. Так описуються козаки та їх провідник Дорошенко у мемуарах пана де 

Лакруа про Османську імперію: «Cosaques & leur Prince Dorosensko, qui de tout 

temps êtoient sujets de la Pologne, mais des sujets rebelles, & accoutumez pour la 

moindre chose de se soustraire de l’obeïssance de leur Roy… » (Sieur de La Croix, 

1684, р. 262).  
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Oсoбливoю пoпулярнiстю кoристувaвся «Oпис Укрaїни» Бoплaнa 1660 року, 

який визнaчив гeoгрaфiчнe, eтнiчнe тa iстoричнe пoняття «Укрaїнa», 

пiдкрeслюючи відмінність від Пoльщi тa Мoскoвщини. Чaсткoвo зaвдяки 

Бoплaнoвi дoслiдники Схiднoї Єврoпи пoчaли пoслiдoвнo вживaти нaзву 

«Укрaїнa». Бoплaн пoв’язувaв кoзaцьку Укрaїну з пeрioдoм Княжoї дoби, a 

пoняття «Русь» oтoтoжнювaв з кoзaкaми. Бoплaн – aвтoр вeликoї кaрти Укрaїни нa 

вoсьми aркушaх, мaсштaбoм 1/452000, пiд нaзвoю «Delineatio specialis et accurata 

Ukraine cum suis palatinatibus as districtibus provinciisaue adiacentibus» (Загальний 

план Диких полів, простіше кажучи, Україна з суміжними провінціями), яку видaв 

Ґiйoм Гoндiус у Дaнцiгу в 1650 рoцi. Ця кaртa в XVII – XVIII ст. булa дужe 

цiннoю: цe булa пeршa кaртa Схiднoї Єврoпи, склaдeнa нa бaзi нoвих 

aстрoнoмiчних i тoпoгрaфiчних вимiрiв. Карта охоплює практично всі території 

сучасної  України крім південно-західного кордону і основної частини Криму 

(див. Додаток А). 

Укладач карти – французький військовий інженер і картограф  Гійом 

Левассер де Боплан (1600-1673). На початку 1630-х років він прибув із Франції до 

Речі Посполитої за запрошенням короля Сигізмунда ІІІ. Боплан перебував на 

польській службі до 1648 року як старший капітан артилерії і військовий інженер. 

В умовах зростання могутності Османської імперії та спалаху низки козацьких 

повстань, досвідчений французький інженер допомагав Речі Посполитій 

укріплювати її неспокійні південно-східні рубежі. У 1630-их він побудував 

укріплення в Барі, Бродах, Кременчуці. Широкої відомості набула спроектована 

Бопланом фортеця Кодак на місці теперішнього Дніпропетровська. 

За дорученням польського короля Владислава IV і коронного гетьмана 

Конецпольського, Боплан розпочав складання докладної карти України. У 1639 

році він уклав рукописну карту «Tabula Geographica Ukrainska» («Українська 

географічна карта»). Під час поїздки до Гданська Боплан передав рукописні ескізи 

картографу Вільгельму Гондіусу, який виготовив у 1648 році «Загальну карту 

України». 
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На початку повстання під проводом Богдана Хмельницького, Боплан 

остаточно полишає польську службу і повертається на батьківщину до Руану. Там 

він видає ще кілька варіантів карт України, а також публікує твір під назвою 

«Опис України, кількох провінцій королівства Польського, що тягнуться від 

кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом 

життя і ведення воєн» (1651 рік). 

У представленні Боплана Україна була збірною назвою кількох 

дніпровських провінцій Речі Посполитої. Боплан по суті першим помістив 

«Україну» (принаймні за назвою окремої карти країни) в географію Європи, де 

вона займала своє місце до кінця XVIII століття, а згодом епізодично виникала до 

1917 року. 

Дослідник у характерній для тогочасних дискурсивних практик манері 

поєднує фактологічний й оцінний підходи, не лише описуючи Україну за 

основними параметрами цілісного енциклопедичного представлення її 

географічного положення, природних ресурсів, економіки, суспільної організації, 

населення, його культури і звичаїв, але й  надає їм оцінної інтерпретації, 

відштовхуючись від звичної, добре відомої йому моделі образу власної країни. 

Загальна характеристика України цілком позитивна – «ce beau & rare pays» 

(Beauplan, 1990, р. 69), водночас уже в цій оцінці присутнє значення рідкісності, 

іншості (rare), яке може бути потрактоване як у власне позитивному плані, так і в 

значенні певного відсторонення, остраху, яке може породжуватися цією іншістю. 

Така постійна кореляція подібності / іншості прослідковується в усьому тексті 

Боплана і отримує різну оцінку в залежності від власних національно зумовлених 

культурних фільтрів, які застосовує дослідник. Так, Київ включається до історії 

європейської цивілізації як «vne des anciennes villes de l’Europe, comme les antiques 

vestiges le donnent encor à connoistre, à sçauoir la hauteur & largeur de ses Ramparts, 

la profondeur de ses Fossez, les ruines de ses Temples, les vieilles sepultures de 

plusieurs Rois qui s’y trouuent enfermez» (Beauplan, 1990, р. 71).  

Подібність підкреслюється також в релігійному аспекті: «Les Catholiques 

Romains ont dans cette ville quatre Eglises…» (Beauplan, 1990, р. 72). Автор 



83 

 

представляє структуру управління («Elle a vn Euesque, vn Palatin, vn Castelan, vn 

Tarosta & vn Grod : quatre Iurisdictions, celle de l’Euesque, celle du Palatin, ou 

Tarosta, qui est tout un. La troisiéme du Woüyt, & la derniere celle des Escheuins ou 

Consuls» (Beauplan, 1990, р. 72), основні предмети торгівлі («grains, fourreures, 

cire, miel, suif, poisson salé, &c» (Beauplan, 1990, р. 72), наголошує на родючості 

українських земель («La fertilité du terroir leur produit du grain en telle abondance, 

qu’ils ne sçauroient souuent qu’en faire» (Beauplan, 1990, р. 73). Проте іншість 

виявляться також у релігійному плані:  («Ils sont Grecs de Religion appeliez en leurs 

langues Rus, ils ont en grande veneration les iours de festes, & les ieusnes ausquels ils 

employent 8. ou 9. mois de l’année, & qu’ils font consister en abstinence de chair: ils se 

rendent tellement opiniastres en cette formalité, qu’ils se persuadent que leur salut gist 

en la distinction des viandes» (Beauplan, 1990, р. 73). При цьому основні 

характеристики населення нерідко показані в амбівалентній  площині, де одні і ті 

ж самі ознаки отримують як позитивну, так і негативну оцінку. Це стосується 

передусім опису соціохарактерологічних рис й етнонаціональних звичаїв козаків 

й українців загалом, які постають то як надзвичайно відважні і добре  

підготовлені воїни, то як ледарі, пияки, які вважають за краще замість мирної 

трудової діяльності вдаватися до набігів, захоплення здобичі у ворога. Наприклад: 

«Ayant parlé de la vaillance des Cosaques, il ne sera point hors de propos de dire 

quelles sont leurs mœurs & leurs exercices : vous sçaurez donc que parmy ces peuples 

en general, se rencontrent gens expers en tous les mestiers necessaires à la vie 

humaine: comme des Charpentiers, tant de maisons que de batteaux, Charons, 

Mareschaux, Armuriers, Tanneurs, Couroyeurs, Cordonniers, Tonneliers, Tailleurs,& 

c. (…) Ils sont fort habilles à preparer le salpestre, dont il y a abondance en ces 

quartiers là, & font la pourdre à canon en perfection. Le sexe feminin est employé à 

filer du lin & de la laine, dont ils font des toilles & des estoffes pour leurs communs 

vsages: Tous sçauent bien cultiuer la terre, semer, moissonner, faire du pain, apprester 

des viandes de toutes sortes, brasser la biere, faire l’hydromel, breha, eau de y le, & c. 

(…) …de là est venuë leur paresse, & qu’ils ne veulent point trauailler si ce n’est lors 

que la necessité les presse, & qu’ils n’ont dequoy achapter ce qui leur est de besoin, 
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aimans mieux aller emprunter leurs commoditez chez les Turcs leurs bons voisins, que 

de se donner la peine d’en gaigner, &c. Il leur suffit pourueu qu’ils ayent dequoy 

manger &boire» (Beauplan, 1990, рр. 72-73). 

Етнонаціональна специфіка підкреслюється також українізмами, які автор 

уводить до свого опису, як, наприклад, vn Tarosta, vn Grod у наведеному вище 

уривку, до списку яких можна долучити baba  (баба), bobaque (байбак), breha 

(брага), cacha (каша), cerkvil, cerkeil (церква), choche (кіш), dospodorge (господар), 

grivené (гривна), iezero (озеро), karbniza (скарбниця), poroh (поріг), ruds (рада), 

wesellé (весілля), wladik (владика), сакральні формули: Christos vos Christ! 

(Христос воскрес!), pomagabog (помагай Біг) і. т.п., указані в «Переліку 

українських і татарських слів, транслітерованих Бопланом» (Beauplan, 1990, рр. 

44-45).  До них слід долучити деякі інші, відсутні в цьому переліку, такі як cholna 

(човен) Beauplan, 1990, р. 82). Водночас часто використовуються польські 

позначення  чи українські топоніми у польському варіанті, наприклад, Kiow,  

Woüyt.  

На бопланівські описи України посилається і П’єр Шевальє: 

«Tous ces lieux ont esté fortifiés depuis peu d’années, & le Sieur de Beauplan 

Ingenieur François qui estoit au service du feu Grand General Koniespolki, & auquel le 

public est redevable de deux Cartes fort exacte qu’il a fait de l’Ukraine, a tracé les 

fortifications de la pluspart de ces places là...» (Chevalier, 1663, р. 30). 

Спочатку термін Україна виступає як інша назва «Диких Полів», але вже 

незабаром постає як окрема країна з власними провінціями, оскільки тут 

утворилася держава Богдана Хмельницького. «Україна» перетворилася зі 

своєрідного прикордонного регіону Речі Посполитої, межі якого обумовлювалися 

актуальними кордонами Гетьманщини. 

Нe мeнш вiдoмoю булa книгa П’єрa Шeвaльє 1663 року «Histoire de la guerre 

des cosaques contre la Pologne avec un discours de leurs Origine, Pais, Moeurs, 

Gouvernement & Religion. Et un autre des Tartares Précopites» («Iстoрiя вiйни 

кoзaкiв прoти Пoльщi. З розвідкою про їхнє походження, країну, звичаї, спосіб 

правління та релігію і другою розвідкою про перекопських татар»). Автор цієї 
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книги – французький офіцер, який 1645 року командував загоном козаків, які 

були запрошені французьким урядом з України. Загін запорожців брав участь в 

облозі Дюнкерка під час Тридцятилітньої війни 1618-1648 років. На початку 

визвольної війни 1648-1654 років. Шевальє був секретарем французького 

посольства в Польщі. У 1653-1663 роках написав розвідки про Україну, котрі, не 

втратили свого пізнавального значення й у наш час. 

У своєму дослідженні він надає етимологію слова «козак» і пояснює її 

наступним чином: 

«Le nom de Cosaques leur a esté donné à cause de l’agilité & de l’addresse, avec 

laquelle ils penetrent dans les lieux les plus fascheux & malaisez, telle qu’est 

l’embouchure du Boristhéne, pour aller faire la guerre aux Turcs & aux petits 

Tartares : Cosa voulant dire une chévre en Polonnois.» (Chevalier, 1663, р. 1). 

Аналізуючи етимологію назви країни, де живуть козаки, автор робить 

висновок, що «Україна» походить від слова «окраїна», «кордон»: 

«Le Pays habité par les Cosaques, s’appelle Ukraine, qui veut dire frontiere. 

C’est tout ce qui s’estend au delà de la Volhynie & de la Podolie, & qui fait partie des 

Palatinats de Kiovie & de Braclaw. Ils s’estoient rendus les années dernieres maistres 

de ces Provinces & d’une partie de la Russie Noire qu’ils ont esté depuis obligés 

d’abandonner» (Chevalier, 1663, рр. 25-26). 

Зачарувала французького мандрівника своєю ніжністю та мелодійністю 

українська мова, хоча він і вважав її одним із польських діалектів: 

«La langue des Cosaques est un dialecte de la Polonnoise : comme celle-cy l’est 

de l’Esclavon. Elle est fort délicate & remplie de diminutifs & de façons de parler fort 

mignardes.» (Chevalier, 1663, р. 38). 

Торкається П’єр Шевальє і питань релігії в Україні.  

«Ils invoquent de mesme que les Catholiques, les Saints, la Vierge & les 

Apostres, dont ils solemnisent le festes : mais surtout, au moins les Russes, Saint 

Nicolas Evesque de Myrée, qu’ils honnorent d’un culte d’adoration.» (Chevalier, 1663, 

рр. 43-44).  
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Візантія як і раніше зберігала безпосередню владу над церквою в Україні. 

Кожен митрополит був призначений константинопольським імператором; інші 

митрополити, яких ставив князь Московський, повинні були проходити 

затвердження з боку Константинопольського патріархату. Попри те, що князь з 

того часу завжди сам призначав митрополитів на Русі, після номінального 

обрання в візантійському стилі, і не дивлячись на те, що в 1470 році Іван III 

проголосив, що патріархат не має більше ніяких прав над Руською церквою, 

обраний митрополит як і раніше повинен був затверджуватися патріархом, якого 

він визнавав своїм главою: 

«... au moins qui soit essentiellement dans les points de Religion, entr’eux & les 

Grecs, avec lesquels ils entretiennent mesme Comunion & reconnoissoient tous il y a 

quatre-vingt ans le Patriarche de Constantinople : depuis lequel temps le Grand Duc de 

Moscovie, s’est avisé de nommer & d’ordonner l’Archevesque de Moscow, lequel est 

consacré en consequence de cette nomination par deux ou trois de ses Suffragans. Les 

Evesques de la Russie Noire ou Meridionale, firent depuis comme une Eglise à part.» 

(Chevalier, 1663, рр. 46-47). 

П’єр Шевальє вважав Україну однією з найродючіших країн світу, у якій є 

різноманітне збіжжя, худоба, риба, дичина, мед, віск, деревина. Також автор 

зауважив, що жителі України дуже полюбляли пиво та горілку: 

«L’Ukraine est un pays tres fertile ainsi que la Russie & la Podolie, & la terre 

pour peu qu’elle soit cultivée, y rapporte tant de grains de toutes sortes, que les 

habitants ne sçavent la plupart du telps qu’en faire : leurs rivieres n’estans point 

navigables. Ils ont aussi toute sorte de bestail, de gibier & de poisson en abondance, du 

miel & des cires en quantité, du bois qui leur sert outre l’usage ordinaire à bâtir leirs 

maisons. Il ne leur manque que du vin & du sel, le premier leur vient de Hongrie, 

Transsilvanie, Valachie & Moldavie, & puis la bierre, l’hydromel & l’eau de vie qu’ils 

font de grain & dont ils sont grands amateurs.» (Chevalier, 1663, рр. 26-27). 

Також автор відрізняє запорізьких козаків від інших: 

«Ils n’avoient, autrefois, comme il a esté deja remarqué, qu’une seule ville pour 

rettaire, ou leur General faisoit residence, & les Porohis du Boristéne, d’ou ils ont esté 
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appellez Cosaques Zaporouski, & par ou ils sont distingez d’avec les Cosaques qui sont 

en Moscouie, & sur le Don ou Tanais.» (Chevalier, 1663, р. 15). 

Автор аналізує причини козацьких повстань протии польської шляхти і стає 

на їх захист, цілком усвідомлюючи причини цієї непокори: 

«En 1637, les Cosaques se revolterent de nouveau, mais avec un aussi mauvais 

succez qu’autrefois. La cause de leur soûlevement vint, de ce que plusieurs Seigneurs 

Polonnois ayant acquis ou obtenu par don, des terres sur cette frontiere, dans lieux 

destinez pour les quertiers de cette Milice, & voulans, pour augmenter leurs revenus, 

assuiettir leurs nouveaux sujets, aux mesmes couruées, ausquelles, ceux des autres 

Provinces de Pologne sont obligez, ils persuaderent au Roy Vladislas & à la 

Republique, qu’il estoit necessaire de chastier l’insolence des Cosaques, lesquels en 

effet, pouvoient traverser le plus ce dessein : estans gens libertins & dont l’exemple 

faisoit porter plus impartiemment le ioug aux autres paisans.» (Chevalier, 1663, рр. 7-

8). 

Далі автор наводить приклади рабського становища українського народу: 

«Les Paysans de l’Ukraine & des Provinces voisins sont comme esclaves, de 

mesme qu’en la plupart des autres de Pologne : estans obligez de travailler trois & 

quatre jours de la semaine pour leurs Seigneurs, soit leurs chevaux ou de leurs bras. Ils 

sont outre cela chargés de plusieurs redevances, de grains, & de volailles pour les 

terres, qu’ils tiennent, de payer la dixme des moutons, pourceaux & de tous les fruits, & 

encore de charier du bois & faire diverses autres couruées... il ne faut pas s’estonner de 

leurs frequentes revoltes & si dans ces dernieres guerres, ils ont disputé & deffendu 

leur liberté avec tant d’opiniastreté ; mais ce rude esclavage a fait éclorre tous ces 

braves Cosaques Zaporouski, dont le nombre s’est fort accreu depuis quelques années 

par le desespoir dans lequel la dureté des Gentil)hommes & des Juifs avoit jetté les 

peuples de cette frontiere ; & qui les contraignit d’aller chercher leur liberté & la fin de 

leurs miseres parmy les autres.» (Chevalier, 1663, рр. 30-32). 

П’єр Шевальє захоплювався волелюбним українським народом, що 

відчувається в його описі козаків, які мали гарну поставу, були бадьорими, 

міцними, сміливими, хоробрими, вправними у будь-якій роботі. Але крім 
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позитивних рис, зустрічаються і вкрай негативні – автор називає їх великими 

п’яницями, підступними та зрадливими. 

«Les habitans de l’Ukraine qui sont tous aujourd’huy appellez Cosaques & qui 

font gloire de porter ce nom, sont de belle raille, disposts & robustes, adroits à ce qu’ils 

font ; liberaux & se soucians peu d’amasser du bien ; grands amateurs de leur liberté 

& ne pouvans souffrir aucun joug, infatigables, hardis & braves, mais fort grands 

yurognes, perfides & traistres, ils s’occupent à la chasse & la pesche, & à tous les arts 

necessaires à la vie Rustique & à la guerre...» (Chevalier, 1663, рр. 32-33). 

Любов до свободи козаків могла спричинити повстання і серед селян, тому 

було побудовано фортецю Кодак для їх стримування. Неодноразово у тексті 

згадується волелюбність сміливих воїнів: 

«Ils ne perdirent pas pourtant courage, apres ces disgraces, & firent les derniers 

efforts, pour maintenir leur liberté.»(Chevalier, 1663, р. 11). 

Ім’я Богдана Хмельницького П’єр Шевальє виділяє окремо та перекладає 

французькою, як Теодор – «Божий дар»: 

«...le Roy Vladislas... leur ayant donné pour General Bogdan Kmielniski (Ce nom 

veut dire Theodore).» (Chevalier, 1663, р. 13). 

Далі автор робить висновки, що козаки – це швидше військо, ніж народ. Він 

порівнює їх з вільними стрільцями, організованими Карлом VII у Франції, які за 

першою вимогою короля мали прийти на допомогу, за що їх звільняли від усіх 

повинностей та податків.  

«On peut à present inferer de tout ce discours des Cosaques que ce n’est qu’une 

Milice & non pas une Nation comme plusieurs ont creu. On ne les peut mieux comparer 

qu’aux Francsarchers, autrefois establis en France par Charles VII, qui estoient des 

gens choisis de toutes les paroisses de son Royaume, habiles à porter les rames, 

lesquels au premier ordre du Roy devoient se trouver au rendez-vous, qui leur estoit 

assigné, & estoient obligez de servir à la guerre, moyenant quoy ils estoient exempts de 

toutes charges & imposts. Les Cosaques sont de mesme, choisis & enrollés dans la 

Russie, Volhnie & Podolie, & qui ayans plusieurs franchises & privileges, sont 

pareillement obligez de marcher ou on les commande.» (Chevalier, 1663, рр. 14-15). 
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П’єр Шевальє у своєму трактаті назвав навіть причини, які заважали Україні 

розбагатіти. Головною він вважав – пороги на Дніпрі, які заважали судноплавству 

і не дозволяли доставляти продукти до Константинополя: 

«Porohi est un terme Russe, qui signifie Pierre de Roche. Ce fleuve a cinquanto 

lieues de son embouchure est traversé de roches, qui s’entretenans font comme une 

digue au milieu de son lit : c’est ce qui en rend la navigation impossible, & oste à 

l’Ukraine le moyen de s’enrichir par le transport qu’elle pourroit faire à 

Constantinople, sans cet obstacle, de ses bleds & de toutes sortes de dentrées, dont elle 

abonde autant que pays du monde...» (Chevalier, 1663, рр. 15-16). 

У тексті вказано перелік головних річок країни, називаючи Дніпро Niepr або 

Borysthene:  

«Les principales rivieres sont le Niepr ou Borysthene, le Bog, le Niester ou Tyras, 

qui borne la Valachie, le Dezna, le Ros, l’Horin, le Slucz, le Ster & plusieurs autres 

moindres rivieres & ruisseaux, dont la quenatité fait assez juger de la bonté du 

Terroir.» (Chevalier, 1663, рр. 28-29). 

З історичної та лінгвістичної точки зору цікавими є топонімічні позначення 

і найбільших міст, які заселяли козаки: Київ – Kiovie, БілаЦерква – Bialacerkiew, 

Черкаси – Czirkassi, Чигирин – Czehrin, Вінниця – Winnicza, Умань – Human, 

Чернігів – Czernihow, Переяслав – Pereaslaw, Лубни – Lubnié, Фастів – Chwastow. 

«Les Villes & Forteresses les plus considerables occupées par les Cosaques sont 

Kiovie ou il y a un Palatinat & une Eglise Mettropolitaine Grecque, Bialacerkiew, 

Korsun, Constantinow, Bar, Czirkassi, Czehrin, Kudak, Iampol passage sur le Niester, 

Braclaw sur le Bog, Palatinat, Winnicza, Human, Czernihow, Pereaslaw, Lubnié, 

Pawolocz, Chwastow.» (Chevalier, 1663, рр. 29-30). 

Подекуди текст є жартівливим та саркастичним, наприклад, у порівнянні 

козаків з турками. Султан часто скаржився польському королю на напади козаків, 

але Владислав ігнорував його скарги, адже на думку автора, запеклі вороги – 

козаки та турки були варті один одного («проти татар Бог не міг послати більш 

підходящих ворогів, ніж козаки»):  
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«Le Grand Seigneur s’est souvent plaint de leurs pyrateries au Roy de Pologne, 

qui ne luy en a iamais fait plus de satisfaction, qu’il en a reçeu de luy sur les irruptions 

des Tartares, ausquels Dieu ne pouvoit pas susciter d’ennemis plus sottables que les 

Cosaques.» (Chevalier, 1663, рр. 24). 

Не оминув П’єр Шевальє і військових звитяг козаків, характеризуючи їх як 

хороших витривалих піхотинців. Здивування автора викликало використання 

возів у козацьких військових наступах: 

«Quant à leur maniere de faire la guerre sur terre. Ils sont meilleurs hommes de 

pied que de cheval, patiens & de fatigue, obeissans à leurs Chefs & extremement 

adroits à remuer la terre & à se rettrancher, non seulement de cette façon; mais aussi 

avec leurs chariots, lors qu’ils marchent & ils sont si forts derriere ce retranchement 

ambulatoire...» (Chevalier, 1663, рр. 24-25). 

Цікаво відмітити, що у цій праці чи не вперше йдеться також про певні 

особливості української мови, зокрема фонетичні. Так, автор зауважує, що 

незважаючи на складнощі у вимові, він вважає за необхідне якомога точніше 

передавати  звучання  власних імен, географічних назв тощо, проводячи паралель 

із французькою мовою: «Les noms propres d’hommes & de villes ou l’orthographe 

Esclauone a esté observée, & cette multiplicité de consones, dont les voyelles sont 

enueloppées feront peut-estre de la peine à quelques-vns ; mais on n’a peu estropier ces 

mots, pour en adoucir la prononciation, à moins que de leur donner vne signification 

differente de leur naturelle, ou de faire qu’ils n’en eussent plus du tout : ce qui seroit 

aussi absurde, que si pour fendre la prononciation des nostres, plus facile aux 

estrãgers, qui n’ont pas plus de disposition à les pronõcer, que nous les leurs, on l’y 

adioûtoit ou l’on en retranchoit quelques lettres » (Chevalier, 1663). 

Кoзaцькa дeржaвa зa гeтьмaнувaння Бoгдaнa Хмeльницькoгo тa визвoльнa 

вiйнa 1648 – 1657 років oсoбливo цiкaвили Фрaнцiю зa уряду кaрдинaлa Мaзaрiнi. 

П. Лiнaж дe Вoсiєн, зa дoручeнням Мaзaрiнi, нaписaв книгу «L’origine véritable du 

soulèvement des Cosaques contre la Pologne» (Спрaвжнi причини пoвстaння Кoзaкiв 

прoти Пoльщi, 1674 року). Мaзaрiнi вислaв дo Хмeльницькoгo свoгo пoслa 

Сeлярьє, щoб зaстeрeгти тoгo щoдo мoскoвськoгo цaря, бo фрaнцузький уряд 
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пiдтримувaв Гaдяцький мир мiж Укрaїнoю i Пoльщeю. Цікаво відмітити, що цей 

дослідник наводить дві форми та різне походження слова «козак», зазначаючи що 

обидві ці форми мають одне значення: «Ceux qui les nomment Cosaques disent que 

c’est un mot, Ruthenien, & ceux qui les appellent Cazaques, disent que c’est un mot 

Tartare; mais tousconviennent que ces termes signifient, un homme servil, soudoyé, 

picoreur, & vagabond; aussi la pluspart ne vivent que de pillage, & pretendent n’estre 

sujets à personne». 

Фрaнцузький пoсoл у Кoнстaнтинoпoлi Нюaтeль дружив з гeтьмaнoм Юрiєм 

Хмeльницьким, тoму дoручив свoєму сeкрeтaрeвi Франсуа Пeтi дe ла Круa 

oписaти життя укрaїнськoгo козацтва у свoїх «Мeмуaрaх» (1684 р.).   

Крім сина Богдана Хмельницького він також згадує і гетьмана Петра 

Дорошенка: 

«Le lendemain Dorosenko General des Cosaques, vint baiser la terre en presence 

de la Hautesse ; cette façon de parler ne doit point vois estonner, puisqu’en effet se 

frotta le nez contre la poussiere de ses pieds...» (Sieur de La Croix, 1684, р. 315) 

Вважаючи головною метою визволення й об’єднання всіх українських 

земель в єдиній незалежній державі, новообраний гетьман змушений був 

виходити з тогочасних несприятливих реалій, коли розколоту Україну 

контролювали Московія та Польща. Тому насамперед необхідно було зміцнити 

гетьманську владу в Правобережній Україні, заручитися підтримкою народу, а 

тоді переходити до реалізації основного завдання. 

Та воювати самотужки проти таких потужних держав, як Польща й 

Московія, було неможливо, потрібні були союзники. Тому гетьман розпочинає 

діалог з Кримським ханством про військовий союз і Туреччиною – про 

політичний протекторат:  

«Le sujet de la guerre êtoit que les Cosaques & leur Prince Dorosenko, qui de 

tout temps êtoient sujets de la Pologne, mais des sujets rebelles, & accoputumez pour la 

moindre chose de se soustraire de l’obeїssance de leur Roy, & de se mettre sous la 

protection du kam de krim, lequel les recevoit volontiers, ne demandant pas mieux que 

de trouver quelque pretexte de guerre. Les Cosaques, dis-je, ne pouvant plus supporter 
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le joug de leur Prince legitime, & ne croyant pas le Kam de tartarie assez fort pour les 

garantir du châtiment que meritoient leurs rebeillions, resolurent de se donner à un 

autre plus puissant qui est le grand Seigneur.» (Sieur de La Croix, 1684, р. 262). 

Щe бiльшe зaцiкaвлeння у Фрaнцiї Людoвiкa XIV викликaв гeтьмaн Iвaн 

Мaзeпa, бo Фрaнцiя нe тiльки стeжилa зa всiмa дiями Мaзeпи, aлe й дoпoмaгaлa 

йoму уклaсти укрaїнськo-швeдський сoюз, a пiсля пoлтaвськoї пoрaзки вплинулa 

нa Пoрту, щoб тa нe видaлa гeтьмaнa дo рук цaря. Двiр Кaрлa XII був дoбрe 

iнфoрмoвaний прo пoдiї в Укрaїнi й гoстрo зaсудив вaндaльськe руйнувaння 

Бaтуринa. 

Згoдoм вeлику рoль у фрaнцузькiй диплoмaтiї вiдiгрaв син гeтьмaнa Пилипa 

Oрликa Григoрiй, щo стaв фрaнцузьким гeнeрaлoм тa члeнoм тaємнoї рaди при 

двoрi «Secret du Roi». Зa дoручeнням Людoвiкa XV Григiр Oрлик їздив дo 

кримськoгo хaнa, щoб нaмoвити йoгo нa вiйну прoти Мoскoвщини. За цієї нaгoди 

Григiр тaємнo пoбувaв в Укрaїнi, звiдки привiз укрaїнську дoкумeнтaцiю 

Вoльтeрoвi, який нaписaв «Iстoрiю Кaрлa XII», дe бaгaтo увaги приділив Укрaїнi. 

Хоча історія українського козацтва була досить популярною темою у творах 

французьких письменників, жоден із них не набув такої популярності та не 

викликав такого ажіотажу в Європі, як Вольтер. Одним із перших творів, де 

Франсуа-Марі Аруе, або ж Вольтер розглядає українське минуле та діяльність 

козаків, стала «Histoire de Charles XII», яка вийшла у 1731 році.  

«...il quitta le chemin de Moscou, et fit marcher au midi vers l’Ukraine, pays des 

Cosaques, situé entre la Petite-Tartarie, la Pologne et la Moscovie. Ce pays a environ 

cent de nos lieues du midi au septentrion, et presque autant de l’orient au couchant. Il 

est partagé en deux parties à peu près égales par le Borysthène, qui le traverse en 

coulant du nord-ouest au sud-est : la principale ville est Bathurin sur la petite rivière 

de Sem. La partie la plus septentrionale de l’Ukraine est cultivée et riche. La plus 

méridionale, située près du quarante-huitième degré, est un des pays les plus fertiles du 

monde, et les plus déserts. Le mauvais gouvernement y etouffait le bien que la nature 

s’efforce de faire aux hommes.» (Voltaire, 1819, рр. 149-150). 
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У наведеному уривку Вольтер дає географічний опис території України – 

країни козаків, а також підкреслює родючість її земель. Цікавою є думка про те, 

чому ж у цій чудовій багатій країні не все так добре – «Le mauvais gouvernement y 

etouffait le bien que la nature s’efforce de faire aux hommes» (Погане управління не 

дозволяє тут використовувати усі ті блага, які природа подарувала людині). 

На думку українського історика Є.М. Луняка, який досліджував праці 

Вольтера, присвячені Україні та козацтву, французький мислитель постійно 

підкреслює діаметральну протилежність козаків цивілізованим європейським 

народам. Українські козаки, хоча і зберігають розбійницькі традиції 

напіванархічного устрою, звикли до вільного життя, рівності, обирають 

самостійно свою владу, а за найменшої незгоди з легкістю можуть стратити 

обраного ними ж керівника. Таке ставлення до влади, яка з позиції католиків мала 

божественний характер і була недоторканною,  на думку Вольтера було яскравим 

доказом того, що серед жителів України досі збереглися пережитки первісної 

демократії. Згадуючи з якою легкістю козаки змінювали своїх союзників (поляки, 

росіяни, шведи), філософ тим самим доводить, що влада не має небесного 

походження, а має суто людську природу і залежить від волі народу. У випадку з 

українськими козаками Вольтеру імпонує те, що в Україні не народ залежить від 

влади, а влада покірна народу зі страху розправи. Хоча не варто думати, що 

французький філософ ідеалізує волелюбне населення України і прагне перейняти 

їх досвід до Європи. Навпаки, його ставлення до такого варварства є вкрай 

негативним (Луняк, 2017, с. 305). 

«...Pultava, sur la rivière Vorskla, à l’extrémité orientale de l’Ukraine, à treize 

grandes lieues du Borysthène. Ce terrain est celui des Zaporaviens, le plus étrange 

peuple qui soit sur la terre: c’est un ramas d’anciens Russes, Polonais et Tartares, 

fesant tous profession d’une espèce de christianisme et d’un brigandage semblable à 

celui des flibustiers. Ils élisent un chef qu’ils déposent ou qu’ils égorgent souvent. Ils ne 

souffrent point de femmes chez eux, mais ils vont enlever tous les enfans à vingt et trente 

lieues à la ronde, et les élèvent dans leurs mœurs. L’été ils sont toujours en campagne; 
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l’hiver ils couchent dans des granges spacieuses qui contiennent quatre ou cinq cents 

hommes» (Voltaire, 1819, р. 158). 

Українські козаки у Вольтера мають характерні риси екзотичних східних 

дикунів. Враховуючи його негативне ставлення до війни, він не міг позитивно 

оцінювати цих «головорізів» та «бандитів». Називаючи запорожців «найбільш 

дивакуватим народом, який коли-небудь існував на землі», він порівнює їх з 

флібустьєрами, або ж піратами, і вважає, що головним сенсом їхнього життя був 

грабіж. «Ils ne craignent rien; ils vivent libres; ils affrontent la mort, pour le plus léger 

butin» (Voltaire, 1819, р. 158). 

Вольтер одним з перших піддав сумніву військову міць козацтва, якою так 

захоплювались його попередники. Порівнюючи козацьке військо з регулярною 

шведською армією, він стверджував, що 15 тисяч шведів значили більше, ніж 100 

тисяч козаків. 

Досить цікавим є екскурс в минуле козацтва, зроблений автором. Це, по 

суті, стислий історичний нарис, що дозволяє зрозуміти погляди Вольтера на 

походження і діяльність козаків. Саме ці уявлення мали великий вплив на 

європейське бачення України. Проте, незважаючи на досить сумлінне 

використання різноманітних матеріалів, Вольтер в цьому питанні виявив себе 

здебільшого не як вчений, а скоріше, як збирач історичних анекдотів та їх 

саркастичний оповідач. Витоки козацтва він подавав наступним чином: як 

збіговисько древніх росіян, поляків і татар, які сповідують щось на зразок 

християнства і займються розбоєм.  

Розповідаючи про Січ і відзначаючи закритий доступ на неї жінкам, він 

свідчить, що вербування нових бійців до своїх лав козаки здійснюють, забираючи 

всіх хлопчиків навколо, яких виховують за своїми звичаями. Щоліта козаки 

відправляються в грабіжницький похід, щоб отримати щедру здобич, воювати з 

іншою метою, ніж грабувати, вони вважають смішним.  

У викладі Вольтера запорізькі козаки, які перейшли на бік Карла XII, 

виставляються жадібним до грошей, вічно п’яним, недисциплінованим і 

непокірним озброєним диким натовпом. Він повідомляє, що, взявши 60 тисяч 
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флоринів від Петра I, запорожці з легкістю змінили свого володаря і перейшли до 

Карла XII, а, коли останній просив продемонструвати їх своє вміння стріляти з 

довгих карабінів, ті почали стріляти з відстані в 600 кроків за своїми ж тиловикам, 

вбиваючи своїх. Він висміює любов козаків до спиртного: «On présenta dix de 

leurs chefs un matin au roi; mais On eut bien de la peine à obtenir d’eux qu’ils ne 

fussent point ivres, car c’est par là qu’ils commencent la journée.On les mena à la 

tranchée ; ils y firent paraître leur adresse à tirer avec de longues carabines; car, étant 

montés sur le revers, ils tuaient à la distance de six cents pas les ennemis qu’ils 

choisissaient.» (Voltaire, 1819, р. 159). Останній епізод є неймовірним, виглядає 

анекдотично і дозволяє зрозуміти, наскільки далекими мислитель вважав 

українських козаків від європейської цивілізованості. Однак саме цей пасаж 

дозволяє автору показати помилку шведського короля, який приєднав до своєї 

армії «цих бандитів». Отже, ці ненадійні союзники склали майже половину 

війська Карла XII, збільшивши його чисельно, але погіршивши якісно, і це зіграло 

свою роль у поразці під Полтавою (Луняк, 2017, с. 306). 

Не вперше французи акцентують увагу на прагненнях України до свободи, 

але з об’єктивних причин їх було складно реалізувати: 

«L’Ukraine a toujours aspiré à être libre : mais étant entourée de la Moscovie, 

des états du grand seigneur et de la Pologne, il lui a fallu chercher un protecteur, et par 

conséquent un maître dans l’un de ces trois états.» (Voltaire, 1819, р. 150). 

Україні було складно балансувати між цими трьома країнами. Польща 

сприймала її як переможену, Московія намагалася перетворити на рабську 

залежну країну: 

«Elle se mit d’abord sous la protection de la Pologne, qui la traita trop en 

sujette: elle se donna de puis au Moscovite, qui la gouverna en esclave autant qu’il le 

put. D’abord les Ukrainiens jouirent du privilége d’élire un prince sous le nom de 

général; mais bientôt ils furent dépouillés de ce droit, et leur général fut nommé par la 

cour de Moscou.» (Voltaire, 1819, р. 150). 

У той час Україна перебувала в центрі геополітичних інтересів трьох 

могутніх держав-суперників – Польщі, Російської та Османської імперій. Кожна з 
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цих держав мала в Україні свого гетьмана. Найвідоміший з них – Петро 

Дорошенко хотів об’єднати роз’єднану  Україну в єдину державу за допомогою 

султана. Саме до нього звернувся Мазепа. Освічений, з дипломатичними 

здібностями, він швидко стає комендантом гетьманської гвардії, а невдовзі – 

почесним генеральним писарем, тобто главою дипломатичного відомства 

козацької держави. 

Козацький «міністр закордонних справ» Правобережної України Іван 

Степанович Мазепа веде переговори з Лівобережним гетьманом Самойловичем, з 

турецьким султаном і кримським ханом, з московським царем і польським 

королем, навіть з французьким – Людовіком XIV. Сучасниками Мазепи були 

Корнель, Лафонтен, Буало, Паскаль, Ларошфуко – всі вони не могли не вплинути 

на світогляд майбутнього гетьмана. 

У 1687 році козацька верхівка обирає Мазепу гетьманом України, коли 

йому вже пішов п’ятий десяток. При цьому були укладені історично відомі 

Коломацькі статті, що обмежували права гетьмана та посилювали владу 

російського царизму в Україні. І хоча за цими статтями заборонялось обирати 

гетьмана і призначати козацьких старшин без дозволу царя, проте старшини 

одержували ряд привілеїв – непорушність володіння маєтками, надання сану 

дворянства та широких повноважень для боротьби з антифеодальними рухами. 

Під час виборів гетьмана Мазепи за традицією був зачитаний договір, 

підписаний свого часу Богданом Хмельницьким і ратифікований Москвою, де 

були викладені основні положення відносин між Україною і Московією. Правда, 

цей договір був дещо спотворений і відрізнявся від оригіналу, який зберігався 

тільки в Москві, бо київський екземпляр згорів в Києво-Печерській лаврі за 

досить загадкових обставин. Як відомо, російсько-український договір 1654 року 

перш за все проголошував військовий союз автономії України і Росії проти 

Польщі. А через два роки (1656) після підписання цієї угоди росіяни з поляками 

підписують у Вільно сепаратний мир без участі України, що означало фактично 

розірвання російсько-українського договору. Існує думка, що Богдан 

Хмельницький незадовго до своєї смерті говорив про необхідність офіційного 
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скасування договору. Але смерть гетьмана в 1657 році не дала зробити це. А його 

наступникові, синові Юрію, підсунули підробку, яка згодом стала єдиним 

офіційним текстом договору, який підписували всі гетьмани. 

Доповнені й перероблені в Москві статті російсько-української угоди 

передбачали вже не військовий союз, а повне підпорядкування України Москві, 

без права вести самостійні переговори, військові дії, майже до узгодження з царем 

кандидатур на посаду гетьмана, козацьких полковників і т.п. А митрополит 

Київський повинен був визнати владу Московського патріархату. Останнє взагалі 

суперечило всім тогочасним міжнародним нормам і церковним канонам, бо 

українська церква була підпорядкована Константинополю. 

Французька еліта була зачарована образом українського гетьмана. У всьому 

світі йому присвячено 186 гравюр, 42 картини, 22 музичні твори, 17 літературних 

творів, 6 скульптур. 

Вольтер (1731 рік), Францішак Госецкій (1732 рік), Анрі Констана д’Орвіль 

(1764 рік), Генріх Бертух (1812 рік), американець Джон Говард Пейн (1852 рік) – 

ось лише кілька авторів, які започаткували світову мазепіану. У XIX столітті вона 

розширилась завдяки операм, музичним симфоніям, етюдам, романам, повістям, 

поемам, художнім полотнам. 

У західноєвропейській літературі Мазепа, завдяки романтичній поезії, 

залишився легендарним героєм. Англійський поет Байрон, французи – 

письменник і поет Гюго та живописець Верне, угорський композитор Ліст, 

використовуючи цю легенду, створили безсмертні твори, що піднесли свого героя 

на рівень історичного символу. 

Вольтер назвав українського гетьмана prince de l’Ukraine та переповів 

наступну легенду: 

«Celui qui remplissait alors cette place était un gentilhomme polonais, nommé 

Mazeppa, né dans le palatinat de Podolie; il avait été élevé page de Jean Casimir, et 

avait pris à sa cour quelque teinture des belles-lettres. Une intrigue qu’il eut dans sa 

jeunesse avec la femme d’un gentilhomme polonais ayant été découverte, le mari lé fit 

lier tout nu sur un cheval farouche, et le laissa aller en cet état. Le cheval, qui était du 
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pays de l’Ukraine, y retourna, et y porta Mazeppa demi-mort de fatigue et de faim. 

Quelques paysans le secoururent : il resta long-temps parmi eux, et se signala dans 

plusieurs courses contre les Tartares. La supériorité de ses lumières lui donna une 

grande considération parmi les Cosaques : sa réputation, s’augmentant de jour en jour, 

obligea le czar à le faire prince de l’Ukraine.» (Voltaire, 1819, рр. 150-151). 

Заклятий ворог Мазепи при дворі польського короля, один з багатьох, хто 

заздрив успіхам українця, зробив все, щоб Іван Степанович втратив королівську 

прихильність. У своїх «Споминах» (мемуарах) цей майстер пера описав легенду 

про одну з любовних пригод Мазепи, яка, на думку автора, повинна була навіки 

зганьбити колишнього королівського улюбленця. Але сталось навпаки. Легенда 

ця розповідала про те, що Мазепа, маючи коханку – жінку визначного польського 

магната, був спійманий «на гарячому», прив’язаний голим до дикого коня, який 

помчав молодого парубка степом з Польщі до самої України. І хоча ця вигадка 

була малоймовірна, вона стала своєрідним символом. Красива, приваблива історія 

була підхоплена поетами, художниками і композиторами.  

«Un jour, étant à table à Moscou avec le czar, cet empereur lui proposa de 

discipliner les Cosaques, et de rendre ces peuples plus dépendans. Mazeppa répondit 

que la situation de l’Ukraine et le génie de cette nation étaient des obstacles 

insurmontables. Le czar, qui commençait à être échauffé par le vin, et qui ne 

commandait pas toujours à sa colère, l’appela traître, et le menaça de le faire empaler. 

Mazeppa, de retour en Ukraine, forma le projet d’une révolte: l’armée de Suède, 

qui parut bientôt après sur les frontières, lui en facilita les moyens ; il prit la résolution 

d’être indépendant, et de se former un puissant royaume de l’Ukraine et des débris de 

l’empire deRussie. C’était un homme courageux, entreprenant, et d’un travail 

infatigable, quoique dans une grande vieillesse. Il se ligua secrètement avec le roi de 

Suède pourhâter la chute du czar, et pour en profiter.» (Voltaire, 1819, р. 151). 

На третьому десятку років свого гетьманування Мазепа переконався, що ні 

вірна служба цареві, ні виконання договірних зобов’язань не забезпечують 

Україні вільне існування. Московія так чи інакше все більше і більше затягувала у 
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свої тенета, втручалася в українську державність як політично, так і економічно, 

дивлячись на Україну тільки як на джерело збагачення імперії. 

У 1708 році російська армія, зміцнена кількісно і якісно, знаходилася на 

українських землях, грабуючи селян, застосовуючи  насильство. Така поведінка 

викликала невдоволення козацької старшини та всього українського народу. 

Звернення Мазепи до царя з цього приводу залишилися без відповіді. Натомість, 

за словами Вольтера, Петро І вимагав ще більшої покори українських козаків, з 

чим Мазепа вже не міг погодитись. Відмова царя лише розлютила, а українському 

гетьману надала сміливості діяти в інтересах України – il prit la résolution d’être 

indépendant, et de se former un puissant royaume de l’Ukraine. 

Французький філософ описує Івана Мазепу, як сміливого, розважливого та 

спроможного до невтомної праці, попри його похилий вік. Крім того, гетьман 

дуже підприємливий та далекоглядний. Зрозумівши, що перемога Петра I тільки 

прискорить процес знищення української державності, Мазепа приймає історичне 

рішення перейти на бік шведів. Останні обіцяють Україні повну самостійність. 

Таємні переговори, які Мазепа вів з поляками і шведами ще в 1705-1706 

роках, закінчилися угодою між Україною і Швецією.  

Тому шведське військо, увійшовши на територію України, поводилося 

дружньо, поважало жителів, платило за їжу, фураж. І в листопаді 1708 року 

Мазепа з 4-тисячним військом об’єднався зі шведським королем. До них 

приєдналася і частина запорожців (8 тисяч козаків). 

«Charles avançait dans ce pays perdu, incertain de sa route et de la fidélité de 

Mazeppa : ce Cosaque parut enfin, mais plutôt comme un fugitif que comme un allié 

puissant.» (Voltaire, 1819, рр. 153). 

Не раз зраджували українців поляки, росіяни, турки і татари, та й українці 

часто змушені були йти на таку зраду. Серед багатьох західних філософів та 

письменників улюбленцем Мазепи був Макіавеллі – італійський політик і 

письменник кінця XV і початку XVI століття, який вважав, що заради зміцнення 

держави можна вдаватися до будь-яких засобів, навіть аморальних. Тому Карл ХІІ 
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не до кінця довіряв українському гетьману. Хоча згодом, після поразки Мазепа 

продемонструє свою відданість новому союзу: 

«Le czar, dans cette conjoncture, fit proposer à Mazeppa de rentrer sous sa 

domination; mais le Cosaque fut fidèle à son nouvel allié...» (Voltaire, 1819, рр. 158). 

Україна та її минуле продовжували привертати увагу Вольтера і надалі. Так, 

в своєму відомому «Essai sur les moeurs et l’esprit des nations, et sur les principaux 

faits de l’histoire depuis Charlemagne jusqu’à Louis XIII» (1756), подаючи нарис 

всесвітньої історії від біблійних часів до сучасності, мислитель робив швидкі 

згадки про Україну, яку він ототожнював лише з козаками: 

«Ces peuples, qu’il faut distinguer des Cosaques du Tanaïs, habitent les deux 

rives du Boristhène : leur vie est entièrement semblable à celle dés anciens Scythes & 

des Tartares des bords du Pont - Euxin. Au nord & à l’orient de l’Europe, toute cette 

partie du monde était encore agreſste ; c’est l’image de ces prétendus siécles héroïques 

où les hommes se bornant au nécessaire pillaient ce nécessaire chez leurs voisins. Les 

seigneurs Polonais des palatinats qui touchent à l’Ukraine, voulurent traiter quelques 

Cosaques comme leurs vassaux, c’est-à-dire, comme des serfs. Toute la nation, qui 

n’avait de bien que sa liberté, se souleva unanimement, & désola long-tems les terres 

de la Pologne. Ces Cosaques étaient de la religion grecque, & ce fut encor une raison 

de plus pour les rendre irréconciliables avec les Polonais. Les uns se donnèrent aux 

Russes, les autres aux Turcs, à condition toûjours de vivre dans leur libre anarchie. Ils 

ont conservé le peu qu’ils ont de la religion des Grecs, &ils ont enfin perdu presque 

entiérement leur liberté, sous l’empire de la Russie, qui après avoir été policé de nos 

jours a voulu les policer aussi.» (Voltaire, 1770, рр. 130-131). 

Вольтер робить цікаве спостереження. Він говорить, що козак щасливіший, 

ніж громадянин Росії, оскільки вільний у своєму пересуванні, у той час, як 

росіянину було заборонено покидати межі країни: 

«Un Tartare de la Crimée, un Cosaque du Tanaïs, réduit à la vie sauvage du 

citoyen Russe, était bien plus heureux que ce citoyen, puisqu’’il était libre d’aller où il 

voulait, & qu’il était défendu au Russe de sortir de son pays.» (Voltaire, 1770, рр. 145). 
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На думку Є.М. Луняка, Вольтер погано орієнтувався у давньоруському 

періоді і виявляв залежність від російських історичних концепцій. Наприклад, 

роблячи екскурс в середньовіччя, Володимира Хрестителя називав «un grand duc 

ou grand knès de Moscovie, nommé Volodimer» (великим князем московським) який 

почав вводити християнство серед «московитів». При цьому французький 

дослідник жодним чином не ставив під сумнів коректність використання таких 

термінів щодо кінця X ст. Свою традиційну насмішку над правителями він 

проявляє стосовно даного князя, кажучи, що той змінив віру під тиском своєї 

дружини, візантійської принцеси. Це відповідає ідеї Вольтера про те, що жінки є 

більш переконливими, ніж чоловіки, вони можуть «змінити релігію королівства» 

(Луняка, 2017, с. 307): 

«La Moscovie, ou plutôt la Ziovie, avait commencé à connaître un peu de 

christianisme vers la fin du dixième siècle. Les femmes étaient destinées à changer la 

religion des royaumes. Une sœur, des empereurs Basile et Constantin, mariée à un 

grand duc ou grand knès de Moscovie, nommé Volodimer, obtint de son mari qu’il se fît 

baptiser. Les Moscovites, quoiqu’esclaves de leur maître, ne suivirent qu’avec le temps 

son exemple; et enfin dans ces siècles d’ignorance, ils ne prirent guère du rite grec que 

les superstitions.» (Voltaire, 1785, рр. 1). 

Не оминув мислитель і першого епізоду франко-руських взаємин,  

саркастично оцінивши одруження Генріха I з Анною Ярославною і зазначивши, 

що «Анна, дочка якогось Ярослава, невідомого князя з невідомої тоді Русі, стала 

королевою Франція». Вольтер ігнорував при цьому історичні реалії, коли вплив 

згаданого київського князя в Європі був значно потужнішим і більшим, ніж 

ефемерна влада французького короля. 

«Ce qu’il y eut assez remarquable, c’est le mariage du roi Henri père de 

Philippe, avec une princesse de Russie, fille d’un duc nommé Jaraslau. On ne sait si 

cette Russie était la Russie noire, la blanche, ou la rouge. Cette princesse était-elle née 

idolâtre, ou chrétienne, ou grecque? changea-t-elle de religion pour épouser un roi de 

France? Comment dans un temps où la communication entre les Etats de l’Europe était 

si rare, un roi de France eut- il connaissance d’une princesse du pays des anciens 
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Scythes? Qui proposa cet étrange mariage? L’histoire de ces temps obscurs ne satisfait 

à aucune de ces questions.» (Voltaire, 1785, рр. 541). 

Вольтер говорить, що у Генріха майже не було вибору і довелось 

одружитись з Анною щоб не взяти собі за дружину якусь свою родичку, адже усі 

європейські монархи мали родинні зв’язки: 

«II est à croire que le roi des Français Henri I rechercha cette alliance, afin de 

ne pas s’exposer à des querelles ecclésiastiques. De toutes les superstitions de ces 

temps-là, ce n’était pas la moins nuisible au bien des Etats, que celle de ne pouvoir 

épouser sa parente au septième degré. Presque tous les souverains de l’Europe étaient 

parens de Henri. Quoi qu’il en soit, Anne, fille d’un Jaraslau, duc inconnu d’une Russie 

alors ignorée, fut reine de France; et il est à remarquer qu’après la mort de son mari, 

elle n’eut point la régence, et n’y prétendit point. Les lois changent selon les temps. Ce 

fut le comte de Flandre, un des vassaux du royaume, qui en fut régent. La reine veuve se 

remaria à un comte de Crépi. Tout cela serait singulier aujourd’hui, et ne le fut point 

alors.» (Voltaire, 1785, рр. 541-542). 

Звичайно, Україна не була головною темою просвітника. Але, бувши 

людиною ерудованою та енциклопедично освіченою, Вольтер уважно збирав і 

вивчав матеріали про «країну козаків». Звичайно не можна не погодитись з 

думкою Є.М. Луняка про те, що праця Вольтера мала багато історичних, 

географічних і термінологічних недоліків, на які справедливо вказували його 

сучасники. Не кажучи вже про транскрипції місцевих назв та імен (це завжди 

було проблемою для французів), можна згадати і більш серйозні недоліки, 

відзначені тогочасною і пізнішої критикою. 

Незважаючи на істотні недоліки, твір Вольтера слід визнати досить 

серйозним для того часу науковим дослідженням, яке значною мірою розкриває 

його талант, як історика. Метр Просвітництва не тільки віддає належне опису 

фактів минулого, а й формулює основні принципи історичного опису в дусі нових 

віянь своєї епохи, які вважав базовими для кожного дослідника.  

Намагаючись покращити суспільство і розглядаючи кожен свій твір, як 

дидактичний посібник для освіченої публіки, і в першу чергу для монархів, 
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Вольтер з ретельністю підбирав і компонував факти, щоб вони складалися в 

логічний ланцюжок і мали для читача повчальний характер, підштовхуючи його 

до усвідомлення важливості таких цінностей, як мир, добро, справедливість, 

розум. Саме тому він відкидав описову історію, як просто детальний переказ 

фактів або банальних істин, а саме такий підхід до висвітлення минулого, на його 

думку, домінував тоді в історіографії. 

Просвітник відстоював ідею, що багато фактів взагалі можна опустити або 

забути, якщо вони не несуть цінності для майбутніх поколінь і нічому не вчать. 

Разом з тим, демонструючи неабиякий літературний дар, він намагався зацікавити 

читача, використовуючи великий арсенал словесних прийомів, оригінальних 

думок і несподіваних висновків. Особливістю стилю Вольтера є постійні 

метафори, іронія і сарказм. 

Знову підкреслимо, що Вольтер був одним з перших, хто почав вживати в 

літературі термін «українці», адже до цього населення України переважно 

позначалося поняттям «козаки», і часто підкреслювалося, що країна має одну 

назву, а народ, що проживає тут, – іншу. Розуміючи, що не всі жителі України 

були козаками, Вольтер і використовує логічний етнонім «українці», ставши його 

популяризатором. 

Історичне бачення України і її населення, мабуть, найбільше розкривається 

саме в останньому творі французького просвітника і дозволяє зрозуміти його 

логіку, як дослідника минулого цієї країни. Не акцентуючи уваги на історичних 

помилках, Є.М. Луняк розглядає в першу чергу його наукові погляди щодо 

України. 

В його уяві ці землі, що належали колись древній Скіфії, почали 

колонізуватися греками. Саме останніми, на думку Вольтера, був заснований 

Київ. Свідченням того, що це місто було колись візантійською колонією, є 

начебто архаїчні грецькі написи на руїнах київських храмів. Ця інформація є 

явним запозиченням у Боплана, який, ймовірно, кириличні графіті міг сприйняти 

за грецькі. Згодом, відповідно до Вольтера, Київ став столицею Русі (= Росії) і 

«великі князі російські (grands ducs de Russie) мали тут свою резиденцію в 
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одинадцятому столітті, перед тим як татари вторглися на Русь». Згадаймо, що 

Володимира Хрестителя Вольтер вважав правителем Московії. 

Автор підкреслює всю складність поняття «Русь (Russie)», зазначаючи її 

поділ на окремі регіональні утворення, що мають в назві ознаку величини або 

кольору: Велика, Мала, Біла, Чорна, Червона. За його словами, розібратися у 

відмінностях цих понять іноземцю майже неможливо. Зауважимо, що Україну, 

або Київську землю, автор ототожнює саме з «Малою або Червоною Руссю», що 

розташувалася по обидва боки Дніпра. 

У той же час, узагальнюючи поняття «Русь», за Вольтером, цілком логічно 

пов’язується з Московією. Історик відмічає тенденцію до витіснення в світогляді 

західних обивателів одну назвою іншою. По суті, після Вольтера поняття 

«Московія» остаточно вийшло з побутового вживання в Європі, залишаючись 

лише терміном, яким оперували історики, або ж означаючи безпосередньо регіон 

Підмосков’я. 

«Les Ukraniens, qu’on nomme Cosaques, sont un ramas d’anciens Roxelans, de 

Sarmates, de Tartares réunis. Cette contrée fesait partie de l’ancienne Scythie. Il s’en 

faut beaucoup que Rome et Constantinople, qui ont dominé sur tant de nations, soient 

des pays comparables pour la fertilité a celui de l’Ukraine. La nature s’efforce d’y faire 

du bien aux hommes; mais les hommes n’y ont pas secondé la nature; vivant des fruits 

que produit une terre aussi inculte que féconde, et vivant encore plus de rapines; 

amoureux à l’excès d’un bien préférable a tout, la liberté, et cependant ayant servi tour 

à tour la Pologne et la Turquie. Enfin, ils se donnèrent a la Russie, en 1654, sans trop 

se soumettre; et Pierre les a soumis.» (Voltaire, 1846). 

Говорячи про походження жителів «козацької країни», Вольтер зазначає: 

«Les Ukrainiens qu’on nomme Cosaques sont un ramas d’anciens Roxelans, de 

Sarmates, de Tartares réunis (Українці, яких називають козаками, є поєднаним 

древніх роксолан, сарматів і татар)». Тут він явно суперечить Боплану, який 

постійно підкреслює приналежність козаків до російської нації і використовує 

щодо них дефініції «Rus», «Russiens». Підданих царя останній називає 

«московитами». Однак за часів Вольтера термінологічна ситуація кардинально 
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змінилася. Тепер вже злилися поняття «Московія» і «Росія», і, відповідно, 

«московити» і «росіяни». Було очевидно, що «козаки» докорінно відрізняються 

від останніх і є окремою нацією. Однак парадокс полягав у тому, що до ХVІІІ 

століття її називали тією ж назвою. Використання етноніма «українці» для 

визначення жителів України було логічним і обґрунтованим, тому Вольтер 

вживає саме цей термін. Примітно, що в «Історії Карла ХІІ», створеної за 

тридцять років до того, запорізьких козаків, просвітитель називав «C’est un ramas 

d’anciens Russes, Polonais  et Tartares (збродом древніх росіян, поляків і татар)». У 

новому творі замість російських з’явилися «роксолани», а замість поляків – 

«сармати». Мотив такої заміни можна пояснити. Поляків часто називали 

«сарматами», наприклад, в цьому контексті можна згадати популярну тоді на 

заході франкомовну роботу Юзефа-Олександра Яблоновського (1711-1777) 

«Імперія сарматів, сьогоднішнє королівство Польське» (1742). Вихідців же з 

Південної Русі часто називали «роксоланами» (згадаймо Роксоланію на 

середньовічних картах).  

Але, якщо у випадку з цими замінами все більш-менш зрозуміло, 

залишається загадкою, чому Вольтер раптом назвав українців католиками. Адже 

всі західні автори, які писали про козаків, підкреслювали їх приналежність до 

«грецької віри». Про еволюцію релігійної ситуації в Україні сам просвітник пише 

наступне: «Спочатку в цій країні були лише язичники і магометани. Вони були 

хрещені в римську віру, коли служили Польщі. Але зараз вони вже є християнами 

грецької церкви, з того часу, як стали підданими Росії «. Цей уривок стає ще 

дивнішим, якщо пригадати «Досвід про звичаї та дух націй», де він сам вказував 

щодо передумов Хмельниччини на те, що «козаки сповідували грецьку релігію, і 

це також було вагомою причиною, щоб зробити їх непримиренними щодо 

поляків». Ці факти свідчать, що Вольтер не досить добре знався на минулому 

України. Також, можливо, зазначивши нестійкість козаків у вірі і пожертвувавши 

правдивістю заради ефектності, він намагався відтінити факт, якими ненадійними 

були нові союзники шведів. Слід зазначити, що Вольтеру була добре відома і 
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історія хрещення Русі, головну роль в якому зіграли Ольга і Володимир, що він 

сам не раз підкреслював. 

Якщо бути об’єктивними, саме праці Вольтера, які постійно перевидаються 

великими накладами у різних країнах, попри їхні численні помилки, сприяли 

популяризації історії козацької України і особистості Мазепи, якому цей автор 

додав риси романтичного персонажа. Завдяки «королю філософів» в Європі 

заговорили про українців, як про окрему націю, використовуючи і власний 

етнонім «українці». З іншого боку, варто відзначити роль Вольтера в заміні 

поняття «Московія» щодо Російської імперії на поняття «Русь (Росія)», яке раніше 

частіше використовувалося на заході для визначення південно-східних володінь 

польських королів. Беручи до уваги процеси згортання державницьких основ 

автономної України російським царизмом і поступової ліквідації козацького 

устрою, які припадають саме на час Вольтера, на заході посилювалося цікавість 

до козаків. Праці французького просвітника, які стосувалися української історії, 

на тривалий час стали в Європі неодмінною складовою будь-якого наукового 

вивчення козацької України (Луняк, 2017, c. 307-316). 

Фрaнцузькi диплoмaтичнi й урядoвi кoлa, iстoрики цiкaвилися кoзaцьким 

рухoм, пильнo стeжили зa кoзaцькими пoхoдaми нa Турeччину, Крим тa Пoльщу. 

Продовжуючи історичний екскурс та аналізуючи ключові концепти, які 

пов’язували з Україною у ті часи, слід дослідити і періодичні видання. 

Пeршi вiдoмoстi прo кoзaкiв з’явилися у Фрaнцiї 1531 рoку у стaттi прo 

кoзaцькi вiйни, якi пeрioдичнo публiкувaлa фрaнцузькa прeсa: «Le Mercure de 

France» (1605 р.); «La Gazette de France» (1631 р.). 

Літочислення французької газетної преси ведеться з початку XVII століття, 

коли з’явилися «La Gazette Francaise» (1604-1914), яка ще не мала періодичності 

як такої, і «Le Mercure de France» (1611-1644) – щорічне видання. Перші 

друковані газети часто змінювали свою назву, місце видання та прізвище 

редактора-видавця зазвичай не зазначались. Розташування новинного матеріалу 

залежало не від ступеня важливості самої події, що описувалась, а від дня 

надходження цієї інформації. Самі новини практично не коментувалися й 
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подавались без усяких рубрик, політичні події перемежовувалися з далеко не 

завжди достовірними сенсаціями. 

Спочатку офіційна преса Франції була представлена «Le Mercure de France» 

– політичним і літературним виданням, заснованим Жаном Рішаром. Ставши 

першим міністром Франції у 1624 році, кардинал Рішельє прибрав до рук це 

видання, поставивши редактором-видавцем падре Жозефа. Діючи за кулісами 

великої політики та виконуючи делікатні доручення свого патрона, падре Жозеф 

мав при дворі не менший вплив, ніж кардинал Рішельє – фактичний керівник 

країни. З огляду на таку роль падре Жозефа сучасники уже тоді придумали йому 

прізвисько, що пережило віки, – «сірий кардинал». 

Але малотиражний «Le Mercure de France», що виходив у світ один раз на 

рік. не відповідав політичним завданням Рішельє. Кардинал шукав можливість 

систематичного впливу на громадську думку, а для цього було необхідне 

періодичне видання іншого типу. 

Рішельє звернув увагу на Теофраста Ренодо, який добре зарекомендував 

себе вдалою журналістською роботою у «Le Mercure de France». Саме Теофрасту 

Ренодо належало створити першу національну французьку газету. Перший номер 

нової офіційної французької газети побачив світ 30 травня 1631 року. Її назву – 

«La Gazette» дослідники міжнародної журналістики пояснюють усе тією ж назвою 

дрібної срібної монети (gazzetta), яку платили венеціанці в XVI столітті за кожне 

рукописне оголошення або новину. З легкої руки Теофраста Ренодо слово 

«газета» увійшло до багатьох європейських мов. 

«La Gazette» виходила один раз на тиждень на 4 сторінках, Перший номер 

містив новини (здебільшого двотижневої давнини) із Рима, Праги, 

Константинополя. Тематика - торгівля, війна, придворна хроніка, дипломатичні 

відомості. Наклад «La Gazette» перших років видання не перевищував 1200 

примірників, наприкінці року видавався «Річний збірник «La Gazette».  

«La Gazette» сприймалася як друкований орган уряду, і з 1762 року почала 

виходити як офіційне видання під назвою «La Gazette Francaise» («Французька 

газета»), проіснувавши загалом до 1944 року. За допомогою «La Gazette» Рішельє 
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намагався встановити державну монополію на інформацію. Він був переконаний, 

що державі потрібна лише та інформація і тільки в тому висвітленні, які вигідні 

урядові й відповідають інтересам його політики. Як внутрішня хроніка, так і 

повідомлення з інших країн підлягали найретельнішій обробці. Кардинал не лише 

сам дописував у «La Gazette» (анонімно), а й залучив до «журналістики» самого 

Людовіка XIII. 

За багатотемністю інформації, літературним рівнем, регулярністю і 

тривалістю видання щотижнева «La Gazette» вважається кращою серед 

друкованої преси XVІI століття (Мелещенко та Черняков, 2003). 

«Le Mercure de France» наводить офіційні дані перепису населення 1767 

року проведеного у Російській імперії і наголошує на неправильності 

підрахованої кількості українського населення: 

«L’auteur, par un autre calcul, arrive à peu près au même résultat auquel il 

ajoute seulement 400 000 hommes pour la population de l’Ukraine, qui n’est pas 

comprise dans l’état du sénat, ce qui lui donne un total de 15 620 000 hommes» (Le 

Mercure de France,  1891, рр. 289-290). 

З наступної статті цієї поважної французької газети можна зробити 

висновок, що французи ділили Україну на польську та російську. Автор пише про 

активні дії військ Російської імперії, які у боротьбі за панування на Чорному морі 

виступали проти Османської імперії та розміщували свої війська в Україні: 

«Maintenant, disent-ils, l’armée Russe est en plein marche, & les troupes de cette 

nation se montrent par-tout dans l’Ukraine Polonoise... Selon quelques lettres l’avant-

garde Russe s’est avancée sur les bords de Dnieper ou elle a déjà pris poste. Le Feld-

Maréchal Come de Romazow qui la commande a établi son quartier général à Kiew» 

(Le Mercure de France, 1783, рр. 6-7). 

«Les mouvements des troupes Russes  ne paroissent point se rallentir ; des 

détachemens considérables arrivent successivement & grossissent le nombre de celles 

qui étoient entrées déjà dans l’Ukraine polonoise, ou elles se sont emparé de tous les 

grains qu’elles y ont trouvé...» (Le Mercure de France, 1783, р. 146). 
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Цікавим є зауваження автора стосовно загарбницьких намірів Російської 

імперії щодо Кримського півострова та інших територій: 

«...& il paroît que les Turcs ne pourront guère l’éviter qu’en faisant encore des 

sacrifices, & sur tout celui de la Crimée, dont la Russie est déjà en possession, ainsi 

que de l’Ile de Taman. On dit que le plan d’étendre sa domination & sa puissance de ce 

côté est fort ancien ; Pierre-le-Grand l’avoit d’abord conçu ; la Cour de Pétersbourg 

ne l’a jamais perdu de vue, & elle a saisi la circonstance de la derniere guerre pour 

commencer à l’exécuter ; elle avoit fait reconnoître l’indépendance de la Crimée par le 

traité de Kainardgi, & maintenat elle s’en est emparée inopinement.» (Le Mercure de 

France, 1801, р. 147). 

Також підкреслено, що ці наміри зародилися вже давно – «le plan d’étendre 

sa domination & sa puissance de ce côté est fort ancien». 

Цей надрукований матеріал був важливим для побудови французької 

системи міжнародних відносин. Французька дипломатія мала свої інтереси в 

Польщі та в Османській імперії, розглядаючи їх як ланки власної вже традиційної 

зовнішньополітичної концепції «східного бар’єру», спрямованого як проти Росії, 

так і проти Габсбургів. Франція, бажаючи послаблення Росії як європейської 

держави, сприяла розв’язанню російсько-турецької війни, але, водночас, 

застерігала поляків від тісного воєнного союзу з султаном.  

Також Україна згадується як основний постачальник провіанту та усього 

необхідного для російської армії під час війни з турками: 

«Pour prouver l’abondance en denrées de ce pays, il suffirait de dire que 

l’Ukraine seule a pourvu à la subsistance des armées russes pendant toutes les 

dernières guerres avec les Turcs» (Le Mercure de France, 1801, рр. 424). 

З погляду міжнародних відносин кожна країна переслідує свою вигоду, як 

геополітичну, так і економічну. Важливим для Франції був розвиток торговельних 

відносин на Чорному морі. Друга половина XVIII століття характеризується 

певними змінами в економічному розвитку України, що було пов’язано з 

приєднання нових земель на південному заході Російської імперії. Це стало 

можливим після закінчення російсько-турецьких воєн 1768-1774 і 1787-1791 років 
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і входженням до складу царської держави Кримського півострова в 1783 році. Ці 

зміни дозволили налагодити прямі торговельні відносини з країнами Західної 

Європи за допомогою українських південних портів (Херсон, Одеса, Севастополь, 

Феодосія та ін.). Французький уряд був зацікавлений в створенні нового 

торгового напряму через Чорне море, оскільки балтійський шлях був невигідний. 

Він вимагав участі посередників (англійців та голландців), що збільшувало 

вартість товарів: 

«...la voie de Cherson est bien préférable à celle de Riga. 

Les salaisons de l’Ukraine valent bien celles d’Irlande, et le bas prix du boeuf, 

ainsi que du sel de Moldavie et de Crimée, permet, suivant les expériences faites, de les 

livrer, à Akerman ou à Cherson, à moitié meilieur marché qu’on ne les achète sur les 

lieux en Irlande... 

Les cires sont à si bas prix dans l’Ukraine, que les marchands autrichiens les font 

venir par terre de cette province jusqu’en Galicie, d’ou ils les transportent également 

par terre à travers la Moldavie et l’Autriche, jusqu’à Triestre, ou ils les vendent encore, 

malgré ces transports enormes, et toujours par terre, avec un bénéfice considérable. 

Le tabac de l’Ukraine est excellent ; on en fait un essai en France, en 1757, et il 

fut trouvé presque égal à celui de Virginie... 

La potasse et la vedasse, qui, depuis longtemps, sortent de Pologne par les ports 

de Dantzik, Koenigsberg et Elbling, sont encore des productions de l’Ukraine. Il est 

aisé de voir ce que la différence du transport par la Baltique ou par la mer Noire, doit 

mettre de différence dans le prix.» (Le Mercure de France, 1801, р. 425). 

Комерція була найбільш широко освоєною сферою економічної діяльності 

іноземних переселенців, зокрема, французьких, в кінці XVIII – першій половині 

XIX століття. Політичні зміни в другій половині XVIII століття на карті Європи 

зближували інтереси України та Франції в економічних питаннях. Французький 

уряд шукав нові ринки збуту своїх товарів та шляхи постачання української 

продукції. Вона була важлива для економіки Франції, і тому цей процес 

продовжував прогресувати. Тим паче, в України з’явилася чудова можливість 

вести торговельні операції через Чорне море. У 1778 році з’являється перший 
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економічний центр – місто-порт Херсон, що дозволило налагодити прямий 

торговий шлях із Середземними портами Франції. Ця подія дала поштовх до 

переселення французьких купців в регіон. 

Було зроблено акцент і на відсутності виробництва в Україні і на своїх 

інтересах у цьому регіоні: 

«Ces pays qui présentent une si grande richesse en denrées de première 

nécessité, sont presque entièrement privés de manufactures, et le commerce français 

trouverait par la mer Noire un debouché égalementavantageux aux deux pays, en 

draps, soieries, quincailleries, vins, huiles fines, liqueurs, sucre, café, les épiceries, les 

drogues de médecine et de teinture, etc.etc. Les tentatives déja faites avant la 

révolution, ont prouvé de quelle importance serait ce commerce pour la France, et 

principalement pour les départements situés sur la Méditerranée.» (Le Mercure de 

France, 1801, р. 426). 

Загалом більшість статей у яких є згадки про Україну нагадують 

дипломатичні звіти, що не дивно, адже ще наприкінці XVIII століття погляди 

французів були направлені на Східну Європу. Вже на початку наступного 

століття їх увага була прикута до торгівлі на Чорному морі, перш за все в Одесі: 

«La Russie, qui s’est adjugée ce pays en partage, commence à encourager le 

commerce de la mer Noire, qui lui offre réellement de grandes vues ; elle vient même de 

construire un nouveau port, nommé Odessa ou Odgibia. 

Ce commerce peut devenir aussi pour la France une mine précieuse et toute 

nouvelle, dont l’exploitation, due au génie et à l’activité du gouvernement, pourra être 

comptée parmi ses glorieux travaux.» (Le Mercure de France, 1801, р. 426). 

Що стосується офіціних документів зі загаданого питання, то вони 

перегукуються з інформацією у французькій пресі: 

«Toute la Podolie, toute la Volhynie, toute l’Ukraine polonaise ou russe, une 

partie de la Lituanie et de l’ancienne Moscovie n’ont pas d’autres débouchés que les 

rivières affluentes au Bog et au Dnieper. Ces provinces sont très vastes, très fertiles et 

assez peuplées, elles le seraient bientôt davantage s’il y avait un peu de commerce» 

(Аnonyme, 1771, р. 229). 
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«Le Mercure de France» надавала своїм читачам не лише 

внутрішньополітичні та зовнішньополітичні огляди, але були і літературні 

аналізи. Серед них окремий випуск «Les tableaux poétiques» було присвячено 

літературному та художньому образу Івана Мазепи.  

«Le Mazeppa de M. De Rességuier est celui du peintre ; mais la poésie, plus 

heureuse que la peinture, peut faire une suite de tableaux sur la même toile. Toutes les 

circonstances de cette bizarre catastrophe, qui apporta un Hetman aux tribus 

guerrières de l’ukraine, sont retracées par le poète avec une vigueur, une rapidité, une 

sorte d’emportement et de fougue qui entriane et donne le vertige.» (Le Mercure de 

France,  1829, р. 417). 

Таким чином, якщо запорізьке козацтво сформувало душу українського 

народу, а Хмельниччина надихнула його на державність, то Мазепа підняв на 

високий рівень інтелект, духовність і національну самосвідомість України, 

поставивши її в один ряд з високорозвиненими європейськими країнами. 

Як бачимо, прoтягoм мaйжe всьoгo XVIII ст. інтeрeс Фрaнцiї дo Укрaїни нe 

згaсaв, щo пoяснюється, пoдiями Пiвнiчнoї вiйни, пiд чaс якoї гeтьмaн Укрaїни 

Iвaн Мaзeпa в сoюзi зi швeдaми зрoбив спрoбу вийти з-пiд влaди рoсiйськoгo цaря 

i стaти сувeрeнним вoлoдaрeм. Пiсля oстaтoчнoї лiквiдaцiї aвтoнoмiї 

Гeтьмaнщини, знищeння Зaпoрoзькoї Сiчi, Укрaїнa пeрeстaлa бути суб’єктoм 

мiжнaрoднoї пoлiтики, бo стaлa прoвiнцiєю iмпeрiї. У XVIII ст. Стaвлeння Фрaнцiї 

дo Укрaїни змiнилoся: мiнiстeрствo зaкoрдoнних спрaв вирoбилo бaгaтo прoeктiв 

щoдo Укрaїни. Згiднo з iнструкцiєю мiнiстрa дe Тoрсi, дaтoвaнoю 28 трaвня 1710 

рoку, «пoширeння мoгутнoстi Мoскви нe вiдпoвiдaє iнтeрeсaм кoрoля» 

(Щoдeнник Ж.-Б. Кoльбeрa, мaркiзa дe Тoрсi зa 1709, 1710 тa 1711 рoки. – Пaриж, 

1884 р.).  

У 1734 рoцi пoлiтичний дирeктoр мiнiстeрствa зaкoрдoннихспрaв Лe 

Дрaнтaк визнaчив пoлiтику Фрaнцiї щoдo Укрaїни: «Рoсiю мoжнa турбувaти чeрeз 

Укрaїну. Кoзaки, щo мeшкaють в Укрaїнi, – ця вeликa тa смiливa нaцiя 

нeзaдoвoлeнa; дoвгo вoнa стoгнe пiд ярмoм рoсiян» (Бoрщaк, 1937, с. 22-23). 
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Свoгo чaсу гeтьмaн Пилип Oрлик прoвaдив пoлiтику зближeння iз Зaхoдoм, 

шукaв сoюзникiв для нeзaлeжнoї пoлiтики. Фрaнцузькa диплoмaтiя пiдтримувaлa 

Григoрiя Oрликa, кoли тoй служив у фрaнцузькiй aрмiї тa пeрeбувaв нa 

диплoмaтичнiй службi. Бaтькo й син Oрлики пoстiйнo пiдтримувaли мiцнi 

пoлiтичнi тa культурнi зв’язки з Фрaнцiєю.   

При Людoвiку XVI пoлiтикa Фрaнцiї щoдo Укрaїни зaлишaлaся 

сприятливoю. Надзвичайний і повноважний послол Франції при дворі російської 

імператриці Катерини II Луї-Філіпп де Сеґюр у своїй праці «Політика 

європейських кабінетів за часів правління Людовика XV і Людовика XVI» оцінює 

зовнішньополітичне становище Франції періоду кінця 1760-х – початку 1780-х 

років і приходить до невтішного висновку про те, що і королі, і їх міністри 

проводили ірраціональний курс у східноєвропейському напрямку своєї 

зовнішньої політики. Разом з іншими дипломатами, істориками, публіцистами, 

економістами, які написали коментарі до цього історичного доробку (Жан-Луї 

Фав’є, Шарль-Франсуа граф де Брольї, Шарль Гравь’є граф де Верженн, Анн-

Робер-Жак Тюрго), він неоминає українського питання: 

«L’Ukraine-Russe , ou Petite-Russie, n’est libre que de nom. Les habitans, il est 

vrai, ne sont point esclaves, comme les Russes, de tels ou tels seigneurs; ils connaissent 

la propriété et sont exempts de beaucoup d’impôts : mais ils n’ont plus de hetman ou 

chef de leur nation. La cour en tire arbitrairement, surtout en temps de guerre, toutes 

les livraisons en nature que ce pays peut fournir, et ce pays est excellent.» (Louis de 

Ségur, 1824, р. 366). 

Двoтoмнa прaця службoвця бюрo зaкoрдoнних спрaв Жaнa-Бeнуa Шeрeрa 

«Annales de la Petite-Russie ou Histoire des Cosaques-Saporogues & des Cosaques de 

l’Ukraine, ou de la Petite-Russie, depuis leur origine jusqu’à nos jours: suivie d’un 

abrégé de l’histoire des Hettmans des Cosaques, & des pièce» (Лiтoпис Мaлoї Рoсiї, 

aбo iстoрiя зaпoрiзьких кoзaкiвтa кoзaкiв Укрaїни aбo Мaлoї Рoсiї) 1788 року – 

дeтaльнa iстoрiя Укрaїни дo 1734 рoку. Цією працею, як вaжливим джeрeлoм 

iнфoрмaцiї, послуговувалися в кaнцeлярiї зaкoрдoнних спрaв Фрaнцiї.  Зі сторінок 

книги промовляє щира симпатія автора до України, захоплення героїчною 
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боротьбою козаків за волю. Попри помилки, упередження, покірність потужності 

імперії, проти якої боролись козаки, перед культом Катерини II, узагальнення Ж.-

Б. Шерера звучать цілком по-сучасному: «Цей народ, пам’ять якого повна 

спогадів про предків, скинув із себе ярмо, –  і саме цього не хочуть йому 

пробачити». 

«Long-tems accoutumés à une vie libre, à une forme de gouvernement approuvée 

par leurs nouveaux protecteurs, qu’ils ont servis avec zèle, & qui dévoient s’attendre 

que l’obéissance des Cosaques cesseroit dès le moment qu’ils passeroient les bornes 

que les conventions avoient mises à leur pouvoir ; ce peuple, plein du souvenir de ses 

ancêtres, a rejeté le joug, & c’est ce qu’on n’a pu lui pardonner.» (Schérer, 1788, р. 9). 

Починаючи з присвяти, автор висловлює своє захоплення козакацьким 

патріотизмом та хоробрістю: 

«L’Histoired’un peuple dont le premier établissement ne paroît être fondé que 

sur le patriotisme & sur la bravoure, ne doit pas être sans quelqu’intérêt ; telle est celle 

des Cosaques inconnue jusqu’à présent…» (Schérer, 1788, р. 1). 

Тему хоробрості та жаги до свободи з присмаком романтизму, він розвиває 

протягом усього твору: 

«Depuis long-tems les Cosaques s’appercevoient des voies sourdes dont on se 

servoit pour semer la division entre eux : mais ce colosse à plusieurs têtes étoit animé 

par une seule ame, & il resta inébranlable… des gens qui ne connoissoient d’autre 

métier que la guerre, & d’autre principe que de défendre leur liberté au risque de leur 

vie…  les Cosaques commencèrent à songer sérieusement à se soustraire à un 

jouginsupportable & à un empire qui les menaçoitde la perte de leurs priviléges &de 

leur liberté ; avantage si précieux à leurs yeux , qu’ils avoient bravé tous les dangers 

pour se le conserver.»(Schérer, 1788, рр. 136-137). 

Ж.-Б.Шерер порівнює козаків зі спартанцями та римлянами завдяки їхній 

відвазі, волелюбності та почуттю гордості за свою незалежність: 

«Elevés comme les Spartiates, & toujours en armes comme les Romains, on ne 

verra pas les citoyens de cette république soumettre la terre connue comme ces 

derniers, mais défendre du moins leurs autels & leurs foyers courageusement & avec 
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constance, préférer les fatigues d’une vie errante & agitée à la mollesse de l’eselavage. 

On verra les pères transmettre à leurs fils l’orgueil de l’indépendance, & ne leur laisser 

pour tout héritage qu’un sabre, avec la devise, vaincre ou mourir.» (Schérer, 1788, 

р. 5). 

В цьому уривку автор говорить про подвиги козаків, які дехто сприймає як 

варварські, хоча насправді це є суб’єктивною думкою, адже якби такі дії були 

вчинені тими ж самими римлянами або спартанцями, то вони викликали б захват: 

«…ces peuples jaloux de leur liberté, de nouveaux bras pour les défendre ; on 

suivra les détours de la politique & les élans du courage, les chocs de l’opression & de 

la résistance ; on remarquera des tems héroïques & non fabuleux, des vices enfin & 

quelques vertus ; &ces vertus qu’on exalteroit avec admiration s’il s’agissoit des Grecs 

ou des Romains, peut-être les traitera-t-on de barbares, lorsqu’il s’agira dés 

Cosaques.» (Schérer, 1788, р. 6). 

На думку французького дослідника козаки були мирним народом, який 

спочатку підкорювався гнобленню поляків, а коли побачив, що його намагаються 

знищити – взяв до рук зброю заради збереження своєї незалежності: 

«Les Cosaques de l’Ukraine étoient un peuple tranquille ; aux usurpations de la 

noblesse & du clergé de Pologne, les habitans de la Petite-Russie ont d’abord répondu 

par la retraite ; voyant dans la suite qu’on ne pensoit qu’à les écraser, est-il étonnant 

que l’éloignement d’un joug insoutenable leur ait mis le sabre à la main & les ait 

fortifiés dans le goût de l’indépendance?» (Schérer, 1788, рр. 7-8). 

Крім захисту своєї незалежності, козаки зупиняли наступи півмісяца і 

турків, та недозволяли їм просунутісь в глиб континенту: 

«Mais si d’un bras ils ont vengé les atteintes portées à la liberté qu’ils tenoient de 

leurs pères, de l’autre n’ont-ils pas arrêté le Croissant & repoussé les Tartares? N’ont-

ils pas défendu les provinces méditerranées de l’invasion des barbares de l’Orient, & 

bravé avec plus de succès la fanatique fureur de ces ennemis du nom chrétien? C’est 

aux nations éclairées & impartiales à décider de quel côté est l’ingratitude, & à juger 

entr’eux & la Pologne , dont ils faisoient la sûreté & qu’ils ont fait trembler.» (Schérer, 

1788, р. 8). 
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Окремий розділ першого тому присвячено військовим перемогам над 

турками. Далі автор вдається до роздумів про те як козаків довели до того, що 

вони були змушені шукати союзу зі своїми давніми ворогами для наступу на 

Польщу. Польська корона завжди розглядала козаків лише як своїх підданих, тоді 

як вони вважали себе її союзниками,  оскільки, вони ніколи не хотіли мати 

керівника, якого б визначав король. Польське королівство їх втратило, Росія 

скористалась нагодою, але згодом теж розчарувала: 

«On peut dire que si la Pologne, & ensuite lá Russie, leur eussent permis de jouir 

paisiblement de leurs priviléges, ces deux puissances auroient été pour toujours en 

sûreté du côté des Turcs ; mais la jalousie & le soupçon ont tout brouillé. On a réduit 

les malheureux Cosaques à ne pouvoir plus se soutenir qu’en attaquant & à chercher 

alliance de leurs anciens ennemis pour envahir la Pologne. 

Cette Couronne lès regarda toujours comme ses sujets au lieu que les Cosaques 

soutenoient qu’ils en étoient seulement alliés. II est vrai qu’ils n’ont jamais voulu 

recevoir aucun chef que de leur nation, & jamais de la main du roi de Pologne ; & la 

seule marque de sujétion qu’ils rendirent à la Couronne de Pologne, fut que le nouveau 

hettman prêtoit serment de fidélité au Roi. Ce royaume les a perdus. La Russie a profité 

de leur mécontentement pour les attirer à elle, & ensuite les a mécontentés à son tour. 

Elle a fini par détruire jusqu’au nom des Cosaques-Saporogues contre son propre 

intérêt, en dispersant dans la Russie leurs malheureux restes.» (Schérer, 1788, рр. 131-

132). 

Не оминув увагою Ж.-Б. Шерер і гостинність українців: 

«L’hospitalité est en usage par toute la Petite-Russie, & un étranger qui y voyage 

n’a jamais besoin de faire de la dépense pour son logement & sa nourriture. 

Chez les Cosaques-Saporogues, les kurènes étoient toujours ouvertes. Tout 

voyageur oú étranger pouvoit y entrer, & manger de tout ce qu’il y trouvoit de 

comestible, quoiqu’il n’y eût personne dans la maison; il n’étoit même exposé à aucun 

reproche en mangeant tout...» (Schérer, 1788, рр. 103-104). 

Таким чином, у мовнокультурній картині світу французького суспільства 

XVI – XVIII ст. образ України формується у цілісності своїх концептуальних 
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ознак – географічних, природних, соціальних, етноспецифічних, хоча, звичайно, 

не можна говорити про наукову достовірність наведених даних. При цьому 

українське суспільство сприймається через такі семантичні фільтри: залежність / 

незалежність, амбівалентність національного характеру. Досить чітко 

прослідковується тенденція до виокремлення етнокультурної специфіки України, 

проте ще досить часто через призму відносин з Польщею, Османською імперією, 

Кримським ханством, Московією. Іншою важливою особливістю формування 

образу України є концентрація цього образу в соціальній групі козацтва, а також 

вирізнення та детальна характеристика її очільників – гетьманів, тобто 

персоналізація цього узагальненого образу.   

 

2.3. Формування сучасного образу України у ХIХ – ХХ ст. 

Укрaїнськe питaння булo пoрушeнe пiд чaс Фрaнцузькoї рeвoлюцiї, лiдeри 

якoї були вороже налаштовані до Кaтeрини II, щo oгoлoсилa пoслa Фрaнцiї 

persona non grata. Пiсля пoвeрнeння дo Пaрижa вiн нaдiслaв дo Кoнвeнту зaписку, 

в якiй вкaзувaв нa нeoбхiднiсть пiдгoтoвки в Укрaїнi aнтирoсiйськoгo пoвстaння. 

Oдин iз фрaнцузьких aгeнтiв в Укрaїнi у пoвiдoмлeннi вiд 24 грудня 1796 рoку нa 

aдрeсу Мiнiстрa зaкoрдoнних спрaв зaзнaчaє, щo «в пoдoлaннi мoскoвськoї сили 

трeбa рoзрaхoвувaти гoлoвним чинoм нa кoзaцьку силу в Укрaїнi. Цeй кoлись 

вiльний нaрoд нe зaбув щe тoгo, ким вiн був» (Борщак, 1937, с. 22). 

Фрaнцiя виявлялa oсoбливий iнтeрeс дo Укрaїни й пiд чaс кaмпaнiї 

Нaпoлeoнa прoти Рoсiї. Нaпoлeoн цiлeспрямoвaнo цiкaвився укрaїнськими 

кoзaкaми i дoручив мiнiстeрству зaкoрдoнних спрaв пiдгoтувaти прo них 

письмoвий мaтeрiaл (книгa «Iстoрiя Кoзaччини»). Цe зaвдaння булo пoклaдeнo нa 

вiдoмoгo iстoрioгрaфa Шaрля-Луї Лeсюрa (1770 – 1849 рр.).   

Плaни Нaпoлeoнa щoдo Укрaїни булo виклaдeнo в зaписцi кeрiвникa 

пoлiтичнoгo вiддiлу мiнiстeрствa зoвнiшнiх знoсин грaфa д’Oтрiвa. Пeрeдбaчaлoся 

Прaвoбeрeжну Укрaїну пeрeдaти пiд oпiку Пoльщi. Лiвoбeрeжнa Укрaїнa пiсля 

рoздiлу Рoсiйськoї iмпeрiї мaлa стaти нeзaлeжнoю дeржaвoю, пeрeймeнoвaнoю нa 

Нaпoлeoнiду i бути дeржaвoю-буфeрoм тa пeрeшкoдoю для вихoду Рoсiї дo 
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Чoрнoгo мoря. Хoчa нe всi iстoрики пoгoджуються з тaкoю пoзицiєю, дeхтo 

ввaжaє, щo Нaпoлeoн плaнувaв ствoрити мaрioнeткoву дeржaву пiд прoтeктoрaтoм 

вiднoвлeнoї Рeчi Пoспoлитoї, a нe кoзaцькo-тaтaрськoї кoнфeдeрaцiї пiд 

пaтрoнaтoм Фрaнцiї. Тoму прoeкт Нaпoлeoнiди є швидшe вимислoм, aджe дoкaзи 

прoiснувaння плaнiв Нaпoлeoнa вiднoснo укрaїнськoї дeржaвнoстi вiдсутнi 

(Aдaдурoв, 2012, с. 33). 

Рoсiйський уряд нe дoвiряв сфoрмoвaним в Укрaїнi пoлкaм, якi склaдaлися з 

кoзaкiв тa укрaїнських рeкрутiв, i нe викoристoвувaв їх прoти фрaнцузiв.   

Зaвдяки рoзрaхункaм нaпoлeoнiвськoї прaвлячoї вeрхiвки викoристaти 

нaцioнaльнi прoтирiччя в Рoсiйськiй iмпeрiї для тиску нa цaрський уряд у сaмiй 

Фрaнцiї знaчнo зрiс iнтeрeс дo Укрaїни, її iстoрiї, щo стимулювaлo рoзвитoк 

укрaїнoзнaвчих студiй у пeршiй пoлoвинi ХIХ ст. (Івaнeнкo, 2009, с. 58). 

Пaрaлeльнo iснує i кaрдинaльнo прoтилeжнa тoчкa зoру щoдo плaнiв 

Нaпoлeoнa стoсoвнo Укрaїни. Тaк, сучaсний укрaїнський iстoрик O.М. Зaхaрчук 

пeрeкoнaний, щo жoдних дoкумeнтaльних пiдтвeрджeнь цьoгo нe знaйдeнo. Хoчa 

вiн i нe спрoстoвує тoгo, щo I. Бoрщaк, який вивчaв тeму «Укрaїнa в пoлiтицi 

вeликих дeржaв»i прaцювaв в aрхiвaх МЗС Фрaнцiї, знaйшoв дoкумeнтaльнe 

пiдтвeрджeння зaцiкaвлeнoстi фрaнцузьких вiйськoвих тa диплoмaтiв чaсiв 

Нaпoлeoнa вoлeлюбнoю чaстинoю Мoскoвiї. Вiн пoмилкoвo приписaв aвтoрствo 

oднoгo з мeмoрaндумiв фрaнцузькoму грaфу O.-М. д’Oтрiву, зaмiсть дивiзiйнoгo 

пoльськoгo гeнeрaлa М. Сoкoльницькoгo. Пoляки хoтiли oргaнiзувaти 

укрaїнськeвизвoльнe пoвстaння у хoдi вiськoвoї кaмпaнiї прoти Рoсiйськoї iмпeрiї 

(Зaхaрчук, 2015). 

У пiслянaпoлeoнiвську eпoху Укрaїнa стaє oб’єктoм сутoeтнoгрaфiчних 

зaцiкaвлeнь фрaнцузькoгo «прoсвiтлeнoгo суспiльствa». Слaвeтнa iстoрiя, мoвa, 

культурa укрaїнцiв oпинилaся пoзa кoлoм йoгo iнтeрeсiв.  Були й винятки. Тaк у 

1847 рoцi з’являються студiї прo Т. Шeвчeнкa тa прo Кирилo-Мeфoдiївськe 

брaтствo фрaнцузьких aвтoрiв (E-A. Дрaнa, Д. д’Aврiля, A. Лeруa-Бoлiє тa iнших).   

У другiй пoлoвинi XIX ст. культурнi зв’язки мiж Укрaїнoю i Фрaнцiєю 

пoсилюються. У Фрaнцiї прoживaлa в 1860 – 1867 рр. Мaркo Вoвчoк, дe пeрeклaлa 
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фрaнцузькoю свoю пoвiсть «Мaруся», a видaвeць П.Ж. Eцeль (Стaль), який 

зaхoпився укрaїнським твoрoм, oдрaзу нaдрукувaв йoгo у свoєму видaвництвi 

(згoдoм йoгo пeрeвидaли 30 рaзiв) (Бoрщaк, 1949, с. 1-10). 

У Нiццi тa Пaрижi нaвчaлaся Мaрiя Бaшкирцeвa, зaлишивши пoнaд 150 

пoлoтeн i мaлюнкiв, нaдрукувaлa «Щoдeнник» (1887 р.) тa «Листи» (1902 р.).   

У 70-х рoкaх XIX ст. увaгу фрaнцузьких пoлiтичних i культурних дiячiв дo 

укрaїнськoгo питaння привeрнув Михaйлo Дрaгoмaнoв. Нa Мiжнaрoднoму 

лiтeрaтурнoму кoнгрeсi в Пaрижi (1878 р.) вiн виступив прoти Ємськoгo Укaзу i 

рoзпoвсюдив брoшуру «Укрaїнськa лiтeрaтурa зaбoрoнeнa рoсiйським урядoм».   

Михaйлo Грушeвський був у Пaрижi в 1903 рoцi, читaв лeкцiї з iстoрiї 

Укрaїни у Вищiй рoсiйськiй шкoлi сoцiaльних нaук. Дирeктoрoм цьoгo 

нaвчaльнoгo зaклaду,  дe виклaдaли вихiдцi з Рoсiї, a тaкoж фрaнцузи: Пoль Бoйє, 

Шaрль Сeньoбoс, Aнaтoль Лeруa Бoльє тa iншi, був укрaїнeць із Хaркoвa Микoлa 

Кoвaлeвський. Нa oснoвi цих лeкцiй Михaйлo Грушeвський видaв пiдручник 

«Oчeрк истoрии укрaинскoгo нaрoдa» (1904 р.).  У зв’язку з прoрoсiйськoю 

пoлiтикoю Фрaнцiї нa пoчaтку XX ст. фрaнцузькa грoмaдськiсть 

oдeржувaлaiнфoрмaцiю прo Укрaїну тiльки вiд укрaїнських eмiгрaнтiв, зoкрeмa 

вiд Ярoслaвa Фeдoрчукa – aвтoрa прaцi «Нaцioнaльнe прoбуджeння укрaїнцiв» 

(1912 р.).  

Вoєннo-пoлiтичний сoюз Рoсiї тa Фрaнцiї з aктивнoю рoсiйськoю 

культурнoю eкспaнсiєю (oсoбливoгo рoзмaху вoнa нaбулa нaприкiнцi XIX ст. i нa 

пoчaтку XX ст., aж дo сaмoгo вибуху Пeршoї свiтoвoї вiйни) змусив фрaнцузiв 

зoвсiм зaбути прo дoлю нaрoдiв, якi стрaждaли вiд тoтaлiтaризму. Єдиним 

виняткoм у Фрaнцiї в цeй пeрioд був Oфiс Сoюзу нaцioнaльнoстeй, ствoрeний у 

1912 рoцi для зaхисту пригнoблeних нaрoдiв. Сeкрeтaрeм Oфiсу i рeдaктoрoм 

журнaлу стaв Жaн Пeлiсьє. Oдин з нoмeрiв журнaлу «Aнaли нaцioнaльнoстeй» 

(1913 р.) був присвячeний Укрaїнi (вступну стaттю прo Укрaїну «Oднa 

пoнeвoлeнa нaцiя» нaписaв Шaрль Сeньoбoс). У цьoму нoмeрi булooпублiкoвaнo 

тaкoж стaттi М. Грушeвськoгo «Кoрoткaiстoрiя Укрaїни», «Iстoричний пeрeгляд 
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укрaїнськoї лiтeрaтури», мaтeрiaли С. Єфрeмoвa, М. Вoрoнoгo, Oльги Кoсaч, 

Лoнгинa Цeгeльськoгo (прo укрaїнцiв пiд Aвстрiєю).   

Пiд чaс Пeршoї свiтoвoї вiйни Фрaнцiя, щoб нe викликaти нeзaдoвoлeння 

Рoсiї, уникaлa укрaїнськoгo питaння i нaвiть зaбoрoнилa пoширювaти у Фрaнцiї 

«Larevue ukrainienne» («Укрaїнський журнaл»), який друкувaв у Лoзaннi Сoюз 

визвoлeння Укрaїни. Пiсля Пeршoї свiтoвoї вiйни Укрaїнa виявилaся 

рoзшмaтoвaнoю: чaстини укрaїнських eтнiчних зeмeль дiстaлися крaїнaм-

сoюзницям Фрaнцiї, a з Рaдянським Сoюзoм вoнa стaлa шукaти спiльну мoву, 

вiдчувaючи пoтрeбу у «вeликoму сoюзникoвi» нa Схoдi. Рoсiйськa «бiлa» 

eмiгрaцiя i пoсoльствo СРСР у Пaрижi спiльнo зaпeвняли фрaнцузiв, щo нiякoгo 

«укрaїнськoгo питaння» нeмaє, щo цe всe – «нiмeцькa iнтригa».   

У 1920 рoцi укрaїнськa дeлeгaцiя пoбувaлa нa мирнiй кoнфeрeнцiї у Вeрсaлi, 

дe фрaнцузький пoсoл Гaяр-Бaнсeль вимaгaв нeзaлeжнoстi Укрaїни, aлe 

бeзуспiшнo. Дeлeгaцiя oпублiкувaлa тoдi укрaїнськi вимoги – «Нoту дeлeгaцiї 

УНР нa Мирну кoнфeрeнцiю» тaiстoричну дoвiдку «Укрaїнa, Схiднa Єврoпai 

мир». У 1921 рoцi Фрaнцiя пeрeтвoрилa дeлeгaцiю нa диплoмaтичну мiсiю 

Укрaїни, яку oчoлив мiнiстр зoвнiшнiх спрaв УНР Oлeксaндр Шульгiн.  

Нeчислeннa укрaїнськa пoлiтичнaeмiгрaцiя нe дiстaлa пiдтримки фрaнцузьких 

урядoвих кiл у свoїй пoлiтичнiй дiяльнoстi нa кoристь нeзaлeжнoї Укрaїни. Aджe 

пoгляди фрaнцузiв нa Укрaїну фoрмувaлися пiд впливoм тих пeтeрбурзьких тa 

мoскoвських прoфeсoрiв, тих пoлiтичних дiячiв Рoсiї, гeнeрaлiв бiлoї aрмiї, якi 

пiсля Жoвтнeвoї рeвoлюцiї були зaкинутi дoлeю дo Фрaнцiї. Виклaдaючи тaм в 

унiвeрситeтaх, видaючи мeмуaри тa нaукoвi прaцi з iстoрiї, вoни сприяли 

виникнeнню пeвних стeрeoтипiв стoсoвнo Укрaїни, a сaмe, щo: Укрaїнa хoч i 

свoєрiднa, спeцифiчнa, aлe всe-тaки нe бiльшe, нiж прoвiнцiя Рoсiї.  Пiсля пoрaзки 

уряд УНР iз Симoнoм Пeтлюрoю нa чoлi Дирeктoрiї пeрeїхaв у 1924 рoцi дo 

Пaрижa. В тoй чaс булo зaклaдeнooснoви укрaїнськoї бiблioтeки, в якiй i дoсi 

збeрiгaються дoкумeнти УНР, зaснoвaнo тижнeвик «Тризуб», у якoму Пeтлюрa 

друкувaв свoї стaттi, a тaкoж дoкумeнти трирiчнoгoiснувaння нeзaлeжнoї Укрaїни 

у вaжких oбстaвинaх бoрoтьби прoти бiлих i чeрвoних. Пiсля зaкриття «Тризубa», 
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зaвдяки зaхoдaм прoфeсoрaI. Бoрщaкa, пoчaв видaвaтися журнaл «Укрaїнa». 

Прoфeсoр I. Бoрщaк з O. Шульгiним у 1939 рoцi змoгли дoмoвитись прo вiдкриття 

кaфeдри укрaїнoзнaвствa в Iнститутi схiдних мoв, дe виклaдaли укрaїнську мoву, 

лiтeрaтуру, iстoрiю тa гeoгрaфiю Укрaїни.  

Нeгaтивнe стaвлeння дo укрaїнцiв булo i пiсля Другoї свiтoвoї вiйни, кoли 

прo них гoвoрили як прo «сeпaрaтистiв», хoчa нe врaхoвувaти внeсoк укрaїнськoгo 

нaрoду у спiльну пeрeмoгу Oб’єднaних нaцiй нaд силaми нaцизму булo вaжкo. 

Укрaїнцi брaли учaсть нaвiть у бoйoвих дiях пo визвoлeнню фрaнцузькoї тeритoрiї 

вiд зaгaрбникiв. Aлe дiяли зaстaрiлi стeрeoтипи, i всe приписувaлoся рoсiянaм. 

Oднaк нaвiть у дoвoєннiй Фрaнцiї були люди, якi рoзумiли, щo Укрaїнa – нe чиясь 

«iнтригa», i щo укрaїнський нaрoд – цe рeaльнiсть, яку Фрaнцiя мaє брaти дo увaги 

при рoзрoбцi свoєї зoвнiшньoпoлiтичнoї лiнiї в рoзбурхaнiй Єврoпi (Р. Мaртeль, 

Ж. Бeнуa-Мєшeн, Ж. Лeкoнт-Буaнe).   

Фрaнцiя цiкaвилaсь Укрaїнoю. Прo цe свiдчить вiзит дo Києвa у чeрвнi 1966 

рoку Шaрля дe Гoлля. Пiд чaс цьoгo вiзиту Прeзидeнт Фрaнцiї зустрiвся з 

тoдiшнiми кeрiвникaми УРСР, oбмiнявся думкaми щoдo фрaнцузькo-укрaїнських 

зв’язкiв, згaдaв прo вeлику, aлe трaгiчну iстoрiю Укрaїни, якa в усi чaси 

звoрушувaлa сeрця фрaнцузiв. Вiдлiтaючи з Києвa, Шaрль дe Гoлль скaзaв нa 

прoщaння пo-укрaїнськи: «Хaй живe Київ, хaй живe Укрaїнa!».  

Нaступник дe Гoлля Жoрж Пoмпiду у 1974 рoцi мaв нaмiр вiдвiдaти Київ, 

aлe смeрть нe дoзвoлилa здiйснити цi плaни. Чeрeз рiк Жискaр д’Eстeн був у 

Києвi, aлe, пoвeрнувшись дo Пaрижa, нeспoдiвaнo нaзвaв Укрaїну прoвiнцiєю 

Рoсiї. Таке невирізнення України в складі СРСР все ще залишається  типовим для 

цієї доби, коли ще досить нечисленні описи України були частиною опису СРСР. 

До таких праць слід віднести нариси відомого на той час французьких 

журналістів Андре Вюрмсера та Луїзи Маміак «СРСР з відкритим серцем», де 

Україні присвячено нарис «Київ або СРСР – Франція». Цікаво, що цей нарис 

присвячено французько-радянським зв’язкам, вивченню французької мови та 

франкофонії в Україні, які журналіст описує на прикладі київської школи № 6 з 

поглибленим вивченням французької мови (тепер Дипломатична академія 
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України при МЗС України), кафедри романських мов Київського державного 

університету імені Тараса Шевченка, Бібліотеки іноземної літератури, а також 

подорожі до Верхівні на згадку про перебування там О. де Бальзака. Новим і 

цікавим дискурсивним підходом у цих нарисах є поєднання загальної інформації, 

власних вражень та репрезентація України у конкретних людських постатях, 

таких як директор школи Ніна Буриченко, викладачі університету Михайло 

Лисенко, Броніслав Бурбело, Сергій Петров (Wurmser and Mamiac, 1960).          

Слід зазначити, що в формуванні образу України та змін у її 

концептуалізації значну роль відігравали пов’язані з нею події світового 

масштабу, такі як Чорнобильська катастрофа. Цікаво відмітити, що французькі 

медіа не одразу зрозуміли масштаб цієї події. Лише 30 квітня 1986 р. одна з 

найвпливовіших французьких газет Le Figaro опублікувала на першій сторінці 

статтю « De nombreux morts à Tchernobyl (Ukraine) ? Catastrophe nucléaire : le 

S.O.S. de Moscou » (Kindo, 2011). 

Цікаво відмітити, що локалізація місця події Tchernobyl (Ukraine) 

супроводжується поміщенням події до загального формату Москви, тобто СРСР  

(le S.O.S. de Moscou). Проте саме ця глобальна подія, а незабаром і отримання 

Україною незалежності, Майдан 2004 і 2013-14 рр., анексія Криму та події на 

сході України у їх медійному висвітленні, дипломатичній і зовнішньополітичній 

діяльності вивели образ України у число не лише у пізнаваних, але й усе більш 

деталізованих і концептуально «наповнених».     

Мoжнa ствeрджувати, щo дo пeвнoгo чaсу вiднoсини з Укрaїнoю нe вхoдили 

дo прioритeтiв зoвнiшньoї пoлiтики Фрaнцузькoї Рeспублiки oстaнньoгo пeрioду. 

Oднaк, 27 грудня 1991 р. Рaзoм з усiмa прoвiдними крaїнaми свiту Фрaнцiя 

визнaлa Укрaїну нeзaлeжнoю сувeрeннoю дeржaвoю, a чeрeз мiсяць прийнялa 

рiшeння прo встaнoвлeння з нeю диплoмaтичних вiднoсин.  

«Il nous semble possible d’expliquer ce phénomène par des raisons d’ordre 

historique. Ayant fait partie de l’Empire russe d’abord et de l’URSS ensuite, l’Ukraine 

a longtemps été considérée comme indissociable de la Russie, par le « frère aîné » en 

premier lieu. Les raisons d’être d’une telle vision des choses sont diverses et fort 



123 

 

complexes, nous ne nous y attarderons donc pas. Ce qui nous intéresse ici, c’est l’image 

spécifique de l’Ukraine qu’une telle conjoncture politique a engendrée dans la 

communauté internationale. Ainsi, dans l’imaginaire collectif des Français, l’Ukraine, 

il n’y a pas si longtemps, c’était encore la Russie. Il semble que l’effondrement de 

l’URSS et l’accès de l’Ukraine à son indépendance en 1991 n’aient pas bouleversé cette 

perception. Il a donc fallu attendre la « Révolution orange » pour que l’Europe et le 

monde entier « (re)découvrent » l’Ukraine : les événements de novembre-

décembre 2004 sont ainsi devenus en quelque sorte le point de départ de la construction 

d’un nouvel imaginaire autour de cette jeune démocratie qu’est l’Ukraine aujourd’hui.» 

(Boyer and Kotsyuba Ugryn, 2012). 

Водночас погляди на суверенність України та недоторканість її кордонів не 

рідко залишаються неоднозначними. Так, французький президент В. Жіскар 

Д’Естен, який відвідав Україну ще за часів М. Хрущова, у недавньому інтерв’ю 

про сучасні події в Україні завив: «Les règles conventionnelles adoptées lors de la 

paix de Westphalie en 1648 posaient le principe du respect de la souveraineté nationale 

et des frontières. En vertu de ce principe, certains estiment que l’Ukraine doit 

absolument conserver la totalité du territoire qui était le sien au moment de son 

indépendance en 1991. Mais n’oublions pas que la décomposition de l’URSS s’est faite 

dans la débandade et a provoqué un émiettement des frontières !» (Lasserre, 2015).Тут 

оператор дистанціювання / незгоди «certains estiment» показує свій сумнів щодо 

такого важливого аспекту державності і, відповідно, державної ідентичності 

України, як непорушність її кордонів. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Таким чином, представлене в цьому розділі дослідження показало, що в 

галузі міжнародних відносин концептосфера образу іншої країни в суспільній 

думці розбудовується за такими семантичними ознаками: спільність / відмінність 

(за релевантними для даної доби політичними, економічними, культурними 

критеріями), сфери взаємодії, вписування в коло власних інтересів. При цьому для 
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доби середньовіччя є характерним вписування образу іншої країни до власних 

культурних моделей, які формують відповідну мовнокультурну картину світу у 

термінах належного / неналежного (за ознаками віросповідання, кодексу 

лицарської поведінки тощо). Таким чином, можна говорити про переважання 

власної етноцентричної домінанти у формуванні образу Київської Русі у 

середньовічній Франції та водночас про амбівалентність цих уявлень, зокрема, 

представлення давніх русичів то як язичників, то як християн, нівелюючи 

етноспецифіку іншого, за винятком певних реалій (зокрема коштовних 

предметів), яких немає у Франції і які становлять для неї економічний інтерес.  

Отже, ідентифікація Київської Русі в давньофранцузьких текстах відбувається 

переважно через призму відповідності певним оцінно визначеним критеріям, а не 

вирізненню, окресленню етнонаціональної специфіки. Водночас «іншість» 

виявляється передусім у предметно-економічній галузі, у використанні назви 

країни в усталених прийомах гіперболізації певних ознак чи явищ. Створювана у 

такий спосіб система уявлень про нашу країну не була фактологічно достовірною, 

як загалом і середньовічні уявлення про світ, його будову в цілому. Водночас 

вона доповнювалася з інших документальних джерел і трансформувалася з часом 

під впливом політичних, економічних, культурних чинників. Взаємодія 

історичного та актуального планів цієї концептосфери набувають великого 

значення в наш час та через ЗМІ сприяють формуванню громадської думки у 

Франції про нашу країну.  

У наступні періоди формування образу України у Франції відбувалося у 

взаємодії низки геополітичних, економічних, соціокультурних чинників, розвитку 

контактів різного рівня, у нових культурологічних, цивілізаційних форматах, що 

зумовило подальше концептологічне наповнення образу України, її 

представлення також в аксіологічному плані відповідно до моделі власної країни, 

її культурних домінант і цінностей, яка слугує своєрідним  концептотвірним 

прототипом. Такими новими принципами стають зокрема нові культурні 

установки доби Просвітництва, які разом із розвитком енциклопедичного підходу 

до створення цілісного образу, розвивають відмінне від попередніх епох 
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потрактування іншості, що виявляється в амбівалентності оцінки тих чи інших 

ознак та складових цього образу. Водночас формуються специфічні дискурсивні 

формати і концептуальні фільтри для представлення образу України, серед яких 

виокремлення репрезентативної соціальної групи – козацтва, а також посилена 

«реляційність» цього образу, тобто його представлення у взаєминах з Польщею, 

Московією, Швецією, Османською імперією. Слід відмітити інтерес до 

походження народу, особливостей його мови, етнокультурних особливостей 

способу життя, побуту, суспільних відносин, що виявляється у формуванні 

специфічних дискурсивних ознак цих описів України і козацтва, де переважають 

оцінні модуси незвичного, амбівалентності позитивного і незгативного, 

захоплення і остраху, а також активного використання етноспецифічної лексики – 

власних імен, топонімів, реалій.  

Включення образу України до «мерологічного» концептуального формату 

частини імперії (Російської, СРСР) характеризує наступні періоди. Водночас 

посилюється розуміння української специфіки та формується певне виокремлення 

французько-українських відносин. При цьому, починаючи з попереднього періоду 

посилюється тенденція до персоніфікації образу України у її представниках. 

Основні положення Розділу 2 викладено в публікаціях автора (Літяга, 2017; 

Літяга, 2018b).  
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РОЗДІЛ 3 ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ ВЕКТОР КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ 

ОБРАЗУ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗМІ 

 

Кaрдинaльнi змiни у гeoпoлiтичнoму тa гeoeкoнoмiчнoму стaнoвищi 

Укрaїни пiсля Рeвoлюцiї гiднoстi, Кримськoї кризи, вiйськoвi дiї нa Схoдi нaшoї 

дeржaви, ситуaцiйнi oсoбливoстi сучaснoгo eтaпу трaнсфoрмaцiйних прoцeсiв в 

укрaїнськiй eкoнoмiцi iстoтнo пiдвищили рoль зoвнiшнiх вiднoсин у рoзвитку 

крaїни.  

Прoблeмa oбрaзу Укрaїни у Фрaнцiї є особливо aктульнoю пiсля пiдписaння 

Угoди прo Aсoцiaцiю з ЄС, щo дoзвoляє гoвoрити прo пeрспeктиву рoзвитку 

спiврoбiтництвa Укрaїни з дeржaвaми-члeнaми ЄС.  

 

3.1. Сучасні ЗМІ як чинник формування впливу в галузі міжнародних 

відносин 

Урахування прагматичних чинників є однією з важливих умов для 

проведення лінгвістичного аналізу дискурсу міжнародних відносин. Саме 

прагматичні чинники лежать в основі зовнішньополітичного дискурсу, сприяють 

виявленню явних і прихованих цілей висловлювання, референції мовця, його 

ставлення до того, що він повідомляє, а також допомагають інтерпретації 

дискурсу. 

Прагматика включає в себе когнітивні механізми, адже прагматичні 

чинники носять всеосяжний характер, тоді як когнітивні механізми діють лише на 

рівні логічної обробки знань (Вежбицкая, 1999). Когнітивно-дискурсивна 

парадигма, об’єднує дані підходи в інтегративний аналіз мови, в якому когнітивні 

та прагматичні аспекти тісно переплітаються один із одним. При цьому 

використовується або модель з визначенням поняття репрезентації як функції, що 

відображає як аналітично-когнітивні, так і прагматичні чинники (Stewart and 

other, 1996); або модель, що визнає рівність когнітивних механізмів і 

прагматичних засад як механізмів пристосування мови до реальних умов 
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функціонування, через переплетення з культурою і соціумом - семантико-

прагматична модель мови. 

При аналізі дискурсу міжнародних відносин, необхідно враховувати 

відносини мови та культури, в широкому сенсі, адже прагматичний контекст 

розділяється на три рівні:  

1) загальнокультурна картина світу (знання про навколишній світ, 

включаючи суспільство і культуру;  

2) дейктичний контекст (контекст ситуації);  

3) дискурсивний (загальний попередній текст) (Заботкина, 2001, с. 4). 

У період світової глобалізації деякі впливові ЗМІ є інструментами «м’якої 

сили». Вони намагаються донести до світової спільноти свою версію подій та 

запропонувати свій порядок денний, який відрізнявся б від інших новинних 

ресурсів. Таким чином, особливо актуальними стають дослідження 

співвідношення сил та інтересів у міжнародній інформаційній сфері, роль 

національних ЗМІ у формуванні світового порядку денного, а також аналіз 

ефективності міжнародних новинних проектів, які створюються могутніми 

впливовими державами з маніпулятивною метою. 

Розв’язання питань, які пов’язані з реалізацією свого впливу в 

інформаційній сфері на глобальному рівні наразі є дуже актуальним для України. 

В останні роки, коли наша країна особливо активно залучена до міжнародно-

політичних процесів та просування національних інтересів. У зв’язку з цим 

важливо не лише оперативно реагувати на міжнародну інформацію про Україну, 

але й співпрацювати зі світовими ЗМІ, які є авторитетними в багатьох державах. 

Базою для дослідження стали статті, аналітичні матеріали, інтерв’ю з 

чинними та колишніми офіційними особами, звіти дипломатів, які оперативно 

інформують про ставлення до України в інформаційному просторі країни 

перебування та певною мірою відповідають за українську інформаційну політику. 

Політичний вплив, роль та статус ЗМІ, які глобально впливають на 

політичні процеси досліджували Лі Артц, Т. Кук, Б. Коен, П. Робінсон, Р. Хакетт, 

М. Шоу та ін. Питанням співвідношення могутності держав і впливу ЗМІ в 
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контексті міжнародних політичних комунікацій вивчали М. Прайс, М. Матьєн, 

Р. Самараджива, Д. Туссу, Ф. Тейлор, Л. Едвардс, В.Г. Почепцов. У своїх працях 

проблеми взаємодії транскордонної діяльності ЗМІ та розповсюджуваної ними 

інформації на політичні системи держав аналізували П. Шейн, В.Г. Почепцов, 

М. Хардт та ін. 

Вагомий внесок до аналізу інструментів міжнародної пропаганди, а також 

підхід до ЗМІ, як до засобу розповсюдження ідей та цінностей, впливу на 

суспільно-політичний устрій країн внесли Г. Лассуел, К. Ховланд, Г. Шиллер. Як 

інструмент гегемонії та влади у міжнародних відносинах розглядали ЗМІ 

Й. Гайлтунг, Е. Герман, Д. Холлін, Н. Хомський. Як інструмент «м’якої сили» з 

позиції державної іміджевої політики ЗМІ досліджував Дж. Най. 

У своїй книзі 2015 року Лі Артц стверджує, що наразі не існує«своїх» медіа 

в XXI столітті (Artz, 2015).Усі вони розраховані на середньостатистичного жителя 

будь-якої країни., що, до речі, добре зрозуміло саме з економічної точки зору, 

адже, глобальна економіка потребує глобальності і від світових ЗМІ. 

Т. Кук зробив спробу проаналізувати процес взаємодії засобів масової 

інформації з основними владними інститутами або, точніше, з іншими владними 

інститутами, оскільки, з погляду цього дослідника, ЗМІ є не просто соціальним, а 

перш за все політичним інститутом. Виходячи з цього, Т. Кук ставить ЗМІ в один 

ряд з такими політичними інститутами, як партії і групи впливу, які одночасно 

перебувають при владі та поза нею і визначають ставлення цієї структури до 

громадянського суспільства. Проте, на відміну від партій і груп впливу, які 

відкрито переслідують певні політичні цілі, ЗМІ виконують свою функцію 

приховано (Cook, 1998, p. 91). 

Значний вплив на діяльність світових ЗМІ мають стійкі мережеві 

транснаціональні зв’язки між «глобальними» ЗМІ. Ці зв’язки існують завдяки 

спільним каналам обміну інформацією, взаємному моніторингу, спільним 

цінностям та підходам до формування новинного порядку денного. Як наслідок, 

певні ЗМІ отримують можливість впливати на інших суб’єктів міжнародних 

відносин (перш за все, інші держави) за рахунок спільності (схожості) висвітлення 
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певних подій (кумулятивний ефект). Таким чином, з’являється можливість 

впливати на рівні мережевої медіа-спільноти на інших міжнародних акторів. 

У сучасних умовах держави намагаються розширити інформаційну 

експансію якісно новими способами, створюючи власні медіа-проекти (France 24, 

CCTV, Russia Today та ін.). Вони існують завдяки наступним факторам:  

 політична підтримка держави;  

 економічна підтримка та залучення великого бізнесу та ТНК; 

 перехід конкуренції з локального на регіональний рівень;  

 загальна ціннісно-ідеологічна основа, яка розділяє ЗМІ, держави, бізнес. 

Вплив нових засобів інформації на процеси формування дискурсів та 

інтерпретацій міжнародної інформації був би обмеженим без включення в наявну 

систему мережевої взаємодії глобальних ЗМІ, а також без узгодженого порядку 

денного. Далеко не останню роль відіграє політичний вплив на авторитет 

національних ЗМІ у світовому масштабі. Але цей вплив поширюється не 

автоматично на створені національні медіа-проекти. Потенціал впливу 

формується за умови визнання таких проектів професійною міжнародною медіа-

спільнотою та іншими суб’єктами міжнародно-політичної та економічної 

взаємодії. Таким чином, медіа, які претендують на статус «глобальних» ЗМІ, 

мають безпосередньо брати участь у формуванні глобального порядку денного 

новин, пропонуючи інформацію, яка була б цікавою та корисною для інших ЗМІ. 

Загалом існує два типи конкуренції між світовими ЗМІ: 1) «конкурентний 

вплив» на формування порядку денного (ЗМІ можуть впливати на ступінь 

важливості та цитованості певних новин); 2) «конкурентна присутність» 

(альтернативний погляд доповнює або суперечить основному масиву інформації). 

ЗМІ за своїм впливом у світовому  медійному  просторі  можна  поділити  

на:  

1) «флагманів» новин (CNN, BBC, Euronews, Time, The Guardian, Foreign Affairs), 

які належать до групи «глобально-регіональних»; 2) група претендентів на 

підвищення статусу (France 24, CCTV, Le Monde, Le Figaro, The New York Times, 
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The Washington Post); 3) регіональні медіа з виходом до світової спільноти (Al-

Arabiya, Вести-24, DW, TV5). 

Роль ЗМІ як інструменту пропаганди політичних та бізнес кіл досліджували 

Е. Герман та Н. Хомський, які розвинули «гегемонічну модель» міжнародної 

політичної комунікації. Поняття «гегемонія» вони використовували для опису 

політичної функції ЗМІ – розповсюдження домінуючої ідеології, яка визначає 

процес створення міжнародних новин (Hermanand, Chomsky, 2002). 

До початку 1990-х років міжнародні інформаційні процеси вивчались 

переважно в контексті ідеологічного протистояння держав (Т. Адорно, 

М. Хоркхаймер). Інтерес до засобів масової інформації з’явився після «холодної 

війни» і пов’язано це з розвитком глобального супутникового телебачення та 

розповсюдженням ідей інформаційної глобалізації.  

На початку ХХІ ст. ЗМІ стали справжніми нетрадиційними учасниками 

(акторами) міжнародних політичних процесів (Miller, 2007). Існує кілька підходів 

до статусу сучасних ЗМІ та їх потенційного впливу в світі – «реалістський» та 

«ліберальний». У першому випадку ЗМІ розглядають як продовження державної 

«могутності», як провідник зовнішньої політики (Л. Едвардс), як повноцінного 

учасника міжнародної політичної комунікації поряд з неурядовими акторами 

(М. Шоу), а новинні ЗМІ виступають як цілісний посередницький «колективний 

інститут», а не низка розрізнених окремих організацій (Т. Кук, Р. Хакетт). 

Дослідники вказують на зростаюче значення переговорних процесів та «угод» 

між державами, ТНК, міжнародними організаціями, в межах яких формується 

інформаційна політика (М. Прайс) (див. огляд цих підходів у Зегонов 2009; Хонин 

2005).  Об’єктом для обговорення стало також питання можливого впливу ЗМІ на 

процес прийняття зовнішньополітичних рішень (McCombs, Shaw, 1972). Часто 

дослідники міжнародних відносин або перебільшували, або недооцінювали вплив 

медіа. Наприклад, Б. Коен висунув тезу про здатність ЗМІ «скидати уряди» та 

підштовхувати владу до інтервенцій (або дій) з гуманітарних причин (Cohen, 

1986). Інші дослідники, такі як Д. Холлін, Н. Гоуінг, Л. Беннет, навпаки, 

скептично ставляться до самостійної ролі ЗМІ (Хонин, 2005). 
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П. Робінсон вважає, що ЗМІ можуть підштовхнути політиків прийняти 

зовнішньополітичні рішення, але лише в ситуації невизначеності або конфлікту 

всередині еліт (Robinson, 2002). На думку У. Стробела, ЗМІ прискорюють 

прийняття рішень, але роблять це в рамках реалізації державних задач за умови 

відсутності консенсусу між елітами. Г. Уолсфелд розвиває ідею «обмежених 

умов», за яких ЗМІ можуть впливати на держави через «політичний протест»: ЗМІ 

підтримують домінуючу точку зору, але можуть зайняти сторону меншин або 

слабшу сторону конфлікту. Ф. Тейлор характеризує діяльність ЗМІ як один із 

вимірів міжнародних відносин. Значення таких міжнародних акторів обумовлено 

їх впливом на політичний дискурс, формування порядку денного, лобіювання 

вигідних рішень (Hammond, 2007; Зегонов 2009; Хонин 2005), представлення і 

створення медійної події (Tuchman, 1978; Dayan and Katz, 1992). 

Аналіз цих підходів вивчення взаємодії держав та ЗМІ дозволив виявити 

наступне: можливість нетрадиційних акторів впливати на результат політики та її 

реалізацію пов’язаний з наданим ЗМІ «карт-бланшу» від більш впливових акторів 

(держав, ТНК, міжурядових та міжнародних неурядових організацій). Слід також 

зауважити, що ЗМІ, як і інші міжнародні актори можуть об’єднувати свої зусилля 

та координувати свої дії в рамках роботи у своїх медійних мережах, що суттєво 

збільшує потенціал їх впливу. 

Під час аналізу ЗМІ як учасників світової політики виникають наступні 

питання: 1) суб’єктність (чи є ЗМІ посередниками у реалізації політичної 

комунікації, простими виконавцями, які підкорені субординації, чи вони є 

повноправними суб’єктами відносин, які також переслідують свої цілі); 2) різний 

ступінь участі в міжнародному інформаційному обміні (через приналежність ЗМІ 

до різних країн зі своєю політичною культурою та специфікою); 3) відсутність 

адекватних критеріїв, які б могли ранжувати ЗМІ за ступенем їх впливу на 

поточні події. 

Аналіз теорій та підходів у дослідженні ЗМІ, які мають вплив у 

міжнародному масштабі та передають інформацію одночасно до десятків держав 

світу, дозволив поділити їх на: «глобальні», «транснаціональні», «міжнародні». 
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Поняття «міжнародні» ЗМІ має загальний характер і може належати до 

сукупності новинних організацій, які здійснюють свою інформаційну діяльність 

за межами своїх основних країн перебування, також сюди належать ЗМІ з різними 

національними сегментами. Але поняття «міжнародні» не передбачає глобальних 

амбіцій таких ЗМІ. Характеристика «транснаціональні» ЗМІ охоплює 

транснаціональні медіа-корпорації та власне засоби масової інформації. З точки 

зору структури активів лише деякі ЗМІ можна віднести до категорії 

«транснаціональні». У випадку ЗМІ транснаціональність може виявлятись не 

стільки через форму власності, скільки через сам характер діяльності: 

транскордонне розповсюдження та збір інформації. При цьому, наявність 

міжнародної мережі кореспондентських представництв не достатньо для 

приналежності до «транснаціональних» ЗМІ, потрібно щоб новинна організація 

могла реалізовувати свою новинну продукцію на різних національних ринках.  

Використання терміну «міжнародні» теж обмежено, оскільки, може 

інтерпретуватися у контексті міжнародної, міждержавної комунікації. Але не усі 

ЗМІ, які працюють у глобальному масштабі включені до державних 

інформаційно-пропагандистських структур, лише деякі мають пряме відношення 

до «публічної дипломатії». Діяльність ЗМІ залежить від позиції держав, проте, у 

рамках відносин між державами, корпораціями, неурядовими організаціями та 

міжнародною журналістською спільнотою така діяльність не рівнозначна 

інформаційно-пропагандистській політичній діяльності держав, для яких 

міжнародна комунікація стала сферою нових політичних інтересів та джерелом 

нових викликів.  

Характеристика «глобальні» найчастіше застосовується в західній культурі 

для провідних західних ЗМІ. Це пояснюється більшою взаємозалежністю, більш 

тісними зв’язками та єдиною ціннісно-ідеологічною основою західних ЗМІ, які 

діють у міжнародному середовищі. Не дивлячись на те, що уряди низки країн 

були біля витоків створення «глобальних» ЗМІ та сприяли розвитку національних 

ЗМІ за межами своїх країн, термін «глобальні» ЗМІ не обмежується рамками 

міждержавного пропагандистського протистояння. 
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Для опису діючих на міжнародному рівні ЗМІ можна використовувати 

термін «глобальні новинні організації», які постійно передають інформації за 

межі державних кордонів та багатьма каналами. Вони також мають пов’язані між 

собою та іншими ЗМІ представництва за межами основної країни перебування та 

активну інтернаціональну ротаційну політику в середині своєї структури. Такі 

організації підтримують ділові, професійні та навіть політичні контакти за 

межами своєї країни походження. 

«Глобальними» можна вважати ЗМІ, які включені до міжнародного обміну 

інформацією, які є цитованими мас-медіа інших держав, які мають міжнародну 

мережу представництв і які можуть розповсюджувати свою медійну продукцію на 

місцях; вони користуються постійною увагою експертів, бізнес-спільноти, 

держав, міжнародних організацій. Крім того, більшість так званих «глобальних» 

ЗМІ мають свою внутрішню національну або регіональну аудиторію. 

Одним з критеріїв «глобальності», наприклад, інформаційного агентства, 

може слугувати рівень попиту на його продукцію серед представників 

міжнародної бізнес-спільноти, яка зацікавлена у своєчасному та усебічному 

інформуванні, у тому числі для оцінки ризиків при інвестуванні. 

Оцінка впливу окремого новинного ресурсу залежить від того чи впливає 

він на міжнародну взаємодію. Ступінь впливу слід оцінювати відштовхуючись не 

лише від статусу, можливостей та чисельності аудиторії, але й від потенціалу 

взаємодії з іншими ЗМІ, оскільки, масштаб впливу може посилюватися шляхом 

об’єднання та примноження зусиль міжнародних ЗМІ. У зв’язку з цим, оцінка 

впливу та взаємодії «міжнародних» ЗМІ буде безпосередньо пов’язана з фактором 

«консенсусного відбору» (узгодженого на рівні професійних понять і уявлень, 

визначення світовими ЗМІ можливого використання та цитування матеріалів тієї 

чи іншої новинної організації) та еластичності рівнів, на яких функціонують ЗМІ 

(локальний, регіональний, глобальний). 

Дослідження міжнародної діяльності ЗМІ наштовхує на думку про те, що 

деякі ЗМІ можна віднести до категорії учасників світової політики виходячи з їх 

наднаціональної мережевої структури, транснаціональної економічної та 
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інформаційної діяльності, активного або пасивного включення у політичні 

процеси різних країн та регіонів. За сукупністю інформаційних ланок, які мають 

різну інформаційну приналежність, можна говорити про потенціал впливу ЗМІ. 

Цікавими є взаємодія держав та світових ЗМІ, формат та моделі організації 

цієї взаємодії в міжнародно-політичному контексті. Вивчення проблематики 

взаємовідносин держав з великими ЗМІ, обумовлено тим, що сучасні ЗМІ можуть 

діяти вже не лише від імені національних урядів, але й відповідно до ринкових 

мотивів, професійних установок або під впливом інформації, яку вони отримують 

від неурядових акторів. В умовах взаємозалежності економік та високого рівня 

присутності в них спекулятивного капіталу розповсюдження міжнародної 

політичної інформації стає одним з факторів, який впливає на відносини між 

державами. 

Західні медійні корпорації, комерційні та громадські ЗМІ діють відповідно 

до ліберальної концепції «вільного інформаційного потоку», який пронизує 

кордони суверенних держав. Це підтверджує те, що принципи та стандарти, які 

сформовані та діють у рамках однієї регіональної системи, можуть претендувати 

на статус універсально визнаних.  

Ліберальна модель ЗМІ не виключає варіативності: у Західній Європі медіа-

спільнота застосовує принцип «соціально відповідальної журналістики». 

Національні ЗМІ можуть під’єднуватися до глобальної мережі  «вільних ЗМІ», не 

завжди дотримуючись «ліберальних» правил, але в тому випадку, коли місцева 

медіа-спільнота та еліти не претендують на серйозну конкуренцію на 

глобальному рівні. 

Крім того, розвиток та розповсюдження сучасних медіа-технологій, 

формування професійної спільноти  дали змогу альтернативним акторам у 

відносно короткий термін вийти на міжнародний ринок з новими інформаційними 

проектами, які поєднують у собі якісну журналістику та інформаційно-

пропагандистські завдання. Як і інші моделі організації взаємодії ЗМІ з владою, 

ліберальна модель не гарантує медіа-спільноті невтручання у редакційну 

політику. Ризик ліберальної позиції «глобальних» ЗМІ полягає у тому, що нові 
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гравці отримують можливість, потрапляючи на світовий рівень, виходити на 

внутрішні ринки інших країн та здійснювати там свій вплив (наприклад, Russia 

Today). 

Управління глобальною інформацією – лише один з аспектів проблеми. 

Розвиток глобальної новинної мережі змушує країни так чи інакше інтегруватися 

в них. Деякі країни визнають, що нові комунікаційні технології зробили 

практично неможливим контроль над усіма потоками іноземної інформації; хоча, 

як варіант, можна продукувати інформацію, яка могла б конкурувати з 

іноземними новинними матеріалами. Таким чином, держави у своїх відносинах зі 

ЗМІ можуть застосовувати стратегію «обмеження» або «кооперації». Друга 

модель передбачає визнання сторонами взаємної зацікавленості. 

Існує прямий зв’язок між потенціалом «міжнародних» ЗМІ та формуванням 

зовнішньополітичного іміджу, інтенсивністю взаємодії з іншими новинними 

організаціями. ЗМІ можуть розвивати на міжнародному рівні 

внутрішньокорпоративні зв’язки, які побудовані за мережевим принципом на 

основі фінансово-контактних зобов’язань, професійних стандартів та загальних 

технологій. При цьому, держави можуть бути зацікавлені у «делегуванні» ЗМІ 

частини інформаційно-пропагандистських завдань, поділяючи цінності та 

професійні настанови медіа-спільноти. 

Питання впливу ЗМІ залишається відкритим, оскільки, новинні організації 

самі схильні до впливу різних громадських, державних та комерційних сил. 

Основними ресурсами потенційного впливу «міжнародних» ЗМІ є:  

1) відбір та інтерпретація інформації;  

2) здатність формувати ставлення у світі до певних держав та їх політики;  

3) можливість виступати у ролі «псевдопосередника» в момент реалізації 

комунікації між сторонами, які залучені у конфлікті.  

Актори міжнародних відносин, які прагнуть через «міжнародні» ЗМІ 

донести певні меседжі  до осіб, які приймають рішення, нерідко стикаються з тим, 

що ЗМІ працюють згідно зі своєю логікою, що ускладнює передачу саме того 

конкретного послання, яке вони закладають  свої дії. Якщо у першому випадку 
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мова йде про пряме маніпулювання світовими ЗМІ і їх використання для 

здійснення контролю за порядком денним, то у другому випадку причиною 

спотворення можуть стати особливості внутрішньокорпоративної мережевої 

взаємодії «міжнародних» ЗМІ. Відповідно, актори, наприклад, неурядові 

організації або міжнародні організації мають враховувати фактор «організаційної 

рутини» при взаємодії зі ЗМІ. 

Обираючи новини, ЗМІ мають враховувати комунікацію між акторами: між 

тими, хто стає об’єктом/джерелом новин, та тими, хто реагує на цю інформацію. 

У кризові періоди учасники новинного простору прагнуть заполонити порядок 

денний своєю подачею інформації. Розвиток новин відбувається у дискурсивних 

та тематичних рамках, які особливо у кризові періоди визначаються офіційними 

політичними структурами та елітами. Часто держави, які формують новинний 

порядок денний – близькі не лише в ідеологічному, економічному, культурному 

або інших планах, а також за своїми «головними» ЗМІ, які мають пріоритетний 

або ексклюзивний вихід до джерел інформації, можуть посилювати ці 

інтерпретації.  

Не лише західні новинні організації мають величезний потенціал впливу. 

Хоча можливості альтернативних «глобальних» ЗМІ обмежені «консенсусом» 

новинного порядку денного, який визначається провідними західними ЗМІ, 

етичними принципами, якими керується медійний дискурс (Charaudeau, 2009). 

Розповсюджуючись глобально, західні ЗМІ представляють не лише свої 

національні уряди, але й ціннісні установки.  

Беззаперечним є факт впливу «глобальних» ЗМІ на міжнародний імідж 

держав. Виходячи з того, що держави самостійно намагаються створити свій 

бажаний образ для сприйняття світовою спільнотою, вони часто вдаються до 

пропагандистських засобів, які направлені на «позитивне контрінформування», 

тобто нейтралізацію негативної інформації, яка надходить через альтернативні 

канали. Завдання, яке стоїть перед державою – створити свій підконтрольний 

зовнішньополітичний імідж, має бути вирішено у взаємодії зі світовими ЗМІ, як 

мережевими акторами. Класичних дипломатичних або пропагандистських заходів 
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у деяких випадках виявляється не достатньо. Так само, не достатньо лише 

«представницької» функції глобально орієнтованих медіа-проектів, які 

розповсюджують інформацію, яка залишається слабкою та ніяк не впливає на 

порядок денний у світовому масштабі.  

Держави можуть робити серйозні прорахунки у своїх пропагандистських 

кампаніях саме через те, що вони не розглядають ЗМІ у контексті системних 

конкурентних транскордонних зв’язків. Протидіяти слід не лише «негативним» 

новинам, але й причинам їх появи у «глобальних» ЗМІ. З точки зору 

інформаційної діяльності, новини не діляться на «негативні» та «позитивні», якщо 

ми говоримо про вплив міжнародних новин на імідж. «Негативним» стає контекст 

у якому використовується новина, щоб пояснити її значення для міжнародної 

аудиторії.  

Імідж у цьому контексті слід розглядати не лише як «інструмент» або 

фіксований результат, але як явище, яке має тенденцію до змін та розвитку під 

впливом ЗМІ, які мають вплив та вихід до міжнародної аудиторії та 

непідконтрольні державі. Поняття «імідж» перейшло з абстрактної категорії до 

практичної, стало предметом політичних інтересів завдяки «кумулятивному» 

ефекту міжнародних ЗМІ, які взаємодіють між собою. Розвиток класичних 

методів інформування цільової аудиторії має супроводжуватися поглибленням 

професійних та ділових відносин між національними та глобальними ЗМІ. 

Можливість держави бути почутою світом залежить не в останню чергу і від рівня 

популярності національних ЗМІ на міжнародному медіа-ринку. 

Таким чином, реакція держав на висвітлення в іноземних ЗМІ їх зовнішньої 

та внутрішньої політики можна інтерпретувати як один з проявів того, що вони 

усвідомлюють себе учасниками міжнародних відносин.  

 

3.2. Вектори формування образу України у сучасних французьких ЗМІ 

Вислів Наполеона залишається актуальним і сьогодні: «Quatre gazettes font 

plus de tort que 100 000 soldats en campagne» (чотири газети завдають більшої 

шкоди, ніж 100 000 солдатів на полі бою). 
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У Франції традиційно сильною є роль держави в управлінні ЗМІ, у деяких 

випадках можна говорити про пряме державне втручання. Крім того для 

французької журналістики характерне тяжіння до концентрації ЗМІ та прагнення 

до посилення культурної ідентичності французького народу в рамках Євросоюзу. 

За даними міжнародної недержавної організації, яка захищає свободу слова 

у світі – Репортери без кордонів, станом на 2017 рік Франція посідає 39 місце у 

світовому рейтингу свободи преси. У порівнянні з іншими європейськими 

країнами: Норвегія – 1, Швеція – 2, Фінляндія – 3, Данія – 4, Швейцарія – 7, 

Бельгія – 9, Австрія – 11, Естонія – 12, Німеччина – 16, Словаччина – 17, 

Португалія – 18, Чехія – 23, Іспанія – 29, Литва – 36, Словенія – 37 (Reporters Sans 

Frontières, 2017). У Французькій Республіці ситуація зі свободою слова не 

змінюється вже багато років (у 2015 році вона обіймала 38 місце у світі за рівнем 

свободи слова у світі).  

Роль газети «Le Monde» у французькому інформаційному просторі 

«Le Monde» – французька щоденна вечірня газета, заснована у 1944 році. 

Перший номер вийшов 19 грудня і був лише на одну газетну сторінку. Сьогодні 

газета пропонує всю палітру поточних подій у сфері міжнародної політики та 

економіки, в суспільному і культурному житті Франції та у всьому світі.  

Газета виходить щовечора в Парижі та на наступний день з’являється в 

провінції. Це одна з найпоширеніших газет у країні та за її межами. До 2000-х 

років щодня за межами Франції продавалося 40000 примірників, однак до 2012-го 

кількість продаваних примірників зменшилася до 26000, що можна пов’язувати з 

розвитком нових технологій та розповсюдженням інтернету в світі. 

Редакційна лінія «Le Monde» характеризується як лівоцентристська, хоча це 

твердження відкидається редакцією газети, яка заявляє, що редакційна політика 

безпартійна. З 2010 року «Le Monde» є частиною групи «Mondeest», власниками 

якої є бізнесмени Ксав’є Ніль, П’єр Берже і Матьє Пігас. З 2015 року газету 

очолює Жером Феноліо. 

Якщо порівнювати з іншими французькими виданнями, то, наприклад, 

організація журналу «Marianne» поєднує комерційну та суспільно-правову 
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модель, за рахунок чого ми можемо спостерігати політичний плюралізм у 

вираженні думок журналістів. Газета «Le Figaro» підтримує офіційну точку зору 

нинішнього французького уряду, у той час як «Le Monde» є відображенням 

ліволіберальних поглядів, чим привертає увагу широких верств сучасної 

французької інтелігенції. 

Проаналізувавши публікації за 2014-2018 рр., ми склали список ключових 

концептів, які пов’язують з Україною за вказаний період. Для аналізу ми 

намагались підбирати публікації різних авторів, щоб якомога ширше скласти 

картину того, як саме редакція газети «Le Monde» розкриває українське питання. 

Матеріали, які ми взяли з електронної версії газети, мають різну кількість 

переглядів, а також різну кількість читацьких відгуків.  

Прочитавши та проаналізувавши відібрані матеріали, ми виділили чотири 

головні напрями аналізу.  
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3.3. Ключові концепти, які асоціюються з Україною: українські 

політичні реалії 

Загалом концептосфера українського політичного простору має негативне 

забарвлення у французьких ЗМІ. Концепти, які найчастіше застосовуються до 

України: «la corruption», «les réformes», «les oligarques», «la crise politique».  

Корупція, як феномен, який існує майже у всіх країнах і в усі епохи, завжди 

послаблює економіку, підриває суспільні відносини та довіру в суспільстві. Але 

вона є руйнівною не лише для самого суспільства, але й для міжнародних відноси, 

адже корупція спотворює та компрометує державу перед своїми світовими 

партнерами. 

Вплив корупції на суспільство залежить не лише від того, в якому масштабі 

вона розповсюджена, але і від здійснення реальних заходів і політичної волі, 

спрямованих на боротьбу з корупцією. 

Боротьба з корупцією завжди була важливим питанням у процесі побудови 

сучасної Французької Республіки. Наприклад, Наполеон Бонапарт, який завжди 

вважав, що усі постачальники для армії – крадії, тому він уперше закріпив на 

законодавчому рівні та регламентував державні замовлення, щоб попередити 

корупцію та зменшити змови між чиновниками і постачальниками.  

На початку XIX ст. в державній адміністрації було запроваджено розподіл 

між посадовими особами, які керували витратами, і бухгалтерами: той, хто 

розпоряджався грошима, повинен був перевірити витрати, які дозволялися 

посадовим особами, а той, хто вирішував питання витрат, не міг керувати 

грошима. 

Концепт «корупція» охоплює та включає в себе концепт «чиновник» (що 

обумовлено історично), а також концепти «держава», «правосуддя», «влада», - у 

структурі концепту «корупція» вони є узагальненими суб’єктами корупції. 

Корупцію можна знайти майже в усіх сферах суспільного життя, але 

особливо критичною вона є у наступних: державні замовлення і договори надання 

публічних послуг населенню приватними підприємствами; дозволи на 
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будівництво; діяльність поліції; використання або продаж державної власності. 

Крім того, корупція може бути джерелом фінансування політичної діяльності. 

Існує щорічне глобальне дослідження і рейтинг країн світу за показником 

поширеності корупції в державному секторі – Індекс сприйняття корупції (The 

Corruption Perceptions Index). Він розраховується за методикою міжнародної 

неурядової організації Transparency International, заснованої на комбінації 

загальнодоступних статистичних даних і результатів глобального опитування. В 

рамках індексу корупція визначається як будь-які зловживання службовим 

становищем з метою особистої вигоди. У 2016 році Україна посіла 131 місце за 

рівнем корупції серед 176 країн світу, Франція – 23. Крім того, Україна розділила 

свою позицію разом з Росією, Іраном, Казахстаном, Непалом. 

Індекс сприйняття корупції у 2016 році (станом на 25 січня 2017 року) 

(Corruptionperceptionsindex 2016.  2017).   

Організація докладає чимало зусиль для того щоб забезпечити достовірність 

первинної інформації, яку використовують для прорахунку Індексу, і валідність 

підсумкових результатів. Згідно зі встановленими вимогами, для включення тієї 

чи іншої країни в індекс необхідно не менше трьох джерел інформації. В цілому, 

індекс є відносно надійним інструментом вимірювання, однак у нього є деякі 

недоліки, властиві експертним дослідженням. Наприклад, ступінь надійності 

вимірювань однакова не для всіх країн. Бали Індексу і відповідні їм ранги країн, 

рівень корупції в яких оцінюється на основі відносно невеликого числа джерел і 

які характеризуються великим розривом в оцінках, можуть в результаті виявитися 

не цілком адекватними. 

Схожі дослідження проводить щорічно не лише Transparency International, 

але і аудиторські компанії. Наприклад, за результатами дослідження ризиків 

шахрайства  Ernst & Young проаналізувала 41 країну Європи, Близького Сходу, 

Індії та Африки. Так, кількість респондентів, які вважають, що хабарництво і 

корупція широко поширені в країні становить 88%. За даним показником Україна 

знаходиться на найнижчих позиціях серед усіх країн-учасниць дослідження EY 
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(Дослідження EY щодо неефективності формування принципів ділової етики 

керівників, 2017).  

Звичайно французькі ЗМІ не могли оминути цю болючу для нашої країни 

тему. Визначення держави, як корумпованої – найбільш уживаний концепт. Один 

із заголовків газети «Le Monde»:  

«A Kiev, le poison de la corruption au sommet» (Vitkine, 2016a). 

Метафоричне порівняння корупції з отрутою на вершині влади. Епітети до 

слова корупція виділяють такі його властивості, як отруйність, безмежність, 

нестримність, неконтрольованість. Деякі з персоніфікованих епітетів є 

міжмовними: повзуча корупція, англ. rampant corruption, фр. corruption rampante. 

Концепт «корупція» має негативну конотацію. В українську мову слово, що 

позначає цей концепт, прийшло з французької, в якому (від лат. corruptio) стало 

вживатися у XII столітті для позначення «дії, спрямованої на те, щоб за 

допомогою грошей, подарунків змусити порушити свій обов’язок». 

Не випадково дієслівні словосполучення зі словом «корупція» нагадують 

військову лексику: боротьба, війна з корупцією, наступ на корупцію, протидія 

корупції, дати бій корупції, здобути перемогу над корупцією. Наприклад, 

combattre la corruption: 

«En février dernier, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, avait 

prévenu qu’il serait « difficile « de continuer à renflouer l’Ukraine sans « efforts 

significatifs « de Kiev pour combattre la corruption.» (Le Monde, 2016c). 

Непрозорість фінансових систем і органів влади завдає серйозної шкоди 

іміджу України і ставить під сумнів демократичні процеси: 

«Depuis plusieurs mois, M. Lechtchenko et l’ensemble du camp réformateur 

l’accusent (Arseni Iatseniouk) d’entretenir des réseaux de corruption et de saboter les 

réformes promues par certains de ses ministres» (Vitkine, 2016e). 

Існують концепти, які характеризуються високим рівнем національно-

культурної специфіки. Типовим у цьому плані є концепт, який відповідає сучасній 

українській дійсності – концепт «олігарх» (див., зокрема, Badie,2011). Слово 

грецького походження вживається в європейських мовах (англ. Oligarch, фр. 
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Oligarque) в одному і тому ж значенні – «член угруповання, в якій влада належить 

вузькому колу багатих і впливових відомих осіб». У такому ж значенні слово 

олігарх вживалося до 90-х рр. минулого століття і в українській, і у французькій 

мові. Формування концепту «олігарх» в його теперішньому вигляді почалося у 

зв’язку з появою нової соціальної групи, що розбагатіла в результаті першого 

етапу приватизації державного майна за цінами набагато нижче своєї 

собівартості. Зміст концепту значно розширився за рахунок набуття ним 

специфічного національно-культурного компонента «багата людина, яка 

побудувала свій статок переважно на експорті національних ресурсів, амбітний, 

нерідко прагне до влади». З’явилися специфічні конотації, асоціативно-образні 

характеристики та стилістичне забарвлення. 

ЗМІ у Франції добре обізнані з українською олігархічною системою та 

дають наступну характеристику кожному її учаснику: 

«La liste des personnalités ukrainiennes présentes dans les fichiers de Mossack 

Fonseca est une promenade dans la vie politico-financière de ces vingt dernières 

années. On y trouve plusieurs des oligarques les plus en vue du pays: Igor Kolomoïski, 

l’éphémère gouverneur de la région de Dnipropetrovsk; Viktor Pintchouk, un baron de 

la sidérurgie qui cultive ses amitiés en Occident et son image de mécène; Igor 

Akhmetov, frère du plus riche oligarque ukrainien, Rinat Akhmetov; Sergueï Tarouta, 

un autre oligarque de l’Est ukrainien.» (Vitkine, 2016r). 

Офшорний скандал «Panama Papers» привернув увагу до українських 

політиків та олігархів, які фігурували у списку юридичної компанії «Mossack 

Fonseca». 

Умовні й свідомості сучасних носіїв французької мови референційне 

значення концепту «олігарх» має тенденцію до розширення і використовується 

для номінації великих представників ділового світу та компаній. 

Французький юридичний словник дає наступне тлумачення поняття 

«oligarchie»: «(du grec ancien ὀλιγαρχία / oligarkhía, ὀλίγος / olígos, petit nombre, et 

ἄρχω / árkhô, commander) gouvernement par un petit nombre d’hommes, par 

opposition à monocratie, monarchie et démocratie» (Cornu, 2011, c. 704). 
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Специфічний національно-культурний зміст цього концепту перешкоджає 

його точному перекладу на інші мови. Доводиться обмежуватися передачею 

поняттєвого змісту. Використовувані в англійській oligarch і у французькій 

oligarque передають загальне значення цього поняття. У французькій мові 

зустрічаються еквіваленти oligarque, magnat, розм. gros bonnet, grosse légume, 

huile. Наприклад: 

« Jeudi, le chef de la fraction Samopomitch au Parlement, Oleg Bereziouk, a à 

nouveau évoqué « une conspiration entre le sommet de l’Etat et les représentants des 

groupes oligarchiques dans une tentative de cimenter un pouvoir kleptocratique en 

Ukraine» (Vitkine, 2016h). 

Група олігархів, яка намагається закріпити клептократичну владу в Україні. 

У цьому випадку ефективним способом передачі етнокультурного змісту є 

перифраза un pouvoir kleptocratique, для позначення рівня корумпованості влади в 

країні. 

Клептократія (з давньогрецької «красти», «панування», буквально «влада 

крадіїв») – застосовується цей термін до влади, яку контролюють шахраї, які 

користуються усіма перевагами влади з метою власного збагачення та 

розповсюдження свого політичного впливу, через пограбування державних 

коштів, іноді навіть без спроб імітації власного чесного служіння народу. Для 

клептократичного режиму характерними є корупція та лобізм. 

Сьогодні термін «клептократія» в основному використовується не як 

політологічний термін, а як емоційна оцінка влади. 

У 2014 році Україна опинилася у центрі світової уваги, а Межигір’я стало 

символом клептократії, що підтверджується Transparency International. 

«In the past, the political elite in Ukraine were able to hand out government 

contracts with little scrutiny. This earned the country the reputation as a kleptocracy, 

where there was impunity for those who were connected to the government» 

(Transparency International, 2014). 

Теорія міжнародних відносин виділяє наступні характеристики правлячих 

еліт:  
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 еліта – об’єднання людей у групу за спільними духовними, соціальними 

та політичними якостями; 

 вона  визнає себе як привілейований та домінуючий прошарок і так само 

сприймається суспільством; 

 зміна суспільної форми та типу правління в кінцевому результаті усе ж 

таки призводить лише до персональних перестановок, а не до струкрутрно 

нових комбінацій (Бурлацкий, Галкин, 1985, с. 126). 

Особлива політична цілеспрямованість олігархічних еліт, їх протистояння 

між собою призводить до формування ситуативної трансформації всіх структур у 

соціумі. Боротьба та співпраця між ними відображається на стані всередині 

соціуму, так само як і на виборі зовнішньополітичних пріоритетів держави. 

Безпосередній вплив на формування зовнішньої політики мають олігархічні 

еліти які знаходяться найближче до влади, які цілеспрямовано орієнтовані на 

отримання ситуативно можливої повноти влади у суспільстві.  

Наступний концепт, який асоціюється з Україною – «la crise politique». 

Політичне життя в нашій державі характеризується бурхливим розвитком та 

кардинальними змінами, а також громадським представленням усіх цих процесів, 

хоча не слід нівелювати і кулуарність внутрішньої політики. Орієнтуючись на 

масову свідомість, політики, аналітики, журналісти, які виступають в ЗМІ з 

оцінкою того, що відбувається з метою впливу на людину, формування її 

політичних установок. Вибір мовних засобів відіграє величезну роль в реалізації 

цих цільових установок. Усе це визначає високий рівень ідеологічного 

навантаження концепту «la crise».  

Зауважимо, що цьому концепту властива ідеологізованість за будь-якої 

політичної системи, оскільки він є потужним засобом маніпуляції свідомістю.  

«La crise (du grec Κρίσις) – situation troublée (souvent conflictuelle) qui, en 

raison de sa gravité, justifie des mesures d’exception (état d’urhence, guerre, conflit, 

état de nécessité, état de siège)» (Cornu, 2011, р. 285). 

У свою чергу, політична криза характеризується втратою довіри до влади. 
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Зростаючий нестабільний стан політичної системи, що переростає у 

конфлікти та призводить до загострення політичної напруженості. Політична 

криза може відбуватися поетапно:  

 передкризовий стан суспільства або його політичної системи, що 

полягає в розвитку конфліктних ситуацій до такої міри, коли вони вже не 

можуть бути нормально вирішені шляхом досягнення компромісу;  

 виникнення кризи, що виражається в нездатності влади вирішувати 

суспільні проблеми політичними способами, характерними для 

нормального функціонування політичної системи;  

 розвиток і загострення кризи, що інколи викликає розпад тих чи інших 

політичних структур, посилення їх недієздатності, що призводить до 

безвладдя. 

Поглиблення кризи може бути початком як її вирішення, так і подальшого 

загострення, що виражається у виникненні предкатастрофічної ситуації і навіть 

власне політичної катастрофи. Виділяють зовнішньополітичні кризи, пов’язані з 

міжнародними конфліктами, конфліктами між військово-політичними блоками, і 

внутрішньополітичні кризи. Серед останніх виділяють такі: конституційна криза, 

пов’язана з фактичним припиненням дії основного закону держави; урядова 

криза, що виражається у втраті урядом авторитету, в невиконанні виконавчими 

органами розпоряджень уряду; внутрішньопартійна криза, пов’язана з розколом 

тієї чи іншої партії та втратою нею своїх функцій. Загалом політична криза – 

складне явище для суспільства, але при її успішному розв’язанні вона може 

служити початком нового етапу розвитку суспільства та підйому її політичної 

системи через радикальне оновлення. 

У французьких ЗМІ згадується політична криза в Україні на початку 2016 

року, у результаті якої прем’єр-міністр А. Яценюк подав у відставку. Сам 

колишній прем’єр стверджував, що кризу було створено штучно з метою 

проведення дострокових виборів. Цю ідею підхопила і французька преса: 



147 

 

«M. Iatseniouk, qui était arrivé au pouvoir en février 2014 dans la foulée de la 

révolution de Maïdan, n’a toutefois pas caché son amertume, évoquant une crise 

politique «créée artificiellement» (Vitkine, 2016q). 

Автор статті стверджує, що відставка А. Яценюка стала вирішенням 

політичної кризи:  

«Le départ du premier ministre était en fait devenu inévitable et devrait permettre 

d’esquisser une sortie de la crise politique dans laquelle les dirigeants ukrainiens sont 

empêtrés depuis près de deux mois.» (Vitkine, 2016q). 

Схожий підхід до розв’язання кризи розвивається і у наступній статті: 

«Volodymyr Hroïsman, un proche du président Porochenko, devient premier 

ministre de l’Ukraine. C’est la fin – très certainement provisoire – d’une crise politique 

longue de deux mois.» (Vitkine, 2016u). 

Французькі медіа висвітлюють не лише внутрішньополітичну кризу в 

державі, але і військові дії, окупацію Криму вони узагальнюють та називають 

«українською кризою»: 

«Au cœur des crises géopolitiques les plus préoccupantes du moment – la Syrie et 

l’Ukraine –, eux aussi ont multiplié les entretiens, mais pas pour ne s’en tenir qu’à des 

politesses et de la langue de bois.» (Pietralunga, Pedroletti, 2016). 

Важливість Франції важко переоцінити, оскільки вона є активним 

захисником українського суверенітету і ключовим гравцем європейської безпеки, 

зокрема у рамках «Нормандського формату». Увагу Франції відволікають 

сирійська криза і проблема біженців. Проте, Франція працює разом із 

Німеччиною, щоб поліпшити функціонування Європейського Союзу, який 

переживає не найкращі часи. Що стосується українського безпекового питання, то 

у французів з цього приводу існує політичний консенсус, що будь-яке 

розширення НАТО на пострадянському просторі контрпродуктивне, оскільки це 

призведе до зростання напруженості у відносинах між країнами НАТО і Росією. 

Ця позиція домінувала на саміті в Бухаресті у 2008 році, коли Україні та Грузії 

відмовили в Плані дій щодо членства, і вона принципово не змінилася з того часу. 
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За останні кілька років Франція витратила більше політичних ресурсів в 

Україні, ніж за попередні десятиліття. Проте, українсько-французькі відносини і 

досі залежать від відносин між Росією та Францією в рамках криз на Близькому 

Сході, які зараз домінують у французькому порядку денному.  

Так, Франція скасувала військовий контракт з Росією 2010 року на 

будівництво та постачання двох універсальних десантних кораблів (відомих як 

«Містралі»), але вона далека від того, щоб згорнути всю політичну і військову 

співпрацю з Росією. Франція виступає за повну імплементацію Мінських 

домовленостей, хоча є політичний консенсус, що рішення цього конфлікту може 

зайняти роки, навіть десятиліття, як у випадку інших «заморожених конфліктів», 

до вирішення яких Франція (і одночасно Росія) була залучена. 

Нагадаємо про цей досвід. Франція є частиною Мінської групи ОБСЄ, 

створеної у 1992 році для сприяння мирному вирішенню конфлікту між 

Азербайджаном, Вірменією у Нагірному Карабасі. Під час російсько-грузинської 

війни 2008 року президент Ніколя Саркозі як чинний голова ЄС взяв на себе 

провідну роль в розробці мирного плану з шести пунктів. 

По-третє, Франція приймала дуже активну участь в переговорах щодо 

Мінських домовленостей, як перших (вересень 2014 року), так і других (лютий 

2015 року). 

Слід зазначити, що в більшості випадків, і особливо в Мінському процесі, 

на залученні Франції наполягав Берлін, який хотів діяти спільно з Парижем, щоб 

це не сприймалося як німецька ініціатива. Деякі українські політики та аналітики 

відверто говорять, що якби не позиція Німеччини, дуже малоймовірно, що 

Франція стала б частиною процесу. 

Особливою ініціативою Франції у врегулюванні конфлікту, яку відзначають 

в Україні і яка отримала значну увагу ЗМІ і експертів, став «план Мореля», 

названий на честь ветерана французької дипломатії П’єра Мореля, який 

передбачав проведення виборів за спеціальним законом, але без повного 

відведення збройних підрозділів і виведення іноземних сил. Тобто місцеві вибори 

на окупованих територіях де-факто поза контролем української сторони: 
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«La question est d’autant plus sensible que la dégradation de la situation 

sécuritaire est le principal argument utilisé par les autorités ukrainiennes pour justifier 

le retard pris dans la mise en œuvre du volet politique des accords de Minsk, en 

particulier l’octroi d’un « statut spécial « aux territoires rebelles, s’apparentant à une 

autonomie. L’organisation d’élections locales dans le Donbass, elle, est largement 

sabotée par le camp séparatiste, qui refuse toujours d’y voir participer les partis 

politiques ukrainiens.» (Vitkine, 2016g). 

Так французькі ЗМІ зауважують наскільки це чутливе питання для України і 

пояснюють чому для української сторони цей пункт Мінських домовленостей є 

неприйнятним. Спочатку Київ був дуже скептично налаштований щодо плану 

Мореля. Але, врешті-решт, хоча Україна могла б відкинути цей план, базуючись 

на Мінських домовленостях, Київ в цілому погодився з деякими його елементами 

під час зустрічі в «Нормандському форматі» в Парижі восени 2015 року. 

Ще один із ключових концептів, який асоціюється з Україною – «la 

réforme».  

Україна почала дуже амбітну програму реформ і звісно для її реалізації 

потрібен час, який завжди необхідний для впровадження всіх важливих реформ. 

Фундаментальні зміни було проведено і вже видно деякі результати. Проте, 

реформи які дадуть можливість Україні швидше розвиватись, такі як створення 

антикорупційного суду або судова реформа, ще попереду. 

Найчастіше французькі ЗМІ надають негативне забарвлення процесу 

реформ в Україні: 

«Deux ans après la révolution de Maïdan, largement motivée par le désir de 

mettre à bas le système de clans et de connivences politico-financières, un constat 

nouveau s’impose à Kiev : celui que le sommet de l’Etat – président, premier ministre, 

Parlement – n’est plus guère un moteur pour la réforme, mais une source 

d’obstructions» (Vitkine, 2016a). 

Темпи реформ вже відстають від запланованого графіку. Чим довше буде 

затягуватися очікування ключових реформ в країні, тим складніше буде реалізація 

євроінтеграційних процесів у нашій державі. 
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Французи вважають, що головними є внутрішні фактори, які гальмують 

проведення реформ в Україні: 

«…d’entretenir des réseaux de corruption et de saboter les réformes promues par 

certains de ses ministres» (Vitkine, 2016e). 

Економічні умови, які висувають міжнародні партнери Україні в обмін на 

отримання кредитів, стали основою і стимулом для проведення структурних 

реформ в країні. Але деякі європейські дипломати висловлюють невпевненість з 

приводу того, що після отримання коштів процес реформ продовжиться: 

«Il n’y a pas d’appropriation de la réforme, regrette, en privé, un diplomate 

européen en poste à Kiev. Dès que la pression occidentale se relâche, ou que les caisses 

de l’Etat ukrainien se remplissent un peu, l’effort est oublié» (Vitkine, 2016a). 

Слід зазначити, що сучасні французькі медіа формують образ України, 

активно використовуючи назви визначальних суспільних подій і явищ (la 

Révolution orange, Maïdan), імен власних політичних, громадських діячів, простих 

українців, назв політичних партій і угрупувань (Pravy Sektor, le Parti des régions).  

Таким чином, основні концепти, на яких сучасні французькі ЗМІ формують 

образ України, спрямовано на проблематизацію головних ознак сучасної 

суверенної демократичної держави, які ставлять під загрозу існування її 

інститутів.  

 

3.4. Метафоризація образу української політики 

Театралізація і режисирування політичної дійсності викликає особливий 

інтерес, особливо сьогодні, коли у сучасному суспільстві політичні події 

сприймаються через призму видовищності і розважальності, конструювання 

політичної дійсності за допомогою ЗМІ, які, як зауважує П.Шародо, самі стають 

маніпульованим маніпулятором (Charaudeau, 2003), набуває все нових форм і 

масштабів. 

Зв’язок політики і театру має глибоке історичне  коріння. Цей феномен в усі 

часи використовувався владою для зміцнення своїх засад. Однак, якщо в 

середньовіччі політика ґрунтувалася на божественній суті королівського титулу, 
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лицарських поєдинках, піснях менестрелів і так далі, то на відміну від минулих 

епох сучасна влада інсценує себе за допомогою преси, радіо, телебачення. 

Розвиток ЗМІ, особливо телебачення, дозволив впливати на величезні маси 

населення, що багаторазово збільшило значущість театральних (видовищних) 

прийомів в політичній сфері.  

Театральна модель в теорії символічної політики – це не просто порівняння 

політики з театром і не просто метафора, яка висвітлює окремі аспекти цього 

явища. Йдеться про спроби французьких ЗМІ створити з образу української 

політики розширений концепт театральності. Театралізованість політичного 

дискурсу в медіа можна розглядати як процес комунікації та описувати, і 

пояснювати, користуючись категоріями театру.  

Принципово важливим є той момент, що політика, зближуючись з театром, 

породжує своєрідні політичні перформанси, які є структурно схожими з 

театральними видовищами. Політика запозичує найбільш ефективні способи 

впливу на аудиторію для реалізації власного перформансу. Сьогодні процес 

театралізації політики стає повсякденною політичною практикою, формується 

особливий політичний простір зі своєю мінливою і складною системою.  

Коли французькі ЗМІ порівнюють українські політичні реалії з театральним 

спектаклем, то вони застосовують дещо більше, ніж метафору, а саме 

концентруються на політичному інсценуванні з одного боку, а також 

театралізованій художній сцені з іншого. Політичну театральність можна 

визначити, як зображувальну діяльність, яка за допомогою активних медіаційних 

засобів прагне досягнути певного політичного впливу на окрему обрану 

аудиторію. Головна лінгвопрагматична мета театральних концептів у дискурсі 

ЗМІ політичного спрямування – це викликати у читачів/глядачів певну реакцію 

(сміх, сльози, злість, роздуми, осуд, критику, радість тощо), ця мета реалізується 

завдяки досконало продуманим емотивним засобам. Мова йде про театральну 

репрезентаційну логіку, яка релевантна як до самої політики (у вузькому сенсі), 

так і до її медійного зображення. 
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Загалом можна виділити наступні майданчики, на яких розгортається 

сучасний «політичний театр»: 

 сцена повсякденного спілкування, на якій політики грають один з одним 

та один для одного; 

 сцена публічних виступів політичних діячів перед аудиторією, з 

урахуванням медійних презентаційних можливостей; 

 сцена публічного інсценування політики перед масмедійною 

аудиторією; 

 сцена мережевого масмедійного інсценування, яка передбачає 

диференційну аудиторію та інтерактивне спілкування. 

Театральна модель політики у медійному дискурсі розглядає символічну 

політику, як синтез театральної та політичної логіки. Т. Майер та М. Кампман 

називають такі форми цього синтезу: персоніфікація, міфічний конфлікт героїв, 

драма, архетипна розповідь, вербальний бій, соціальна рольова драма, символічна 

дія, розвага, соціально-інтегративний ритуал новин (Meyer and Kampmann, 1998, 

pp. 68-69). Проте, цю символічну модель можна протиставити реальній політиці. 

Теза про те, що політичний театр, який видає себе за політику, не є справжньою 

політикою, вимагає уточнення: навіть якщо політичний театр не є «серйозною» 

політикою, він залишається реальною політикою як необхідний елемент 

політичної комунікації.  

Таке символічне зображення політики можна описати як перформанс, який 

орієнтований не лише на інформування публіки, але й на «появу поглядів, думок 

та легітимізацію рішень» (Schicha, 1999, pp. 138-167). Однак це твердження не дає 

підстав вважати, що концепт «театральності» політики є суцільною фікцією. 

Оскільки, ЗМІ є полотном для відображення усіх політичних подій та явищ, це 

підштовхує журналістів до зображення політичного життя через призму 

театральності з метою зацікавити читача, а також сформувати у нього певне 

ставлення до кожного героя театральної дії. Соціологи відзначають, що маси 

беруть участь в політиці в основному виступаючи в ролі спостерігача, що 

одержує інформацію про цю комунікації через засоби масової інформації. 
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Г.Г. Почепцов розглядає дану проблематику в контексті PR. Теорія 

перформансу набула широкого поширення на Заході та об’єднала в своїй основі 

різні типи колективної комунікативної поведінки. Г.Г. Почепцов підкреслює, що в 

політиці не буває принципово індивідуальних подій. Кожен її прояв – це 

колективна, масова подія (за аналогією з театральною дією). При цьому 

спостерігається не просто пасивний вихід до масової аудиторії, але досить 

активна робота з публікою. Це організована завчасно комунікативна подія, 

відрепетирувана, яка враховує істотну роль глядачів (Почепцов, 2001). 

Навіть всесвітньовідомий американський політолог, соціолог 

3. Бжезинський у своїй роботі «Велика шахівниця» (англ. The Grand Chessboard: 

American Primacy and Its Geostrategic Imperatives) використовує ігрові асоціації 

для характеристики процесу театралізації політики.  

У різних галузях наукового знання про суспільство широко досліджується і 

розробляється феномен політичної театральності, яка є сукупністю театральних 

прийомів, трансльованих у ЗМІ, що дає можливість, використовуючи театральну 

основу, впливати на публіку для досягнення лінгвопрагматичних цілей. Процес 

театралізації політики – послідовна зміна станів соціально-політичної дійсності, 

яка відбувається завдяки сукупній діяльності політичних суб’єктів, спрямованих 

на формування видовищної політики, з використанням різноманітних 

лінгвістичних прийомів з метою завоювання, утримання уваги та маніпулювання 

свідомістю аудиторії.  

Сучасні засоби масової комунікації виступають як інструмент влади з 

виробництва та тиражування політичних шоу, інсценування політичних подій, 

формування видовищної політики. Особливо гостро ця проблема притаманна 

позасистемним проявам державної політики, які максимально експлуатують 

феномен театральності.  

Сучасне осмислення політики взагалі, а також безпосередньо феномена 

політичної театральності, процесу театралізації політики передбачають 

використання різних моделей дослідження – комунікативних, лінгвістичних, 

кібернетичних, синергетичних, етнологічних, ігрових. Важливим евристичним 
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інструментом аналізу процесу театралізації політики, що дозволяє розглядати її як 

необхідного елемента політичної гри як такої, виступає теорія ігор. Ігрові моделі 

сприяють прогнозуванню розвитку процесу театралізації політики, виявлення 

технології маніпуляції за допомогою театральних методів і схильності політичних 

акторів до театралізації. 

Для нас перформансний підхід зображення українського політичного життя 

у французьких ЗМІ, важливий тим, що він дозволяє проаналізувати «сценічну» 

поведінку в політиці ширше і глибше, як його бачать самі читачі у Франції. Адже 

досить часто відбуваються ситуації, коли політичні «актори» навіть не 

приховують, що грають у спектаклі. Перформансний підхід у символічній 

політиці дозволяє зрозуміти чому «обман» публіки не є єдиною функцією. У 

випадку з художнім театром зрозуміло, що сценічна заміна ідентичності чітко 

визначена. У випадку політичного перформансу «не можна говорити про брехню, 

оскільки, тут вірять у справжність пережитої реальності» (Köpping, 1998, pp. 45-

86). Для аудиторії ЗМІ ця специфічна серйозність перформансної гри сприяє 

формуванню певної політичної ідентичності та довгострокової легітимності 

соціальних зв’язків. Таким чином, перформансну модель, яку використовують 

медіа можна розглядати як методологічний зв’язок між моделлю політичного 

театру та лінгвопрагматичного підходу зображення символічної політики. 

Найбільш поширені метафоричні концепти дозволяють провести паралелі 

між політичною і театральною комунікацією в наступній таблиці: 

Театральні концепти Політичні концепти 

п’єса, сценарій, сюжет, драма, 

трагедія, фарс, комедія, містерія 

хід політичних подій 

 

спектакль і його репетиція політичні події 

автор тексту спічрайтери, помічники, самі політики 

режисер, сценарист організатори подій, лобісти, агенти 

впливу 

актори політики 
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ролі/амплуа ролі (функції); публічний імідж 

глядачі народ 

реакція глядачів: оплески, свист голосування за/проти,  

акції підтримки/протесту 

зал для глядачів, сцена, екран трибуна, сцена, екран, зал засідань 

лаштунки таємна політика 

декоратори, гримери іміджмейкери 

 

Розроблений К. Берком драматургічний підхід до комунікації дозволяє 

розглядати політику як символічну взаємодію в соціальному контексті; вона 

відбувається на сцені, здійснюється агентами/акторами, які переслідують певні 

цілі, і включає здійснення певних дій з використанням різних комунікативних 

засобів (Burke, 1966). К. Берк вважає, що вся людська комунікація може бути 

розглянута крізь призму чотирьох базових мотивів: ієрархія, провина, принесення 

в жертву і порятунок (вихід, спасіння, полегшення). З їх допомогою, зокрема, 

можна описувати розвиток політичних процесів: ієрархія втілює соціальний 

порядок, відхилення від існуючого порядку породжує відчуття провини, від якого 

позбуваються, знаходячи цапа відбувайла, який втілює соціальне зло, і приносячи 

його в жертву, тобто, усуваючи «поганого» політика – гріхи спокутано, зло 

переможене, відбувається переоцінка цінностей і встановлюється новий порядок. 

Цілком театральний підхід до зображення української політики лежить в 

основі статті французького журналіста Б. Віткіна у газеті «Le Monde». Стаття 

представлена як драматична дія, що відбувається в Україні. Автор широко 

застосовує театральну метафору – un spectacle à gros budget, les premiers rôles, 

nouveau coup de théâtre, l’exégèse, la mise en scène: 

«En Ukraine, le premier ministre sauve sa place. 

Mardi, une fronde entendait obtenir le départ d’Arseni Iatseniouk avec 

l’approbation du président. Elle a finalement échoué grâce à d’étranges tractations. 
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Félicitations, vous venez d’assister à un spectacle à gros budget dans lequel les 

premiers rôles ont été joués par le président du plus grand pays d’Europe, son premier 

ministre et ses élus… 

A 19 h 50, 247 députés votent une résolution qualifiant le travail du 

gouvernement d’» insatisfaisant «. Mais quinze minutes plus tard, à 20 h 5, nouveau 

coup de théâtre : ils ne sont plus que 194 – la majorité est fixée à 226 – à se prononcer 

en faveur de la destitution du premier ministre… 

Passé la stupeur, vient l’heure de l’exégèse… 

Cette mise en scène risque de coûter cher aux deux hommes, qui ressortent 

terriblement affaiblis de cette journée… 

Le spectacle offert mardi par le Parlement risque aussi d’entamer plus encore la 

faible crédibilité dont jouissent les responsables ukrainiens…» (Vitkine, 2016e).  

Отже, як бачимо спектакль відбувається на сцені парламенту, головними 

героями автор називає прем’єр-міністра та президента. Акторами другого плану є 

депутати, які підіграли цій виставі в парламенті, частина з яких не зрозуміла в 

принципі, що відбувається, оскільки їм не відкрили тонкощі великої гри. У цій грі 

метафорично зображено прем’єра як ритуального «цапа відбувайла», завдяки 

принесенню його в жертву відбувається символічне очищення влади. Таким 

чином, керівництво країни показало свою готовність до перезавантаження та 

очищення. 

Аналіз контекстів вживання театральної метафори показав, що вона, як 

правило, супроводжується зневажливою конотацією іронії або сарказму і містить 

імплікації «несправжності» того, що відбувається. Прагматична ціль комуніканта, 

що представляє політику через концептосферу театру – показати, що до такої 

політики не слід ставитися серйозно, що вона не заслуговує на повагу через 

лицемірство і нещирість її учасників. 

Цікавий підхід до аналізу театральності в політиці пропонує відомий 

соціолог П. Бурдьє. Для нього політичне інформаційне поле – це те місце, де в 

конкурентній боротьбі виробляється політичний продукт. Він розглядає поле 

політики як ринок, в якому існують виробництво, попит і пропозиція продуктів 
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особливого ґатунку – політичних думок і позицій. П. Бурдьє досліджує політичні 

сюжети і політичні постановки, та виступає за активну роль громадянина в 

політичному процесі, за необхідність контролю сфери виробництва політичного 

продукту, щоб уникнути символічного і прямого маніпулювання, нав’язування 

певних політичних догм (Bourdieu, 1996). 

Для пересічного громадянина, який не читає політичні документи, не 

знайомий з оригінальними текстами промов і виступів, який сприймає політику 

переважно через ЗМІ, політика постає як набір сюжетів. Ці сюжети (вибори, 

візити, відставка уряду, війна, переговори, скандали) складають базу політичного 

наративу, під яким ми розуміємо сукупність дискурсивних утворень (текстів) 

різних жанрів, сконцентрованих навколо певної політичної події (Шейгал, 2000, с. 

55-68). Наративний підхід дозволяє розглядати ролі політичного наративу як 

«типові персонажі, які виконують певні функції у розвитку сюжету» (Почепцов, 

2001); серед них виділяються основні ролі «герой злодій», зазвичай виступає в 

поєднанні з ролями «другого плану» – псевдогерой, лиходій, жертва, помічник, 

дарувальник чарівного засобу та ін. 

Загальна рольова структура комунікативного акту (адресант – адресат) 

проектується на архетипну семіотичну опозицію «свій ≠ чужий» і 

конкретизується у варіантах: «друг (союзник, прибічник) ≠ ворог (опонент, 

зрадник)». Дану опозицію можна вважати функціональною, оскільки наявність 

протиборчих сторін є невід’ємною рисою політичного дискурсу через його 

агональність. 

Для того щоб політичні концепти мали свій вплив на читачів, вони мають 

постійно повторюватися та програватися у якості ритуальних драм зі злими та 

добрими силами. Погляд на політику як на театр створює спрощену картину 

дійсності, додаючи смисл та порядок до заплутаних, неоднозначних ситуацій, що 

спрощує споживання інформації читачем/глядачем. Будь-який стійкий соціальний 

інститут передбачає ритуали, в яких людина сама бере участь (партисипативний 

ритуал), або спостерігає на відстані (видовищний ритуал). Такий погляд на 

метафоричне зображення політичного життя дозволяє проаналізувати не лише 
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політичні стратегії та окремі дії, але також дослідити міфи, ритуали та культи, які 

вкорінені у французькій політичній культурі та екстраполюються або 

накладаються на українські політичні реалії. 

Як і міф, ритуал виступає важливим засобом формування та трансформації 

ідентичності. У взаємодії з театралізованістю політичні ритуали можуть 

виправдовувати найнезвичніші соціальні дії. Статус ритуалів «театральної» 

політики залежить від ідеологічних та культурних цілей, які переслідують ЗМІ. 

Саме з цього починається реінтерпретація та метафоризація політичних подій, 

формується простір для семантичних маніпуляцій.  

Крім ритуальних подій, які відбуваються незалежно від ЗМІ та лише 

висвітлюються в ЗМІ, існують так звані псевдо-події, до яких Д. Бурстін, який 

запропонував цей термін, відносить події, спеціально заплановані з метою їх 

швидкого показу або передачі інформації про них (Boorstin, 1962). До категорії 

псевдоподій він відносить інтерв’ю, прес-конференції, телевізійні бесіди, 

телевізійні дискусії, теледебати тощо. Всі ці різновиди дискурсу є 

комунікативними подіями, драматургію яких ставлять масмедіа, хоча їх змістовна 

частина багато в чому є спонтанною. 

Сучасний культ політичної особистості включає в себе театральний 

елемент. На думку Ж. Шварценберга, який проводить аналогію політичних героїв 

з зірками шоу-бізнесу, у сучасному суспільстві політики продають себе так само, 

як і зірки: «зливаються в єдине ціле феномени leadership та  showmanship» 

(Schwarzenberg, 1980, c. 24). В демократичних ЗМІ політичні особи, які входять у 

роль зірок шоу-бізнесу досить швидко стають об’єктами деконструкції, 

абсурдизації та висміювання в рамках політичної сатири. Що стосується 

тоталітарних та авторитарних держав, а також у період війни, катастрофи, кризи, 

– уніформовані масмедіа створюють міфологізований образ дійсності, який 

сприяє виникненню та закріпленню політичних культів.  

Видатний теоретик гри Й. Хейзінга вбачає спорідненість гри з політикою в 

стані боротьби і в прагненні учасників до переваги та виграшу, і чим краще 

учасник грає свою роль, чим яскравіше театралізація дії, тим швидше він досягає 
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бажаної мети. Також він виявляє в політичних процесах, щонайменше, два 

поняття концепту «гра»: гра як змагання та гра як видовище. Проте, Й. Хейзінга 

політичну театральність називає не грою, а «псевдогрою» (Хёйзинга, 1992, с. 230). 

Характерна особливість політичного гравця, що відрізняє його від учасників 

неполітичних ігор – подвійна мотивація: йому мало брати участь в грі, мало 

перемогти, йому важливо сформувати власну гру, йому важливо бути одночасно і 

гравцем, і творцем гри. З одного боку, політик поряд з іншими є рівноправним 

гравцем, а, з іншого боку, він намагається, якщо це вдається, встановити свої 

правила, нав’язуючи потім їх іншим учасникам. Однак необхідно зробити акцент 

на кардинальних відмінностях гри і політики: для гри завоювання і утримання 

влади малоістотно, для політики – саме ця мета першочергова, саме їй завжди 

підпорядковані усі ігрові ходи. Політика на відміну від гри, що представляє 

собою якусь забаву або вигадану (віртуальну) реальність, завжди є частиною 

реального життя. 

Безумовно, в сучасному політичному світі театральність поведінки в ЗМІ 

стає найважливішою умовою конкурентної боротьби, яка визначає успіх 

публічних виступів, переговорів. Театральна гра, видовищні прийоми і методи 

інсценування є основним стрижнем в політичній грі, визначають її успішний 

результат. 

В історії політичної думки склалися дві традиції в трактуванні проблеми 

персоніфікації політики. Перша з них надає особистості вирішальне значення у 

визначенні напрямку політичного процесу в цілому і процесу театралізації 

політики зокрема. Роль особистості в політиці обґрунтовується персональними 

перевагами вождів: політичним талантом, здібностями, навичками, знаннями, 

авторитетом. В даному випадку особистісним якостям надається більше значення, 

ніж власне політичним позиціям. 

Другий підхід, навпаки, принижує роль особистості в політичному процесі. 

Серед прихильників цієї точки зору є відмінності. Так, політологи 

позитивістського напрямку, не заперечуючи проти дослідження окремих 

компонентів особистості, не бачать сенсу в аналізі цілісної особистості як 
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фактору, що впливає на процес. На їхню думку, індивідуальні особливості 

«гасять» один одного в масштабних політичних процесах. Тому є сенс вивчати не 

індивідуальні, а масові закономірності, наприклад розподіл політичних ролей. 

Персоною ж політика можна знехтувати. 

У нашій роботі ми виходимо з того, що персоналізація політики у 

французьких ЗМІ виступає в якості технології процесу театралізації; її специфіка 

виражена за допомогою таких прийомів, як режисура особистісної комунікації, 

біографії (аналогічно з кіно- і театральними сценаріями), акцентування саме 

індивідуальних якостей в політичній діяльності. Сьогодні ЗМІ конструюють 

власну реальність, виступають як інструмент влади з виробництва та тиражування 

політичних шоу. Засоби масової комунікації перетворилися на інструмент влади 

для театралізації та інсценування політичних подій.  

У жанрах політичного дискурсу, які перетинаються з мас-медіа (інтерв’ю, 

аналітична стаття, телевізійна дискусія), рольове втілення політика нерідко стає 

об’єктом рефлексії, вербалізується в дескрипціях і номінаціях, як прямих, так і 

метафоричних. Номінації образу політика можна поділити за наступними 

критеріями: 

 за специфікою комунікативної поведінки: скандаліст, мораліст, демагог, 

зануда, веселун; 

 за емоційно-ціннісною орієнтацією: романтик-ідеаліст, прагматик, 

цинік, інтриган; 

 за міжособистісними відносинами: старший брат, підступний спокусник, 

суворий, але справедливий батько, справжній чоловік; 

 соціальні типажі: цар, сірий кардинал, дбайливий господар, могутній 

покровитель, міцна рука, безкомпромісний вояка, відмінник, інтелектуал, 

простак, клоун. 

Можна стверджувати, що політичний «театр» заснований на образах 

(іміджах) політичних діячів. Один з помічників та спічрайтерів президента 

Р. Ніксона, фахівець зі створення іміджу Рей Прайс був упевнений, що виборець 

реагує на образ, а не на людину, тому слід міняти не людину, а враження, яке вона 
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справляє: «We have to be very clear on this point: that the response is to the image, not 

to the man, since 99 percent of the voters have no contact with the man. It’s not what’s 

there that counts, it’s what’s projected – and, carrying it one step further, it’s not what 

he projects but rather what the voter receives. It’s not the man we have to change, but 

rather the received impression.» (Kelly, 2004, p. 61). 

Що стосується образів української політики у сучасних французьких ЗМІ, 

то французькі журналісти застосовують наступні оцінні визначення для їх 

характеристики: 

«A la télévision, l’inusable Ioulia Timochenko tonne : « Chaque voix pour 

Iatseniouk a été achetée jusqu’à un million de dollars ! » (Vitkine, 2016e). 

«La coalition proeuropéenne au pouvoir en Ukraine est virtuellement morte. 

Après le départ des 19 députés du parti Batkivchtchina de la populiste Ioulia 

Timochenko, mercredi 17 février, celle-ci vient d’enregistrer, jeudi, un nouveau départ : 

celui des 26 députés du parti réformateur Samopomitch.» (Vitkine, 2016h). 

«Cette nouvelle donne met certes le pouvoir à l’abri des pressions et des menaces 

des populistes Oleg Liachko et Ioulia Timochenko, désormais dans l’opposition.» 

(Vitkine, 2016u). 

У французькому тлумачному словнику лексему «inusable» визначено так: 

«Inusable se dit d’une chose qui serait d’une très forte résistance, sur laquelle ni 

le temps, ni l’érosion ou une utilisation intensive ne pourrait parvenir à altérer 

physiquement ou même à légèrement l’endommager. 

Synonymes : solide, inaltérable, résistant, robuste» (Dictionnaire Français,2016). 

Цю лексему автор застосовує для того, щоб підкреслити довгий термін 

перебування Юлії Тимошенко в українській політиці. Синонімами до нього є 

solide, inaltérable, résistant, robuste, що теж підкреслює її силу, стійкість та 

витривалість до перипетій політичного життя. Водночас, це визначення імплікує 

певне іронічне ставлення до політика, адже застосовується передусім до неживих 

об’єктів. Досліджуючи представлення Ю. Тимошенко у французьких ЗМІ, 

Т.В. Коцюба зазначає, що «етикетка» Пасіонарії, вірогідно була застосована до 

образу Ю. Тимошенко, екс-прем’єр-міністра України, з огляду на історію нашої 
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країни, адже та спочатку була частиною Російської імперії, а потім СРСР і тому 

розглядалась у нерозривному зв’язку з Росією, її «старшим братом». Це 

спричинило формування відповідного образу України у міжнародній спільноті та 

колективній системі уявлень французів, який змінився лише після Помаранчевої 

революції, адже вона стала новою точкою відліку для формування образу 

України, завдяки чому Європа і вся світова спільнота «знову відкрили» для себе 

Україну і (Boyer and Kotsyuba Ugryn, 2012).     

Один із ефективних прийомів маніпуляції інформацією – нав’язування 

читачам певних концептів або «наклеювання ярликів». Ярлик дає певну 

характеристику людині або явищу, який виражено в емоційно забарвленій формі. 

Його вплив позначений негативною номінацією, оскільки, він «конденсує» в собі 

негативний емоційний заряд, який має потужний вплив на сприйняття читача. У 

даному випадку ярликом є концепт «la populiste», який застосовано до О. Ляшка 

та Ю. Тимошенко.  

Ярлики вживаються в ЗМІ для досягнення лінгвопрагматичних цілей. 

Прийом «наклеювання ярликів» – це використання слів негативного забарвлення 

з метою дискредитувати ідеї, плани, особу, викликати почуття упередження, 

страху, ненависті, не вдаючись до роз’яснень та тлумачень. Концепти-ярлики 

можна назвати маніпулятивними термінами, небезпека їх у тому, що, завдяки ЗМІ 

вони приживаються надовго, стають звичними, повсякденними концептами, 

часом заміщаючи, витісняючи інші – синонімічні, але менш агресивні поняття. 

Таким чином, концепт «популіст» включає в себе яскраво виражену негативну 

конотацію для позначення діяльності, яка негативно сприймається суспільством. 

Семантично цей ярлик близький до таких понять як шахрай, брехун, маніпулятор, 

який намагається виграти собі політичні дивіденди за рахунок введення в оману 

суспільства. 

Ще більше уваги французькі ЗМІ приділяють особі президента 

П. Порошенко, прем’єра В. Гройсмана, а також Н. Савченко після її звільнення. 

«C’est un cruel rappel : avant son élection à la présidence, en mai 2014, 

M. Porochenko avait promis de vendre son empire commercial, principalement 



163 

 

composé d’une florissante entreprise de confiserie, Roshen, d’une compagnie 

d’assurance et d’une banque, l’International Investment Bank. Le futur président, dont 

la fortune était alors estimée à un peu moins d’1 milliard d’euros, avait assuré qu’il ne 

conserverait qu’un avoir particulièrement stratégique, sa chaîne de télévision. Non 

seulement le président n’a pas tenu sa promesse, mais ses affaires ont moins souffert de 

la crise économique que celles des autres oligarques. Sa banque est la seule à avoir 

prospéré ces deux dernières années. ...Dans sa déclaration de revenus 2014, le 

président avait d’ailleurs laissé vide la case « revenus provenant de l’étranger» 

(Vitkine, 2016r).       

«...M. Porochenko, lui aussi sévèrement critiqué pour son manque de combativité 

face à la corruption et son implication dans les révélations des « Panama papers » 

(Vitkine, 2016q). 

«M. Porochenko, lui aussi sévèrement critiqué pour son manque de combativité 

face à la corruption et son implication dans les révélations des « Panama papers «. Il 

risque aussi, dans le même temps, de priver le président du paravent confortable que 

constituait sa rivalité avec Arseni Iatseniouk. Depuis un an, le président a tout fait pour 

accroître son emprise sur le pouvoir.» (Vitkine, 2016u). 

За допомогою експресивно-оцінних лексичних мовних засобів автор статті 

створює різко негативний образ глави держави. У наведених прикладах президент 

піддається критиці за недотримання обіцянки відмовитись від своїх бізнес 

активів, слабкість у подоланні корупції, зосередження влади у своїх руках. Такі 

ярлики мають величезну силу впливу, а вибір номінації найчастіше залежить від 

ідеологічної позиції автора або видання. У публіцистиці ярлик не просто шаблон, 

образ і негативна характеристика предмета, особистості, явища, а її ідеологічна 

інтерпретація. 

Не менш критично ставляться і до колишнього прем’єр-міністра 

А. Яценюка, хоча ця критика пом’якшується останньою фразою: 

«Proche du néant dans les sondages d’opinion, accusé de chapeauter un système 

de corruption généralisée et de bloquer l’adoption de réformes structurelles, M. 

Iatseniouk semblait même avoir été lâché par les capitales occidentales, dont il fut 
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longtemps le favori. ... Le futur ex-premier ministre, dont le bilan est loin d’être 

entièrement négatif.» (Vitkine, 2016q). 

Що стосується його наступника, то його особа є новою для французьких 

читачів, саме тому автор вдається до детальної характеристики В. Гройсмана: 

«Volodymyr Hroïsman, âgé de seulement 38 ans, issu d’une famille juive, n’est 

pas un nouveau venu sur la scène politique ukrainienne. Il a gagné ses galons et sa 

réputation de bon gestionnaire à la tête de la ville de Vynnitsa, dont Petro Porochenko 

a fait la base arrière de ses affaires. Nommé vice-premier ministre dans la foulée de la 

révolution de Maïdan, puis président du Parlement, il a mené à bien la réforme de la 

décentralisation, l’un des quelques succès à mettre au crédit de l’équipe sortante. « Sa 

proximité avec le président risque de limiter sa capacité d’action, juge le politologue 

Volodymyr Fessenko. Mais il a un potentiel de réformateur intéressant. « … A Kiev, des 

médias lui ont reproché d’avoir poussé la nomination de ses proches du « clan de 

Vinnytsya « à des postes publics importants, par exemple à la tête de La Poste, position 

profitable mais opaque, ce qu’il a nié. Il a aussi été accusé devioler les règles de 

l’Assemblée, notamment en faisant revoterplusieurs fois d’affilée les députés pour faire 

passer des lois voulues par M. Porochenko. ... Volodymyr Hroïsman, homme de 

compromis et réputé bon négociateur, s’est surtout imposé...» (Vitkine, 2016u). 

Автор знову вдається до театралізованого зображення української політики 

– «la scène politique ukrainienne». Загальний образ самого політика є більш 

позитивним, ніж негативним – «il a un potentiel de réformateur intéressant», 

«homme de compromis et réputé bon négociateur», хоча і не оминається просування 

ним інтересів президента у парламенті – «en faisant revoter plusieurs fois d’affilée 

les députés pour faire passer des lois voulues par M. Porochenko». 

Поряд із іншими українськими політиками, виділяється зображення Надії 

Савченко, у представленні якої взаємодіють як військові образи, так і прецедентні 

історичні постаті (Жанна д’Арк). Крім того, наголошується на символічному 

вимірі цього образу, його перетворенні на ікону: 

«Dès son retour, Nadejda Savtchenko s’était dite prête à donner sa vie pour 

l’Ukraine, que ce soit au front ou dans l’arène politique. Ses presque deux années de 
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détention, associées à la réputation d’imbrisable qu’elle y a gagnée, ont fait d’elle une 

icône ; la « Jeanne d’Arc ukrainienne « avait même osé le Prix Nobel de littérature 

2015…  

Plusieurs offres de service de différentes forces politiques lui sont déjà 

parvenues, mais ses premiers contacts avec Mme Timochenko montrent que Nadejda 

Savtchenko sera tout sauf un trophée que l’on exhibe… 

La réplique sonne comme un avant-goût du poil à gratter que pourrait devenir 

Nadejda Savtchenko dans le paysage politique ukrainien» (Vitkine, 2016j). 

«Libérée en mai après deux ans de prison en Russie, la pilote ukrainienne, 

devenue un symbole dans son pays, se voit un destin politique. … Dans sa vie d’avant, 

Nadejda Savtchenko avait déjà une réputation de tête de mule, acquise pour avoir 

obtenu, face à une hiérarchie pour le moins réticente, ses galons de première femme 

pilote de l’armée ukrainienne. … Dans les lettres qu’elle reçoit, elle est une « sainte «, 

« Jeanne d’Arc «, une « dame de fer « et encore beaucoup d’autres qualificatifs...» 

(Vitkine, 2016s). 

Метафоричним є твердження про те, що Надія Савченко готова віддати 

життя за Україну, як на фронті, так і на політичній арені – «prête à donner sa vie 

pour l’Ukraine, que ce soit au front ou dans l’arène politique». Автор задається 

питанням: ким вона може стати на українському політичному пейзажі – «que 

pourrait devenir Nadejda Savtchenko dans le paysage politique ukrainien», і сам 

знаходить відповідь, представляючи її як українську Жанну д’Арк. Образ 

національної героїні Франції є важливою складовою національної картини світу, 

що сприяє стереотипізації дійсності в народній свідомості, формуванню і 

розвитку національної картини світу, залученню до національної культури і 

національних традицій в рамках глобальної цивілізації з урахуванням 

загальнолюдських цінностей для створення образу жінки-воїна. Крім цієї яскравої 

метафори вона отримала багато інших позитивних епітетів – «la pilote ukrainienne, 

devenue un symbole dans son pays», «première femme pilote de l’armée ukrainienne», 

«elle est une «sainte», «une «dame de fer».Таким чином, образ Н. Савченко певним 

чином заміщає попередній образ «української Жанни д’Арк» доби Помаранчевої 
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революції – Юлії  Тимошенко. Затримання Н. Савченко українськими 

правоохоронцями та висунення їй підозри у підготовці державного перевороту 

французькі ЗМІ представляють у зіставленні з її арештом та утриманні в 

російській в’язниці, а також в образній парадигмі «падіння»: «La chute est brutale 

pour celle qui fut élevée au rang d’héroïne nationale dans son pays, l’Ukraine. Jeudi 

22 mars, la députée Nadia Savtchenko, célèbre pour avoir été emprisonnée durant deux 

années en Russie, a été arrêtée en plein Parlement par les services de sécurité 

ukrainiens, avant d’être conduite en prison, ukrainienne celle-là.» (Vitkine, 2018v). 

Загалом, аналіз матеріалу показав, що прийом «наклеювання ярликів» 

використовується в пресі з метою дискредитувати політиків, партії, керівників 

країн, а також опозиціонерів і сформувати негативне ставлення адресата до них. 

Цей прийом реалізується за рахунок використання іменників, прикметників, 

дієслів для позначення діяльності, яка засуджується суспільством. Таким чином, 

прийом «наклеювання ярликів» дозволяє дискредитувати образ української влади. 

Концепти з негативною конотацією підривають її авторитет. У свідомість 

адресата проникають штампи, що українські чиновники – це злодії, хабарники, 

шахраї, корупціонери, та навіть цілий клан («clan de Vinnytsa») а значить, їм не 

варто довіряти. Тим самим французькі ЗМІ формують негативне ставлення 

суспільства до української правлячої еліти.  

Сучасна Україна перейняла західний політичний стиль, який перетворює 

політичну дію в спектакль або шоу зі своєю системою «політичних зірок». Процес 

театралізації політики в сучасній Україні зображається європейськими медіа 

різнопланово і суперечливо. У ньому можна виявити протилежні риси, 

особливості різних типів політичних режимів. Оскільки в процес театралізації 

політики залучаються суб’єкти, які не володіють політичними якостями та які не 

досягли політичної освіченості, компетентності, то дані суб’єкти не розуміють 

необхідності в політиці компромісів, угод, поступок, узгодженості різних 

інтересів тощо. Вони привносять в політику особисті амбіції, прагнення вирішити 

тільки приватні інтереси поза суспільно-політичними. У ситуації нестабільності і 

невизначеності процес театралізації політики, з його класичними політичними 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
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технологіями, очікуваного результату не приносить. Акцент в політичних 

інсценуваннях робиться не на спільності інтересів, а на адресності партійно-

політичних реляцій. Дійсно, для України характерною є яскраво виражена 

персоніфікація процесу театралізації політики. Симпатії і антипатії французьких 

медіа орієнтовані швидше на особистості конкретних політиків, ніж на політико-

ідеологічні програми. 

Театралізація політики в сучасній Україні – одна з основних складових 

політичного процесу, зміст якої визначається характерологічними особливостями 

розвитку вітчизняної політики: високим ступенем персоніфікації, вираженою 

залежністю владних структур від засобів масової комунікації (в даному випадку 

як інструменту експлуатації феномену «політичної театральності»). Дані процеси 

зумовлюють домінування індивідуальних або вузькогрупових інтересів і тим 

самим визначають модель розвитку нової театралізованої політичної системи як 

«театру одного актора». Театральність стає інструментом в руках політиків, які 

використовують його для досягнення політичних цілей. Тому зображений 

французькими ЗМІ процес театралізації політики в Україні є вкрай актуальною 

проблематикою для подальшого вивчення і представляє інтерес для сучасної 

теорії комунікації та лінгвістики.  

 

3.5. Образ України крізь призму українсько-російських відносин 

Основним вектором проблематизації образу України стали українсько-

російські відносини, передусім анексія Криму, гібридна війна, події на сході 

України. Образ Росії у цій перспективі формується у складних кореляціях 

геополітичних інтересів, впливу самої Росії та її «друзів» на громадську думку 

через ЗМІ. Як зазначають сучасні дослідники, «все частіше можна зустріти 

судження про Україну як про зону пострадянського простору, якій так і не 

вдалося у повній мірі здійснити принцип державного суверенітету» (Кравченко, 

2011, с. 505).Слід також зазначити, що до посилення підтримки РФ призвела 

міграційна криза і терористичні атаки 13 листопада 2015 року та 14 липня 2016 

року. 
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Говорячи про «друзів Путіна», перш за все слід згадати ультраправу Марін 

Ле Пен, яка, ймовірно, найбільш залежна від зв’язків з Росією, зокрема, через 

фінансові відносини, але й інші консервативні партії все частіше виявляють 

проросійський ухил. Також проросійські настрої демонструють і більш 

рейтингові політики, які мали шанси на президентство. Серед кандидатів на 

праймеріз Франсуа Фійон (четвертий в рейтингу серед усіх кандидатів в 

президенти) з правої партії «Les Républicains» є, напевно, найбільш 

проросійським, навіть більше, ніж Ніколя Саркозі. 

До того ж у Росії є потужні прихильники серед невеликої групи депутатів 

від Національної асамблеї Сенату. Якщo пoрiвняти рiзнi прoшaрки 

прoкрeмлiвськoгo лoбi – вiйськoвих, бiзнeсмeнiв, пoлiтикiв, псeвдoгрoмaдський 

сeктoр, рeлiгiйнi кoлa тa iнших – зa ступeнeм шкiдливoстi, ймoвiрнo, 

нaйнeбeзпeчнiшим вaртo ввaжaти oсeрeдoк, щo iснує в oпoзицiйнiй 

пaрлaмeнтськiй пaртiї «Рeспублiкaнцi». Серед них десять (в основному правих) 

брали участь у візиті до Криму в липні 2015 року: Тьєррі Маріані, Ів Поццо ді 

Борго, Ніколя Дюік, Клод Гозген, Жак Міар, Патріс Вершер, Совьор Гандольфі-

Шайт, Марі-Крістін Дельоз і Жером Ламбер (лівий парламентарій). Ось, що про 

одного з головних рупорів Кремля в Національній Асамблеї говорять французькі 

ЗМІ: 

«Thierry Mariani, la voix de la Russie (заголовок). 

La géopolitique de Thierry Mariani a pourtant tendance à n’avoir qu’une seule 

capitale : Moscou. 

...ces dernières années la réputation – non usurpée – de plus fervent promoteur 

de Vladimir Poutine sur la scène politique française. 

Il trouve d’ailleurs que la décision d’exclure tous les athlètes russes des Jeux de 

Rio, en raison des affaires de dopage, a un parfum de « guerre froide«… 

Une rhétorique empruntée au Kremlin.  

…la russophilie de Thierry Mariani. (Vitkine, 2016o). 
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Vendredi matin, un expert interrogé par le site RuEconomics soulignait que « la 

voix de Thierry Mariani est très écoutée en France, et tout ce qu’il dit a une influence 

sur la politique française».(Vitkine, 2016c). 

Статті «Le Monde» насичені емотивними лексичними засобами, які чітко 

передають критичне та навіть іронічне ставлення автора до Тьєррі Маріані – «la 

voix de la Russie», «qu’une seule capitale : Moscou», «une rhétorique empruntée au 

Kremlin», «la russophilie» та ін. До того ж цитується метафора самого політика 

стосовно недопуску Росії до участі в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро у 2016 

році – «un parfum de «guerre froide». 

«Прокремлівські депутати» ефективно використовують владу для 

лобіювання російської позиції. Це стосується і резолюцій, прийнятих 

французьким парламентом. 

Так, 28 квітня 2016 року французькі законодавці в нижній палаті 

парламенту ухвалили резолюцію, що закликає до скасування санкцій проти Росії. 

Документ був прийнятий лише невеликою групою депутатів (55 з 577), які 

скористалися відсутністю більшості депутатів на засіданні. 

Але вже 8 червня 2016 року більш м’яка резолюція щодо санкцій була 

прийнята у верхній палаті парламенту (сенаті) з підтримкою абсолютної 

більшості депутатів (302 голоси «за», 16 голосів «проти»). Обидві резолюції не 

мали зобов’язуючої дії для уряду, проте політичне значення документів, в тому 

числі у контексті передвиборчої боротьби, не можна нівелювати. 

Лобістами російських інтересів залишаються не лише політики, але і 

французькі бізнесмени. 

«Sans Poutine, il n’y aurait pas de crise en Ukraine.» Ces propos récents ne sont 

pas ceux d’un faucon de Washington, mais ceux du président biélorusse, Alexandre 

Loukachenko. Un quasi-dictateur, dont le pays est un voisin et un allié de la Russie, voit 

les choses plus clairement que des dizaines de diplomates européens empêtrés dans les 

contradictions entre leurs intérêts économiques et politiques. Si certains pays, comme la 

Hongrie, soutiennent ouvertement Poutine, d’autres sont avant tout conciliants, comme 

l’Allemagne, premier partenaire économique de la Russie, mais aussi la France, où le 
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«il ne faut pas humilier la Russie» est devenu le mantra derrière lequel se cachent les 

intérêts les plus divers, qu’ils soient économiques (pétrole, nucléaire, armement) ou 

politiques.» (Millot, 2016). 

Варто згадати хоча б коментарі колишнього міністра економіки нинішнього 

Президента Франції Еммануеля Макрона, під час його візиту до Москви в січні 

2016 року. Спростовуючи офіційну позицію уряду, Макрон безпосередньо 

висловив надію на те, що антиросійські санкції будуть скасовані не пізніше 

серпня того ж року: 

«Le ministre français de l’économie, Emmanuel Macron, a suggéré dimanche 24 

janvier que les sanctions imposés par les Occidentaux à la Russie en raison de la crise 

ukrainienne pourraient être levées à l’été 2016 si le processus de paix était respecté. 

S’exprimant devant des hommes d’affaires français à l’occasion d’un 

déplacement à Moscou, M. Macron a assuré que « l’objectif que nous partageons toutes 

et tous, c’est de pouvoir lever l’été prochain les sanctions parce que le processus aura 

été respecté «, en référence aux accords de Minsk signés début 2015 pour mettre fin au 

conflit dans l’est ukrainien.» (Le Monde,  2016a). 

Наразі риторика тепер вже Президента Французької Республіки змінилась, 

але на той час його слова відображали прагнення французького великого бізнесу, 

в чиїх очах Франція та її європейські партнери «стріляють собі в ногу», коли 

місце компаній з ЄС в Росії швидко займають китайці та інші гравці. 

Французький уряд перебуває під тиском французького бізнесу, який 

постійно скаржиться на значні економічні втрати від контрсанкцій, введених 

Росією. Хоча насправді заяви щодо збитків французьких підприємств значно 

перебільшені. Згідно з дослідженням Європейського парламенту, протягом року 

після введення санкцій експорт французької сільськогосподарської продукції в 

Росію впав приблизно на 200 млн євро. Однак, оскільки загальний обсяг експорту 

Франції в Росію знизився з 7,7 млрд євро в 2013 році до 4,5 млрд євро в 2015 році, 

публічний дискурс схильний помилково пов’язувати це зменшення торгівлі з дією 

санкцій (Литра та  Пармантье, 2016). 
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Розглянемо більш детально концептосферу російсько-французьких відносин 

у контексті тимчасової окупації Криму та подій у східних регіонах України. 

Французькі ЗМІ широко використовують різноманітні засоби для опису політики 

РФ щодо України.  

Зазвичай російська зовнішня політика асоціюється з однією особою – з 

Володимиром Путіним.  

«Sans Vladimir Poutine, pas de Russie! 

…L’horizon politique russe se résume à un seul homme. 

…La Russie de Poutine est isolée mais qu’importe.» (Mandraud, 2015). 

Завдяки красномовному заголовку в статті «Le Monde» спостерігається 

ототожнення керманича та держави. Створюється метафоричний образ 

політичного горизонту Росії, у якій уся концентрація влади зводиться до однієї 

особи – «L’horizon politique russe se résume à un seul homme». 

«A l’extrême droite comme à l’extrême gauche, on retrouve la vieille tentation 

française du « leader providentiel «, avec un culte pour l’homme fort que serait 

Vladimir Poutine. Pareil sur les réseaux sociaux qui véhiculent l’image du « mec qui en 

a «. Il existe aussi, comme chez Jean-Luc Mélenchon, une fascination pour l’imaginaire 

soviétique et ses drapeaux rouges.» (Vitkineand Vaissié, 2016v). 

«Poutine est faible et indécis» (Vitkine, 2016f). 

«Vladimir Poutine a engagé un bras de fer et fait étalage de sa force.» 

(Vitkine,2016b). 

«Au G20 de Brisbane (Australie) il y a deux ans, peu après la destruction de 

l’avion de la Malaysian Airlines dans le ciel ukrainien attribuée aux rebelles pro-

russes, M. Poutine avait fait figure de pestiféré.» (Pietralunga, Pedroletti, 2016). 

«Beaucoup de Français ont un attachement romantique à la Russie, et ils 

apprécient les valeurs patriotiques incarnées par Poutine, se félicite John Laughland, 

de l’IDC. Tandis qu’en Angleterre, la Russie était considérée comme l’ennemi 

héréditaire jusqu’au début du XXe siècle, en France, il y a une russophilie beaucoup 

plus profonde et affective.» De l’extrême droite à l’extrême gauche, en passant par les 

gaullistes ou le centre, sans oublier les milieux d’affaires et même l’université, la Russie 
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de Poutine a de fait beaucoup de supporteurs en France, qui, avec plus ou moins de 

nuances, défendent le régime, justifient ses incursions en Ukraine et ferment les yeux 

sur ses crimes.» (Millot, 2016). 

Як бачимо, французькі ЗМІ зображують керманича Кремля, як людину яка 

справді має вплив на міжнародній арені, а також багато прихильників серед 

населення, навіть у Європі. У французів ще з часів царської Росії збереглося 

романтичне ставлення до цієї країни – «beaucoup de Français ont un attachement 

romantique à la Russie», їх захоплюють патріотичні цінності, які уособлює в собі 

Володимир Путін. Вони навіть готові закривати очі на ті злочини, які він коїть в 

інших країнах, зокрема в Україні. Захоплення російським лідером виражається 

концептами: «leader providentiel», «un culte pour l’homme fort», «une fascination 

pour l’imaginaire soviétique et ses drapeaux rouges». Водночас слід відмітити і 

негативну оцінну семантику у представленні російського лідера: «Poutine est 

faible et indécis», «M. Poutine avait fait figure de pestiféré». 

Бернар Кушнер, колишній Міністр закордонних справ Франції (2007-

2010 рр.) у своїй статті для «Le Monde» застерігає, що не слід довіряти 

колишньому КГБісту, оскільки «цей майстер у мистецтві ведення дипломатії 

заморожених конфліктів» не піде на поступки на «жодному з фронтів»: 

«…faire respecter le compromis par la Russie de Poutine, passé maître dans l’art 

de la diplomatie des conflits gelés. 

…M. Poutine, formé au KGB, a toujours été un partenaire inquiétant. En quinze 

ans de mandats habilement renouvelés, son pouvoir trop répressif et sa position sur la 

guerre de Syrie, éveillaient une méfiance légitime. Quel que soit le front, il ne recule 

jamais. Parfois, il temporise, pour mieux rebondir.» (Kouchner, 2015). 

Досить часто західні політики та ЗМІ порівнюють Володимира Путіна з 

Адольфом Гітлером: 

«Sur le site de l’hebdomadaire allemand «Der Spiegel», le ministre allemand des 

Finances, Wolgang Schäuble a pourtant estimé lundi  que le rattachement de la Crimée 

à la Russie décidé par Vladimir Poutine ressemblait à l’annexion des Sudètes par Adolf 

Hitler. 
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Au nom du pangermanisme, Hitler avait envahi et annexé en 1938 les Sudètes, 

une région de l’ouest de la République tchèque, affirmant vouloir libérer de 

l’oppression tchécoslovaque, des Allemands installés parfois depuis le Moyen-Age. 

Moscou ne cesse de répéter que le rattachement à son territoire de la Crimée repose sur 

le principe de la volonté des peuples à disposer d’eux mêmes, les habitants de cette 

péninsule du sud de l’Ukraine s’étant prononcés massivement en faveur de Moscou lors 

d’un référendum considéré comme illégal par les Occidentaux. 

…Tout récemment, l’ancienne chef de la diplomatie américaine Hillary Clinton 

avait comparé l’intervention russe en Ukraine aux invasions nazies en Europe dans les 

années 1930.» (Le Parisien, 2014a). 

«Le prince Charles, en déplacement au Canada, a créé la polémique en 

comparant les actions du président russe, Vladimir Poutine, en Ukraine à celles de 

Hitler, rapporte, mercredi 21 mai, le Daily Mail. 

Avant le prince Charles, Wolfgang Schäuble, le ministre des finances allemand, 

et Hillary Clinton, l’ancienne chef de la diplomatie américaine, ont également comparé 

l’intervention russe en Ukraine aux invasions nazies en Europe dans les années 1930.» 

(Le Monde, 2014). 

«Devant une commission parlementaire, Boris Johnson a estimé ce mercredi, que 

le président russe Vladimir Poutine allait utilisé la Coupe du monde cet été, comme 

Adolf Hitler l’a fait pour les Jeux olympiques de Berlin en 1936, et a suggéré que le 

Royaume-Uni conseille aux supporters anglais de ne pas se rendre en Russie pour leur 

propre sécurité.» (Le Figaro,  2018). 

За допомогою таких порівнянь ставиться знак рівності не лише між Росією 

та Третім Рейхом, але й між керівництвом сучасної Росії та гітлерівською 

Німеччиною, проводяться відповідні паралелі: «le rattachement de la Crimée par 

Vladimir Poutine = l’annexion des Sudètes par Adolf Hitler», «l’intervention russe en 

Ukraine = invasions nazies en Europe dans les années 1930», «le président russe 

Vladimir Poutine allait utilisé la Coupe du monde cet été = Adolf Hitler l’a fait pour les 

Jeux olympiques de Berlin en 1936».  
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Завдяки виразу «décidé par» стає зрозумілим, що рішення про анексію 

Криму було волею однієї людини і дуже нагадує окупацію збройними силами 

Німеччини частини території Чехословацької республікив 1938 році: «le 

rattachement de la Crimée à la Russie décidé par Vladimir Poutine ressemblait à 

l’annexion des Sudètes par Adolf Hitler.». Безособовий зворот «affirmant vouloir 

libérer de l’oppression tchécoslovaque» вказує на надуманий привід для окупації 

території.  

Сaмe з пoчaткoм пoдiй у Криму Фрaнцiя виступaє oдним iз aктивних 

мeдiaтoрiв врeгулювaння кризи в Укрaїнi. Цiкaвим є тoй фaкт, щo фрaнцузи 

oдними з пeрших пoчaли гoвoрити прo зaстoсувaння сaнкцiй, хoчa фрaнцузькa 

стoрoнa усiлякo нaмaгaлaсь уникнути питaння прoдaжу мiстрaлiв Рoсiї i тягнулa 

дo oстaнньoгo йoгo вирiшeння. 

Бiльшiсть французьких журналістів зaсудилo вiйськoвe втoргнeння Рoсiї дo 

Криму i вбaчaлo у діях РФ бeзсумнiвнe пoрушeння сувeрeнiтeту Укрaїни тa 

зaгрoзу миру в свiтi. Aлe нiхтo нe був нaлaштoвaний нa мaсштaбну вiйськoву 

кoнфрoнтaцiю з Мoсквoю. Фрaнцузькi eкспeрти тa ЗМI нaзвaли пoдiї в Укрaїнi 

нaйбiльшoю кризoю у вiднoсинaх Схiд – Зaхiд з чaсiв хoлoднoї вiйни: 

«Face à l’aggravation continue de la pire crise Est-Ouest depuis la fin de la 

guerre froide…» (Le Parisien, 2014b). 

Колишній Мiнiстр oбoрoни Фрaнцiї, який є наразі Міністром закордонних 

справ, Жaн-Iв Лe Дрiaн нe зaлишився oстoрoнь i зрoбив нaступну зaяву 16 квiтня 

2014 року в Нaцioнaльнiй Aсaмблeї: 

«La crise ukrainienne est la plus grave depuis la fin de la guerre froide. La 

responsable de cette escalade est connue de tous : la Russie. 

L’annexion de la Crimée puis la déstabilisation de l’est de l’Ukraine constituent 

des événements d’une très grande gravité. Comme vous l’avez dit, cette atteinte à la 

souveraineté de l’Ukraine n’est pas acceptable.» (France Diplomatie,2014). 

Хоча офіційна позиція Франції була чіткою, у громадськості пoдiї нa 

пiвoстрiвi викликaли змiшaнi пoчуття. З oднoгo бoку, тeлeкaнaли пoкaзують 

рoсiйськoмoвнe нaсeлeння, щo виступaє прoти усунeння Янукoвичa, й 
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пiдкрeслюють рoзкoл в Укрaїнi нa зaхiднi рeгioни, oрiєнтoвaнi нa Єврoпу, й 

пiвдeннi тa схiднi, щo мaють тiснiшi зв’язкиз РФ. Iз другoгo – фрaнцузькa прeсa 

рiшучe зaсуджує aгрeсiю Рoсiїтa спрoбу Путiнa скинути нoву влaду в Києвi. 

З сaмoгo пoчaтку булo зрoзумiлo, щo Зaхoду будe склaднo пoклaсти крaй 

будь-якiй рoсiйськiй вiйськoвiй aгрeсiї в Криму. Грoмaдськa думкa нe 

нaлaштoвaнa нa мaсштaбну вiйськoву кoнфрoнтaцiю з Мoсквoю, крaїни НAТO нe 

гoтoвi вiдпрaвляти вiйськoвих нa зaхист Укрaїнськoї влaди. Aльянс скликaв 

eкстрeнe зaсiдaння, oднaк вiйськoвий ультимaтум, щo лишe усклaднить пoшуки 

диплoмaтичнoгo вирiшeння кризи, був мaлoймoвiрним. Пoвсякчaс прoвoдились 

пaрaлeлi з вiйнoю мiж Рoсiєю тa Грузiєю. 

Образ імперії, сучасного феодалізму, за допомого якого у французьких 

медіа інтерпретуються відносини Росії та пострадянських країн, є своєрідною 

ремінісценцією концептуальної призми залежності, підкорення, яку ми 

розглядали, аналізуючи формування образу України в попередні періоди: 

«Le président russe ne cache pas sa volonté de vassaliser et de mettre sous 

contrôle les Etats de l’ex-espace soviétique, cet «étranger proche», qu’il voudrait 

réunir dans une union eurasiatique dont l’Ukraine aurait dû être l’un des pivots. Il 

clame en outre haut et fort que la Russie a le droit de protéger les minorités 

russes«menacées» hors de ses frontières. Le concept permet toutes les interprétations. 

Cela peut viser le Kazakhstan, la plus grande et l’une des plus riches des ex-

Républiques soviétiques d’Asie centrale dont un bon tiers de la population est russe, et 

Poutine a d’ailleurs fait monter la tension d’un cran ces derniers jours en félicitant son 

très dictatorial président, Noursoultan Nazarbaiëv, pour«avoir créé un Etat là où il n’y 

en a jamais eu», ce qui a alarmé les autorités locales. L’Estonie et la Lettonie avec 

leurs grosses minorités russes sont elles aussi dans le collimateur, bien qu’elles soient 

désormais membres de l’UE et de l’Otan.» (Semo, 2014). 

За допомогою метафори «vassaliser» В. Путін зображається як феодал, який 

намагається об’єднати та підкорити навколо себе країни колишнього радянського 

простору.  Україну метафорично описано, як один із ймовірних (бажаних) 

гвинтиків у створенні Євразійського союзу – «l’Ukraine aurait dû être l’un des 
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pivots». Іронічно, завдяки використанню виразу «clamer en outre haut et fort», 

автор представляє твердження В. Путіна проте, що Росія «має право» захищати 

«незахищену» російську меншину за межами своїх кордонів. Націлений він також 

і на Казахстан, стверджуючи, що це штучно створена держава: «un Etat là où il n’y 

en a jamais eu». Під прицілом («sont elles aussi dans le collimateur») знаходяться 

також Естонія та Литва, попри те, що вони є членами ЄС та НАТО. Як бачимо, 

концептуалізація як політики Росії, так і уявлень її керівництва щодо України та 

інших екс-радянських держав, засновуються у французькому медіа дискурсі 

міжнародних відносин на концептах підкорення, панування, тиску, військової 

сили, які вербалізуються у виразах«vassaliser», «sous contrôle», «viser», «monter la 

tension d’un cran», «être dans le collimateur», мають коннотацію атаки, агресії та 

утворюють загальне концептуальне поле загарбництва. 

Характерним є використання військової метафори щодо дій Росії: 

«Des bruits de bottes russes en Crimée avaient alors inquiété les investisseurs.» 

(Gatinois, 2014). 

Метафора «тупотіння чобіт, відлуння якого чутно на іншій стороні 

кордону» створює яскравий образ російської військової інтервенції. 

«Les bruits de bottes de plus en plus sonores qui résonnent de l’autre côté de la 

frontière, où sont massés près de 40.000 soldats russes, ont visiblement contribué à ce 

durcissement sensible des positions occidentales.» (Mandeville, 2014). 

Французький дипломат Бернар Кушнер, аналізуючи у своїй статті 

результати Мінських угод у 2015 році, ставить риторичні запитання, відповіді на 

які є очевидними з точки зору геополітики: 

«Fallait-il éviter à tout prix l’escalade orchestréed’une guerre impossible face à 

l’armée russe ? Je le pense. Tiendra-t-il ses promesses de retrait des armes lourdes ? 

Ce serait une belle surprise. 

A lire le texte issu de cette nuit difficile on se prend à y croire. S’agit-il là d’un 

lâche soulagement ? J’ai connu de nombreux textes qui commencent par la solennelle 

reconnaissance de l’intégrité territoriale avant que la réalité ne vienne fracasser ces 

serments.» (Kouchner, 2015). 
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Емотивно навантажена метафора – «l’escalade orchestrée», вказує на 

штучність та організацію ззовні конфлікту, створеного в Україні, який був би 

неможливим без російських військ – «d’une guerre impossible face à l’armée russe». 

Увесь текст пронизаний сумнівом та скептицизмом з приводу ефективності 

домовленостей з Москвою. На своє риторичне запитання «Чи дотримається він 

(В. Путін) своєї обіцянки відвести важке озброєння?» автор іронічно відповідає – 

«Ce serait une belle surprise». 

Символом різкого погіршення відносин між Францією та Росією стали 

універсальні десантні кораблі типу «Містраль». Дилeмa пoстaчaння «Містралів» 

виниклa дужe гoстрo пiсля aнeксiї Криму, пeрeд французьким керівництвом 

пoстaлo питaння: aбo викoнaти кoнтрaкт тa oтримaти грoшi i, тaким чинoм, 

пoсприяти пoсилeнню крaїни-aгрeсoрa тa зaплямувaти свiй iмiдж пoбoрникa 

дeмoкрaтичних цiннoстeй, aбo анулювати кoнтрaкт на більше ніж 1 млрд. євро i 

втрaтити рeпутaцiю нaдiйнoгo пoстaчaльникa. Oтжe, oпинившись мiж Сциллoю тa 

Хaрибдoю, Ф. Oллaнд усiлякo нaмaгaвся вiдтягнути oстaтoчнe рiшeння щoдo 

гелікоптероносців. 

За аналогією з давньогрецьким міфом про суд Паріса (яблуко розбрату), 

французькі медіа метафорично охрестили «Містралі»«кораблями розбрату» – «les 

navires de la discorde», які «empoisonne» (отруюють) відносини між Москвою та 

Парижем: 

«Mistral : entre la France et la Russie, les navires de la discorde. 

Nouveau rebondissement dans l’affaire de la vente de deux navires de guerre 

Mistral, qui empoisonne depuis plusieurs mois les relations entre Moscou et Paris… 

Ce contrat d’1,2 milliard d’euros pour les chantiers de St-Nazaire, négocié 

depuis 2008 et signé en 2011 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, est devenu un 

horrible casse-tête diplomatique au déclenchement de la crise en Ukraine.…» (Le 

Monde, 2015b). 

Патову для Франсуа Олланда ситуацію назвали «casse-tête diplomatique» 

(дипломатичною головоломкою) через«déclenchement de la crise en Ukraine» 

(розв’язання кризи в Україні).    
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Після терористичної атаки у листопаді 2015 року, спеціаліст з міжнародних 

відносин, викладач Інституту політичних досліджень С. Брет для газети «Le 

Monde» зробив наступний аналіз відносин між Францією та Росією з погляду 

стратегічного партнерства: 

«Les deux pays sont en effet frappés par le même fléau, le terrorisme de masse, 

dans le Sinaï et dans les rues de Paris. De plus, en Europe, seuls ces deux pays ont les 

capacités (et la volonté) militaires et diplomatiques de forger un front uni contre Daech 

à partir des coalitions concurrentes… 

… la France et la Russie ont les mêmes intérêts stratégiques puisqu’ils ont les 

mêmes ennemis… 

La force des menaces terroristes, l’ampleur des défis migratoires et l’urgence de 

l’action militaire, tout conspirerait à aplanir les différends récents entre France et 

Russie : annexion de la Crimée, déstabilisation du Donbass, cycle de sanctions et de 

contre-sanctions, annulation des contrats sur les deux BPC Mistral, etc. 

En somme, les relations franco-russes, retrouveraient leur centre de gravité 

historique trouvé en 1901 et réaffirmé par le général De Gaulle : une alliance entre 

États complémentaires, soudés par des intérêts communs et soucieux d’autonomie 

stratégique. Toutefois, la construction d’une alliance franco-russe risque de butter sur 

trois pierres d’achoppement.» (Bret,2015). 

На жаль, терористична атака мала значний резонанс та вплив на свідомість 

громадян Франції, які почали вбачати в Росії свого союзника у подоланні 

спільного ворога – «la France et la Russie ont les mêmes intérêts stratégiques 

puisqu’ils ont les mêmes ennemis». Автор намагається переконати читачів, що лише 

завдяки спільним зусиллям можливо подолати тероризм – «seuls ces deux pays ont 

les capacités (et la volonté) militaires et diplomatiques de forger un front uni contre 

Daech», але опускає той момент, що РФ сама продукує нестабільність не лише у 

Сирії, але й у Східній Європі. Він вважає, що терористична загроза може 

«aplanir» (згладити) усі протиріччя, які існують у французько-російських 

відносинах – «La force des menaces terroristes, l’ampleur des défis migratoires et 

l’urgence de l’action militaire, tout conspirerait à aplanir les différends récents entre 



179 

 

France et Russie», він також називає усі попередні причини напруги у 

двосторонніх відносинах, але повністю нівелює їх перед лицем тероризму. 

Підсумовуючи, пан Брет апелює до історичних витоків та закликів Шарля де 

Голля до єдності з Росією та стратегічного партнерства. Слід зазначити, що у 

міжнародних відносинах стратегічне партнерство – це найвищий рівень відносин 

між державами у ключових сферах (економічній, енергетичній, військовій, 

політичній). Але розвитку стратегічного партнерства між Росією та Францією 

заважають, як метафорично зазначено, три камені спотикання – «d’une alliance 

franco-russe risque de butter sur trois pierres d’achoppement», серед них є і 

українське питання: 

«…En Ukraine, Moscou installe un « conflit gelé « afin d’affaiblir durablement le 

gouvernement ukrainien et empêcher une extension de l’OTAN ; à rebours, Paris et 

Berlin tiennent à bout de bras le gouvernement de Kiev : il en va de la cohésion avec la 

Pologne et les États baltes. En cas de nouvelle crise dans le Donbass, l’axe Paris-

Moscou sera éclipsé par le Triangle de Weimar (Paris-Berlin-Varsovie). 

L’alliance franco-russe risque de n’être qu’une coopération militaire provisoire 

et circonscrite. Il y a loin du rapprochement tactique au partenariat stratégique.» 

(Bret,2015). 

З одного боку, Росія «installe un «conflit gelé» задля послаблення 

українського уряду та припинення розширення НАТО на схід, з іншого – існує 

Веймарський трикутник (Франція, Німеччина, Польща та країни Балтії), члени 

якого «tiennent à bout de bras le gouvernement de Kiev». Оскільки співпраця 

Парижу на одному напрямку відбувається в когезії з іншими європейськими 

країнами, з якими вона узгоджує свої позиції, таке положення ускладнює та 

обмежує її відносини з Росією – «l’axe Paris-Moscou sera éclipsé par le Triangle de 

Weimar». Семантично лексема «éclipsé» показує, що Веймарська вісь є 

важливішою для французького політикуму в геостратегічному плані, ніж вісь 

Париж-Москва. 

Як бачимо, терористичні атаки у Франції змусили піти на зближення з 

Росією та змінити свої зовнішньополітичні пріоритети: 
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«Le président Hollande, qui avait refusé de livrer les deux navires de guerre 

Mistral vendus par Nicolas Sarkozy à la Russie, se méfiait des desseins russes au 

Moyen-Orient, tout comme les Etats-Unis. Mais les attentats du 13 novembre ont 

changé la donne. Coopérer avec la Russie contre l’Etat islamique, plutôt que de 

rivaliser, offre à la France de meilleures chances de combattre efficacement cet ennemi 

maintenant clairement identifié comme la priorité : M. Hollande s’est rendu à la raison 

et aux arguments de ceux qui plaidaient pour ce tournant – et pas seulement parmi les 

idolâtres français de M. Poutine.» (Le Monde,  2015a). 

Завдяки антонімам «coopérer – rivaliser» простежується опозиція у 

зовнішньополітичних напрямках двох держав. А прихильників пана Путіна 

зневажливо названо ідолопоклонниками – «les idolâtres français de M. Poutine». 

Слід зазначити, що витoки прoблeм з «Містралями» мiстяться щe у 2011 

рoцi, кoли уряд Нiкoля Сaркoзi зaключив цeй кoнтрaкт iз Рoсiєю. Загалом уряд 

правого президента був дуже прихильним до Кремля. Саме у цей період було 

надано дозвіл на будівництво Російського православного духовно-культурного 

центру в Парижі на набережній Бранлі, неподалік від Ейфелевої вежі. 

Будівництво тривало два роки та коштувало російському уряду понад 170 млн. 

євро. Французьку громадськість дивує те, як уряд узгодив цей проект в 

історичному центрі столиці, дозволивши зруйнувати будівлю метеослужби. 

«Saint-Vladimir«, ou comment la Russie a obtenu sa cathédrale orthodoxe à 

Paris. 

…comme un rappel : au terme d’une saga de plusieurs années où la controverse 

architecturale se mêle à la géopolitique, la cathédrale de la Sainte-Trinité, à une 

encablure de la tour Eiffel, s’ancre dans la réalité. Là, sur un territoire de 8 400 m2, 

occupé auparavant par Météo France, le « centre spirituel et culturel orthodoxe russe « 

abritera, en plus de l’église, une école bilingue, une maison paroissiale et un centre 

culturel. 

Le projet a été « bien accueilli « par le président français Nicolas Sarkozy, selon 

l’évêque Nestor, plus haut représentant en France du patriarcat de Moscou. 



181 

 

M. Sarkozy, qui avait affiché des positions très dures vis-à-vis de la Russie durant 

la campagne présidentielle, ne tarde pas à se transformer en soutien inconditionnel. 

« Le projet était suivi exclusivement par l’Elysée, se souvient un diplomate français. On 

sentait chez le président une envie très forte de satisfaire les Russes. « Jean de Boishue, 

à l’époque conseiller du premier ministre François Fillon, autre russophile convaincu, 

renchérit : «C’était de la Realpolitik, la même qui a poussé la France à conclure, après 

la guerre en Géorgie, la vente de navires Mistral. Beaucoup de gens étaient pour, 

notamment à droite et dans les milieux d’affaires.  

«…La partie russe s’appuie aussi sur un certain nombre de relais et de lobbyistes 

à Paris… Ces relais, mais surtout le soutien de l’Elysée, sont essentiels pour décrocher 

le terrain du quai Branly, également convoité par l’Arabie saoudite et le Canada.» 

(Vitkine, 2016n). 

Уся стаття пронизана скепсисом: «Saint-Vladimir» – так іронічно назвали 

цей суто політичний проект у французькій столиці. «Архітектурно-геополітична 

сага, яка триває вже багато років» була свого часу пролобійована Ніколя Саркозі: 

«Le projet a été « bien accueilli « par le président français Nicolas Sarkozy»; «soutien 

inconditionnel»; «Le projet était suivi exclusivement par l’Elysée»; «une envie très forte 

de satisfaire les Russes». Далі автор розвиває ідею російського лобі та «Realpolitik»,  

яку проводить Кремль і яка змусила Францію підписати угоду про «Містралі» 

після війни Росії у Грузії. 

Таким чином, формування образу України як суб’єкта міжнародних 

відносин у системі уявлень сучасного французького суспільства та його медіа 

висвітленні невіддільно від формування образу Росії, зважаючи як на події після 

розпаду СРСР та політику Кремля відносно колишніх радянських республік, так і 

на активне, нерідко агресивне формування Росією власного іміджу у свідомості 

пересічних французьких громадян, політиків і, ширше, Європейської спільноти. 

До таких цілеспрямованих дій слід віднести і діяльність в галузі релігії, духовних 

цінностей, які перетворюються на свого роду «військові дії» з боку російської 

церкви. Так, ЗМІ звернули увагу і на агресивність на початку 2000-х 

Московського патріархату у загарбанні релігійних об’єктів, які належали 
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Патріарху Константинополя. Битва за церкви та території була «тихою, але 

запеклою»: 

«Le projet du quai Branly fait aussi écho à une bataille discrète mais acharnée 

qui s’est engagée en France au milieu des années 2000 : celle du contrôle des lieux de 

culte de l’émigration russe. Plusieurs églises historiquement placées sous la juridiction 

du patriarcat de Constantinople, auquel se sont rattachés les descendants des Russes 

blancs, sont revenues dans le giron du patriarcat de Moscou» (Vitkine, 2016n). 

Крім того, Міжнародний суд в Гаазі зобов’язав Росію виплатити екс-

власникам ЮКОСа 45 млрд. євро, після чого адвокати компанії почали 

полювання на російські закордонні активи, не оминувши і культурний центр. 

Однак французька влада відхилила запит адвокатів ЮКОСа і надала центру 

дипломатичний статус: він перейшов з відомства Управління справами 

президента РФ до Міністерства закордонних справ Росії і, таким чином, отримав 

дипломатичний імунітет: 

«En juin 2015, le terrain a été « gelé « par la justice française dans le cadre des 

suites de l’affaire Ioukos, du nom du géant pétrolier russe démantelé après l’envoi en 

prison de son dirigeant Mikhaïl Khodorkovski. Dans ce dossier, la Russie a été 

condamnée par la Cour d’arbitrage de La Haye à verser 45 milliards d’euros aux 

anciens actionnaires majoritaires du groupe. Devant le refus de Moscou de payer, ils 

ont obtenu le gel d’avoirs russes dans plusieurs pays... 

Le terrain du quai Branly doit aussi abriter les services culturels de l’ambassade. 

Et serait donc couvert par l’immunité diplomatique.» (Vitkine, 2016n). 

Французька преса одразу по завершенні будівництва почала обговорювати 

не стільки архітектурні переваги та вади нового православного духовно-

культурного центру, скільки його політичну місію. «Un Kremlin-sur-Seine» – так 

одразу ж його охрестили журналісти: 

«Le centre culturel russe à Paris, un Kremlin-sur-Seine ? 

…En ligne avec la position du parquet, le TGI a ainsi validé cette vision extensive 

du champ diplomatique (tout comme un récent cavalier législatif glissé dans la loi 

Sapin) :«L’ensemble immobilier à construire revêt un caractère éminemment cultuel, 
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qui vise indéniablement à permettre à la Fédération de Russie d’exercer sa 

souveraineté d’Etat.»(Lecadre,2016). 

Разом із тим поширювалися чутки, що французькі спецслужби побоюються 

можливого прослуховування з території центру, адже поблизу знаходиться і 

апарат президента Франції, і Міністерство закордонних справ, найважливіші 

об’єкти для міжнародних відносин: 

«La présidence française a été naïve ou légère, juge le diplomate qui a suivi le 

dossier. L’idée d’une nouvelle église n’avait rien d’absurde mais personne n’a voulu 

voir les arrière-pensées politiques des Russes avant d’accorder un blanc-seing à ce qui 

va nécessairement devenir un emblème de la puissance russe retrouvée et un symbole 

de Paris. 

La Direction centrale de la sécurité intérieure (DCRI) et la Direction générale de 

la sécurité extérieure (DGSE) ont alerté, dès 2011, leurs ministères de tutelle sur 

l’éventuelle mise en place par les Russes d’un dispositif d’interception d’ondes 

électromagnétiques. Leur crainte : le site du quai Branly voisine avec les logements du 

secrétaire général de la présidence de la République, du conseiller diplomatique du 

président ou encore de son chef d’Etat major particulier. Les services de renseignement 

ont suggéré que des systèmes de brouillage soient déployés sur cette zone afin de 

préserver le secret des communications.» (Vitkine, 2016n). 

Звичайно були і противники надання дозволу на будівництво культурно-

релігійного центру, які стверджували, що він не вписується у архітектурний 

ансамбль міста: 

«Peu avant l’élection présidentielle de 2012, Bertrand Delanoë, maire socialiste 

de Paris, manifeste sa « très nette opposition « au projet et affirme que «son 

architecture de pastiche relève d’une ostentation tout à fait inadaptée au site«. 

L’offensive est frontale, et elle paie. Le 28 septembre, deux « avis défavorables « 

tombent simultanément : celui de l’architecte des bâtiments de France et celui de la 

Direction régionale des affaires culturelles. Le 26 mars 2013, la partie russe, soucieuse 

depuis l’origine de « marcher dans les clous «, comme le dit une source française, 

résilie le contrat de maîtrise d’œuvre.» (Vitkine, 2016n). 
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Росія завжди намагалась створити образ країни з глибокою давньою 

історією – «La «Sainte Russie»«, але автор підіймає питання: навіщо такий образ у 

столиці світської держави, яка послаблена мультикультуралізмом та духовною 

амнезією: 

«La«Sainte Russie» a toujours été utilisée comme un outil d’influence à 

l’étranger, rappelle le philosophe Michel Eltchaninoff, auteur de Dans la tête de 

Vladimir Poutine (Actes Sud, 2015). C’est un message de séduction et de puissance. 

Celui d’un Etat qui ne craint pas d’afficher son attachement à ses racines chrétiennes, 

dans la capitale d’un Etat laïc et jugé affaibli par son multiculturalisme et son amnésie 

spirituelle. » (Vitkine, 2016n). 

Значний резонанс у французьких ЗМІ викликали спроби російського 

керівництва привласнити собі історію Київської Русі. Так 29 травня 2017 року під 

час зустрічі Володимира Путіна та Еммануеля Макрона, яка була присвячена 300-

річчю візиту російського царя Петра І до Франції, коли російський керманич 

намагався відшукати давніші зв’язки між двома державами, назвавши шлюб 

дочки київського князя Анни Ярославни з королем Франції фактичним початком 

російсько-французьких відносин, про що ми писали у підрозділі 2.1. 

 

3.6. Концептуалізація політики Франції щодо України 

Концептуалізація політики Франції відносно України спирається на основні 

концептотвірні компоненти образу країни у їх цілісності, проте з огляду на 

політично кон'юнктурні, контекстні у широкому значенні умови у цьому 

цілісному образі виділяються ті компоненти, які є перманентно значущими та / 

або вважаються найбільш релевантними у конкретній історичній ситуації. До 

перманентних компонентів зацікавленості слід віднести економічну складову 

образу країни. Як ми спостерігали це ще на початку формування образу України у 

французькій лінгвокультурній картині світу, ця складова включала опис 

предметів значною мірою екзотичних для середньовічної Франції, які 

символізували багатство, розкіш і фігурували як предмети торгівлі та дарування. 

У подальшому, в ХVІІ, ХVІІІ і ХІХ ст. особливу увагу привертали родючі землі 
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України, а у ХХ ст. – високий як на той час рівень технологій, особливо у 

військовій сфері, сконцентрованих в Україні, яка перебувала у складі СРСР, а 

також потенціал її сільського господарства.  

Наразі інформація щодо економічного стану України та зацікавленості 

французьких інвесторів майже не зустрічається у французьких ЗМІ.  Так, у 

наступному короткому огляді йдеться про перші ознаки покращення економічної 

ситуації в Україні за даними агенції Муді: 

«L’agence américaine Moody’s vient de relever la note de l’Ukraine. Une 

amélioration très modeste, mais un signal positif pour les Ukrainiens. Après une grave 

crise économique en 2014-15, et une récession d’au moins 9 %, le pays semble 

regarder de l’avant. 

Selon le communiqué de Moody’s, la hausse de la note de l’Ukraine a pour 

objectif de pointer l’impact des quelques réformes structurelles mises en place ces 

dernières années. Notamment la stabilisation des finances publiques, la restructuration 

de la dette extérieure des secteurs bancaire et gazier. 

C’est une amélioration très modeste: de Caa3 à Caa2, c’est-à-dire d’une 

appréciation stable à une appréciation positive. On est encore très loin des sacro-saints 

Triple A, dont bénéficie par exemple la France. Mais le signal est fort: grâce à cette 

simple amélioration, l’Ukraine a accès des taux plus avantageux sur les marchés 

internationaux, pour emprunter. Un avis positif peut aussi encourager les investisseurs 

à venir s’implanter en Ukraine. 

+ 2,3 % l’an dernier, 2 % cette année, et on s’attend à 3 % en 2018. C’est le 

signe que l’Ukraine a sorti la tête de l’eau, après une dévaluation catastrophique, une 

récession historique, une désorganisation totale de l’État dans un contexte de 

révolution et de guerre. Les annonces de création d’entreprises, d’industries, de start-

up, se multiplient. Le président Petro Porochenko a accueilli l’annonce de Moody’s en 

assurant que l’Ukraine était sur le chemin d’une transformation radicale, et ne 

s’arrêterait pas.» (Gobert, 2017). 

Автор статті нагадує про причини економічної кризи в Україні: «une 

dévaluation catastrophique, une récession historique, une désorganisation totale de 
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l’État dans un contexte de révolution et de guerre», та наголошує на перших 

сигналах покращення ситуації (le pays semble regarder de l’avant ; le signal est fort; 

cette simple amélioration; un avis positif; les annonces de création d’entreprises, 

d’industries, de start-up), які могли б привернути увагу інвесторів (encourager les 

investisseurs à venir s’implanter en Ukraine). Наводячи експертну думку агенції 

Муді, яку подано у відповідному стильовому регістрі (la stabilisation des finances 

publiques, la restructuration de la dette extérieure des secteurs bancaire et gazier), 

автор «перекладає» її  для пересічного читача за допомогою метафори, де Україна 

постає в образі потопельника, який нарешті виринає з води : «l’Ukraine a sorti la 

tête de l’eau». 

У сучасну добу багато хто у Франції вважає, що Україна не є важливим 

регіоном з точки зору економічних і політичних інтересів, а тому швидше 

підтримує політику невтручання з боку Парижа (19%), тоді як половина 

населення вважає, що Україна є територією інтересів Росії. Це також пояснює той 

факт, що французька громадська думка не дуже підтримує санкції; значна частина 

населення (76%) вважає, що санкції були ідеєю США, а вже потім їх підтримав 

ЄС (Литра та Пармантье, 2016). 

Група «тих, хто розуміє Росію» у французькій політичній верхівці, бізнес-

еліти та інших верствах середнього класу здається найчисленнішою, що 

опосередковано, але все ж впливає на позицію стосовно України. Особливу 

проблему становить поширені у Франції настрої проти ЄС, які повністю 

відповідають російським ідеям. 

Відповіддю на подолання економічних втрат французьких підприємств 

через російські санкції може стати посилення співпраці французького та 

українського бізнесу. Проте наразі Франція є відносно невеликим торговим 

партнером для України. Попри те, що в Україні зареєстровано 170 французьких 

компаній, чверть яких відноситься до сільськогосподарського сектору, Франція 

займає лише 26-е місце в рейтингу імпортерів українських товарів, маючи менше 

ніж 1% від загального обсягу експорту за даними на 2014 рік. Франція займає 10-е 

місце за обсягом імпорту в Україну (2,33% загального обсягу).У 2015 році обсяг 
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торгівлі між Францією і Україною зріс на 15%, з $ 1,3 млрд до майже $ 1,5 млрд. 

Водночас,  обсяг експорту з України до Франції залишився на рівні 2014 року. 

Слабкі ділові зв’язки не дозволяють французькому бізнесу стати лобістом 

«європейської України». Великі французькі компанії, які працюють на 

українському ринку, а тому повинні бути нашими союзниками, як правило, 

присутні і на ринку РФ, причому часто в набагато більшому масштабі. Водночас, 

увагу французьких політиків і ЗМІ продовжують привертати природні ресурси 

України, а також її  геополітичне положення, яке становить значний економічний, 

політичний, безпековий інтерес. 

Таким чином, новітня концептосфера образу України включає геополітичні, 

військово-стратегічні, економічні, соціальні, культурні компоненти, які 

подаються через призму загальних засад міжнародної політики, французько-

українських, українсько-російських відносин, загальних засад демократії, що 

створює певне дискурсивне «багатоголосся», яке має на меті створити об’єктивну 

картину сучасної української дійсності, проте нерідко викривляється певним 

прокремлівським позиціюванням деяких авторів.  

Пoпри aктивну пiдтримку нoвoї влaди в Києвi, пoлiтичнi eкспeрти на 

початку сумнозвісних подій в Криму і на сході України здeбiльшoгo 

звинувaчувaли сaму Укрaїну в її трaгeдiї. Гaзeти й тeлeбaчeння нe шкoдувaли 

дoкoрiв нa aдрeсу крaїни щoдo пoгaнoгo упрaвлiння тa нeдoлугoї влaди з чaсiв 

здoбуття нeзaлeжнoстi. Зaхiд пoклaдaв вeликi нaдiї нa трiумф укрaїнськoї 

дeмoкрaтiї пiсля Пoмaрaнчeвoї рeвoлюцiї 2004 рoку. Утiм, кoнфлiкти, кoрупцiя, 

брaк кoмпeтeнтнoстi сoрaтникiв Віктора Ющeнкa пiдштoвхнули бaгaтьoх дo 

виснoвку, щo жoдeн пoлiтик в Укрaїнi нe здaтeн i нaвiть нe прaгнe кoнтрoлювaти 

ситуaцiю з кoрупцiєю чи кeрувaти дeмoкрaтичнoю влaдoю, пoзбaвлeнoю 

мiжфрaкцiйних супeрeчoк aбo eтнiчних рoзкoлiв. 

Загальна тенденція у французькій політиці полягає в тому, що всі політики, 

які підтримують Україну, в цілому є проєвропейськими. Крім нинішнього 

керівництва і членів правлячої коаліції, можна відзначити колишнього главу МЗС 

Лорана Фабіуса, Алена Жюппе, Алена Ламассура, Клода Малюре (всі троє 
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представляють республіканську партію «СНР»), Ерве Морея, Маріель де Сарне, 

Жозе Бове і Ноеля Мамер. Найбільшою антипутінською силою є «зелені» (перш 

за все, Алексіс Прокоп’єв), які є прихильниками проєвропейського курсу України: 

«On a vraiment senti une réactivation des réseaux pro-Poutine depuis 2012 en 

France et à la faveur de la crise en Ukraine,observe Alexis Prokopiev, fondateur de 

Russie-Libertés, un «contre-lobby» des Russes et russophiles démocrates en France. 

Les militants poutiniens ne sont pas forcément très nombreux, mais ils sont très actifs. 

Ils nous attaquent violemment sur les réseaux sociaux. D’un site à un autre, on retrouve 

souvent leurs mêmes éléments de langage.» (Millot, 2016). 

Серед лідерів громадської думки варто згадати вiдoмого сучaсного 

фрaнцузького фiлoсoфа Бернара-АнріЛеві. Разом із журналістами, 

письменниками та іншими діячами він заснував «Український комітет», 

спрямований на протидію російській пропаганді. Особливо він запам’ятався 

українцям 9 лютoгo 2014 року під час Революції гідності, коли прибув дo Києвa 

щoб пiдтримaти укрaїнський нaрoд у йoгo прaгнeннях нa крaщe мaйбутнє. Бернар-

Анрі Леві вигoлoсив пoлум’яну прoмoву iз пo-рeвoлюцiйнoму стиснутим 

кулaкoм:  

«Je suis citoyen français. Je suis un fédéraliste européen. Mais aujourd’hui, 

voyez-vous, sur ce Maïdan où l’on rappelle l’Europe à sa vocation première et à son 

génie, je suis aussi Ukrainien. J’ai tort, d’ailleurs, de dire rêve européen…  

Vous rendez chair au projet européen. Vous lui redonnez un contenu et un 

programme. Vous donnez un sens, non pas « plus pur « comme a dit un poète français, 

mais plus précis, et plus riche, au mot et à l’idée d’Europe. 

C’est pourquoi je pense que la vraie Europe est ici. C’est pourquoi les vrais 

Européens, c’est ici, sur le Maïdan, qu’ils se trouvent réunis. C’est pourquoi l’Ukraine 

n’est pas ce vassal de l’empire russe mendiant son rattachement à l’Europe : elle est, 

en tout cas à cette heure, le coeur battant du continent – et Kiev en est la capitale. 

Peuple du Maïdan, frères en Europe ! Je veux vous dire aussi que nous sommes 

nombreux, de Paris à Berlin et ailleurs, à avoir entendu votre message. Je sais que vous 
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vous sentez seuls. Je sais que vous avez le sentiment d’être abandonnés par une Europe 

qui, en vous tournant le dos, tourne le dos à sa substance. C’est vrai. 

Mais il est vrai, aussi, que vous avez des amis dans les sociétés d’Europe. Mais il 

est vrai, aussi, que vous avez, ici même, dans les missions diplomatiques européennes, 

des amis de l’ombre dont je puis vous dire qu’ils sont de coeur avec vous et qu’ils 

oeuvrent en votre faveur… 

Peuple de Maïdan, un dernier mot. Je vous quitterai le coeur serré car je sais que 

tout, dans les prochains jours, peut arriver et même, hélas, le pire : si, dans la longue 

histoire des peuples affirmant leur souveraineté en occupant les places de leurs villes, 

on se souvient de la place de la Bastille, ou de la place Wenceslas à Prague, ou encore 

de l’agora athénienne, comment ne pas garder à l’esprit l’autre modèle, l’anti-modèle, 

celui de Tien An-Men et de l’insurrection noyée dans le sang ? 

Mais je vous quitterai empli aussi, sachez-le bien, d’une immense admiration 

pour le courage, le sang-froid, la sagesse et l’esprit de mesure dont vous offrez 

l’exemple au monde. Votre arme, c’est ce sang froid… 

Et votre force, oui, c’est cette haute civilisation à laquelle vous êtes adossés – en 

même temps que vous hante, comme tous les peuples d’Europe, une part d’histoire 

tragique et criminelle. La Russie n’existait pas que l’Ukraine et Kiev rayonnaient déjà. 

Il y a en chaque citoyen du Maïdan plus d’histoire et de culture que dans le matamore 

de Sotchi…Slava Ukraini! » (Lévy, 2014). 

Б.-А. Леві порівняв Майдан з великими виявами прямої демократії, подіями 

світового масштабу, починаючи з часів Давньої Греції («…on se souvient de la 

place de la Bastille, ou de la place Wenceslas à Prague, ou encore de l’agora 

athénienne, comment ne pas garder à l’esprit l’autre modèle, l’anti-modèle, celui de 

Tien An-Men et de l’insurrection noyée dans le sang ?»)  та відзначив давнє 

історичне коріння України  («La Russie n’existait pas que l’Ukraine et Kiev 

rayonnaient déjà»). Значущим є  також визначення Майдану як справжньої 

Європи, а українців як справжніх європейців : «…la vraie Europe est ici. C’est 

pourquoi les vrais Européens, c’est ici, sur le Maïdan, qu’ils se trouvent réunis. C’est 

pourquoi l’Ukraine n’est pas ce vassal de l’empire russe mendiant son rattachement à 
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l’Europe : elle est, en tout cas à cette heure, le coeur battant du continent – et Kiev en 

est la capitale.» (Lévy, 2014). 

Однак певні кола в Україні неоднозначно ставляться до французького 

філософа, особливо після того, як він разом із бізнесменом Дмитром Фірташем 

запропонував створення «плану Маршалла» для України. 

Іншими важливими союзниками України у Франції є деякі французькі 

друковані ЗМІ: «Le Monde», «Libération» або «La Croix» зазвичай демонструють 

позитивне ставлення до України. На противагу цьому, права газета «Le Figaro» 

більш критично налаштована і регулярно схиляється до прокремлівських 

поглядів, так само, як і праві щотижневики «L’Express» і «Le Point». 

З іншого боку, радіо і телебачення, на жаль, нерідко демонструють 

обмежене розуміння ситуації. Крім того, ЗМІ не можуть висвітлювати одну тему 

більше шести місяців. Саме ця особливість є причиною зростання «втоми ЗМІ від 

України». 

Водночас не варто перебільшувати «проросійськість» французького 

суспільства, про що свідчать опитування громадської думки, які часто 

виявляються досить позитивними для України. Зокрема, за даними Pew Research 

Center (червень 2015 року), французи сприймають Україну більш позитивно, ніж 

очікувалося: більшість підтримує вступ України до НАТО – 55%, а близько 46% 

погоджуються з тим, що Україна може вступити до ЄС. Загалом рівень підтримки 

ідеї про те, що країни Заходу повинні надати Україні економічну допомогу, досяг 

67% (у порівнянні з 62% в США). 

Більшість французьких громадян – 46%, згідні з твердженням, що збройний 

конфлікт в Україні спровоковано Росією, а 38% (проти 37%) згідні з твердженням, 

що між Росією та Україною йде війна. Втім, частка населення, що вважає події на 

Сході України громадянською війною, теж досить висока – 42% (проти 34%) 

(Poushter, 2015). 

Так, Бернар Кушнер зауважує: «Pour la France, la Russie postcommuniste 

était une amie revêche, imprévisible, auréolée de la mémoire des libérateurs de 

Stalingrad contre les nazis. L’Ukraine n’était pas depuis longtemps sur nos carnets de 
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bal. Souvenirs de guerre et lecture des horreurs, nous restions méfiants.» (Kouchner, 

2015). 

Важливим медіатором у формуванні образу України слугує призма 

демократичних цінностей, через яку представляються й оцінюються політичні 

прагнення України в міжнародному контексті та реальний стан речей. Тут ідеться 

передусім про публікації у французькій пресі українських політиків, 

представників України в міжнародних організаціях. Про це пише зокрема у своїй 

статті «L’Ukraine reste déterminée à protéger les valeurs européennes»,  

опублікованій у часописі «Le Figaro», посол України у Франції О. Шамшур, який 

наголошує на демократичних цінностях, сильному громадянському суспільстві: 

«Il y a trois ans la vie des Ukrainiens a basculé. Nourrie des idéaux européens de 

démocratie, la force de la société civile ukrainienne a mis fin au régime de Viktor 

Ianoukovitch… 

Afin de construire une Ukraine moderne et européenne, l’administration 

nationale, forte de cadres nouveaux et déterminés, a rebâti des institutions publiques 

transparentes et dignes de confiance. En trois ans, plus de mesures ont été prises que 

durant les vingt-trois années précédentes… 

Ce processus de métamorphose interne de l’Ukraine s’appuie sur une société 

civile puissante et autonome, née sur la place Maïdan. En s’exprimant, celle-ci 

représente plus que jamais un véritable moteur du changement et le pilier d’une 

Ukraine démocratique. En 2014, la volonté et le courage du peuple ukrainien, à travers 

les générations et les frontières, ont bouleversé l’Europe... 

L’État ukrainien est un acteur autonome et incontournable sur la scène 

internationale. Une Ukraine dont l’intégrité territoriale et l’indépendance sont 

préservées et la politique de réformes soutenue peut devenir un hérault des idéaux 

démocratiques qui sont les ferments historiques de l’Europe contemporaine. 

Alors que le camp des eurosceptiques gagne du terrain en Europe, en Ukraine la 

révolution de Maїdan a démontré la force des valeurs européennes. Les Ukrainiens ont 

rappelé à ceux qui en douteraient, que les idéaux de liberté, de solidarité et de 

démocratie méritent d’être défendus fièrement.» (Shamshur, 2017). 
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На боротьбі за європейські цінності наголошував і Б.-А. Леві: «… ce Maïdan 

où l’on rappelle l’Europe à sa vocation première et à son génie, je suis aussi Ukrainien. 

J’ai tort, d’ailleurs, de dire rêve européen… Vous rendez chair au projet européen. 

Vous lui redonnez un contenu et un programme. Vous donnez un sens, non pas «plus 

pur» comme a dit un poète français, mais plus précis, et plus riche, au mot et à l’idée 

d’Europe.» (Lévy, 2014). 

Крім того, сучасний образ України формується в лінгвопрагматичній 

перспективі багатоголосся, за теорією М.М. Бахтіна, розвинених у численних 

дослідженнях з поліфонії (див. зокрема Соболь 2007).  Так, дискурсивна 

поліфонія слугує засобом відмежування, покладання чи перекладання 

відповідальності на певну мовленнєву інстанцію та представлення боротьби 

ідеологій, фіксованих в образах-символах, прецедентних явищах тощо, властивих 

тій чи іншій лінгвокультурі. З цією метою широко використовуються такі засоби 

виокремлення як лапки. У статті Ізабель Мандро  «La Russie célèbre ses «héros du 

Donbass»: «Le premier monument à la gloire des volontaires russes engagés à l’est de 

l’Ukraine a été officiellement inauguré à Rostov-sur-le-Don.» (Mandraud, 2017), 

уривок з якої наведено нижче, уже в заголовку лапки позначають критичне 

відсторонення автора від героїзації Росією подій на сході України.  

De Staline à Kalachnikov, père du célèbre fusil-mitrailleur AK47, il s’érige en ce 

moment toute une série de statues controversées en Russie. Et assurément, le monument 

inauguré lundi 16 octobre, à Rostov-sur-le-Don, en hommage aux « héros du 

Donbass », s’inscrit dans cette lignée. 

Tandis que la situation reste tendue dans l’est de l’Ukraine, trois ans et demi 

après le début d’un conflit meurtrier qui a fait plus de 10 000 morts, un obélisque a été 

dévoilé dans le parc Ostrovski, le plus grand de la ville d’où sont partis, à 900 

kilomètres au sud de Moscou, tant de « volontaires » russes prêter main-forte aux 

séparatistes en guerre contre Kiev, de l’autre côté de la frontière toute proche. 

Pour l’occasion, Alexandre Zakhartchenko, chef de l’autoproclamée « république 

populaire de Donetsk », a fait le déplacement depuis l’est de l’Ukraine. Le conseiller du 

président Vladimir Poutine Vladimir Sourkov aussi, depuis Moscou. Ce dernier, qui 
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mène depuis plusieurs semaines de discrets pourparlers à Belgrade, la capitale de la 

Serbie, avec le représentant spécial des Etats-Unis, Kurt Volker, pour tenter de dénouer 

un conflit gelé, se tenait raide comme un piquet au centre d’une petite foule porteuse 

d’œillets rouges à la main. 

Alexandre Borodaï, chef de l’Union des volontaires du Donbass était là aussi. Le 

même jour, à Rostov, il présidait le troisième congrès des « vétérans » de cette guerre 

inavouée, représentés par des délégations venues de trente régions en Russie. » Au nom 

de la ville, je voudrais vous dire un grand merci pour ce que vous avez fait pour 

préserver le monde russe », a déclaré le vice-gouverneur de la région, Igor Gouskov, 

selon des propos rapportés par le site RBK. À moins qu’il ne s’agissait de la » paix 

russe », puisque dans la langue de Pouchkine, monde et paix se disent de la même 

façon. 

L’élan patriotique de 2014 est retombé». 

Так само виокремлюються такі лексеми і сполучення, як « volontaires », 

« vétérans »на позначення séparatistes en guerre contre Kiev, « république populaire 

de Donetsk ». Крім того, у тексті цієї статті наводяться ідеологічні символи Росії, 

успадковані від СРСР і втілені в старих і нових пам’ятниках, а також ідеологічних 

кліше:  

De Staline à Kalachnikov, père du célèbre fusil-mitrailleur AK47, il s’érige en ce 

moment toute une série de statues controversées en Russie. Et assurément, le monument 

inauguré lundi 16 octobre, à Rostov-sur-le-Don, en hommage aux « héros du 

Donbass », s’inscrit dans cette lignée. 

Автор також іронічно обігрує полісемію російського слова «мир»:  

« Au nom de la ville, je voudrais vous dire un grand merci pour ce que vous avez 

fait pour préserver le monde russe », a déclaré le vice-gouverneur de la région, Igor 

Gouskov, selon des propos rapportés par le site RBK. À moins qu’il ne s’agissait de 

la » paix russe », puisque dans la langue de Pouchkine, monde et paix se disent de la 

même façon. 
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 Слід зазначити зміну уявлень щодо сутності подій на Донбасі, які 

еволюціонували від обережно нейтрального їх представлення як української 

кризи, внутрішнього конфлікту до їх визнання як війни, наприклад:  

 «Ukraine : plongée dans la guerre sans fin du Donbass. 

Reportage auprès des habitants de la rue Lénine, à Marinka, bourgade divisée en 

deux par la ligne de front entre l’armée de Kiev et les séparatistes prorusses du 

Donbass» (Vitkine, 2018w). 

Сучасні французькі ЗМІ нерідко критично оцінюють політику французького 

керівництва відносно України. Так, візит Е.Макрона до Москви у травні 2018 

року та обговорення гострих питань російської зовнішньої політики представлено 

як «relation apaisée», а власне українське питання – як таке, про яке згадувалося 

небагато  і лише в контексті Мінських домовленостей:  «Le conflit en Ukraine a 

certes été évoqué, mais peu, chacun appelant de ses vœux au respect des accords de 

Minsk, censés apporter la paix dans le Donbass, dans l’est du pays, et aujourd’hui 

totalement encalminés». 

Метафоричне використання автором статті морського терміну на 

позначення штилю «encalminés», посиленого прислівником «totalement», показує 

іронічне ставлення до пасивності французької зовнішньої політики щодо 

врегулювання ситуації в Україні. 

Новим символом-репрезентантом агресивної політики Росії, яка торкнулася 

не лише «третіх» країн, але й країн Європейської спільноти та інших розвинених 

держав, став збитий у 2014 пасажирський літак MH17, а ставлення до цієї трагедії 

російського керівництва у висловленні В. Путіна, яке наводить французький 

журналіст: 

« De quel avion parlez-vous ? Je ne connais pas les détails », a osé M. Poutine, 

interrogé lors de la conférence de presse sur les conclusions de l’équipe internationale 

d’enquête attribuant à une unité russe le tir de missile qui a abattu l’avion MH17 au-

dessus du territoire ukrainien, en juillet 2014.» (Mandraud, 2018). 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/apporter/
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Реакцію французького президента на питання журналістів до В. Путіна про 

цю трагедію та порушення прав людини в Росії, зокрема ув’язнення Олега 

Сенцова та утиски інших діячів культури, представлено таким чином:  

«Et quand un journaliste a posé la question des droits de l’homme en Russie, en 

particulier sur le sort du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, condamné à vingt ans de 

colonie pénitentiaire, ou du metteur en scène Kirill Serebrennikov, en résidence 

surveillée, Emmanuel Macron s’est tourné vers son hôte en souriant : » Je ne vous 

avais pas menti, Monsieur le président, quand je vous ai dit que ces sujets étaient 

sensibles.» (Mandraud, 2018). 

У такий спосіб журналіст показує неспівмірність реальних людських драм з 

евфімістичним надто «дипломатичним» їх позначенням як «чутливих питань» – 

«sujets …sensibles», супроводжуваним посмішкою французького президента. 

Цікавий матеріал для дослідження становлять коментарі читачів до статей у 

французьких ЗМІ щодо ситуації в Україні та політики Франції відносно цієї 

проблеми.  Тут зустрічаємо як відверто проросійські, так і проукраїнські позиції 

французьких читачів, між якими нерідко зав’язується дискусія, наприклад: 

«Alain 24/04/2018 - 05h46 

J’ai toujours du mal à comprendre ce«droit du sol». Si une majorité des gens veulent 

être russe plutôt qu’ukrainien, c’est tout de même un droit humain que je sache. Que la 

Russie rachète cette portion de terre, et on n’en parle plus ! Combien y a-t-il de pro-

ukrainien côté pro-russe ? 

Respect Des Frontières! 24/04/2018 - 07h05 

L’Ukraine est un État souverain dont les frontières ont été reconnues par l’ONU. Les 

violer c’est violer le droit international et porter la responsabilité de la guerre. Il y a en 

Europe des tas de cas de population de différentes « nationalités » séparées de leur 

« Nation » d’origine. Les Hongrois de Roumanie de l’ouest ou de Slovaquie du sud 

devraient ils être rattachés à la Hongrie? C’est la même histoire que les Sudetes 

allemands en 1938 !! On connaît la suite !... 

  Maréchal Joukov 24/04/2018 - 08h44 
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@ Respect. : Les frontière de la Serbie ont-elles été respectée ? Non, évidemment. 

Celles de la Syrie sont-elles respectées. Non, évidemment. L’Ukraine est un pays 

reconnu, mais artificiel. Je rappelle que ses frontières ont été tracées par Lénine et 

Staline, puis par Khrouchtchev avec la Crimée. L’Ukraine englobe des territoires 

russes, roumains, polonais, hongrois. C’est un pays condamné in fine à l’éclatement. 

  Cheers 24/04/2018 - 18h55 

Marechal : vous reservez exactement la propagande Russe disant que l Ukraine n est 

pas un pays. Et c est faux. Relisez son histoire. La nation ukrainienne existe et a 

toujours tenté d’exister parmi ses puissants voisins. La Ruthenie n a jamais existé ? 

Marechal vous faites de la pure désinformation. Triste.»(Коментарі до статті Vitkine, 

2018w) 

 Таким чином можна констатувати неоднозначне потрактування образу 

України як незалежної держави та військового конфлікту з Росією у французькій 

зовнішній політиці, ЗМІ та громадській думці, що відображається в дискурсі ЗМІ 

як тенденція до поліфонічного зіставлення точок зору, відсторонення від 

однозначної позиції, постійному «фільтруванні» української проблематики через 

призму російської політики, про що свідчить часте поміщення її до медіатекстів, 

присвяченим політиці Росії. Про боротьбу різних ідеологічних настанов свідчить і 

полеміка в мережі різних думок серед французької громадськості.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 У добу незалежності (кінець 20 – початок 21 ст.) представлення України у 

дискурсі міжнародних відносин французьких ЗМІ  визначається такими ознаками: 

поступове виокремлення з «імперського» концептуального простору; визначення 

основних семантичних домінант відбувається під впливом глобальних подій 

трансформаційного типу – Чорнобильська катастрофа перед здобуттям 

незалежності, Помаранчева революція, Майдан 2013-2014 рр., сучасні події на 

сході України;  розподіл домінант іншості / подібності відбувається у 

протиставленні ознак належності до сфер російського впливу / прагнень 

«європейськості».  

https://www.lemonde.fr/journaliste/benoit-vitkine/
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 Реляційна складова виявляється в концептуалізації інтересів, які 

визначаються слабкістю економічних зв’язків, такими визначеннями 

«проблематизації» образу України, як залежність / незалежність, зрілість / 

незрілість,  корупція. Крім того, спостерігається непевність, вагання щодо 

позначення  російсько-українського конфлікту 2014-2018 рр., де основним 

семантичним стрижнем є семантика відповідальності за цей конфлікт та його 

статус як внутрішнього / зовнішнього. Проте можна відзначити зсув у його 

представленні у бік покладання відповідальності на Росію як агресора та 

ініціатора конфлікту. 

Образ України нерідко представлено у театральних метафорах, з погляду 

театральної репрезентаційної логіки, релевантної як для самої політики, так і до її 

медійного зображення. Стан справ в Україні нерідко описується в образах, які 

несуть негативне оцінне забарвлення. Українська політика персоніфікується в 

постатях очільників держави, найбільш медійно представлених політиків. Нерідко 

відбувається навішування ярликів типу «populiste», які девалоризують образ 

політика, або представляють його як нову «ікону», позитивно оцінюваний символ. 

Так, порівняння з Жанною д’Арк, яке у часи Помаранчевої революції 

застосовувалося до образу Ю.Тимошенко, переходить до Н. Савченко. Таким 

чином, відбувається вписування образу іншого до лінгвокультурної картини світу 

країни-реципієнта. 

Вагання між наданням Україні власної суб’єктності виражається у її  

представленні через геополітичні інтереси Росії. Проведене дослідження показало 

неоднозначне потрактування образу України як незалежної держави у 

французьких ЗМІ та в громадській думці. Так само неоднозначно інтерпретується 

військовий конфлікт з Росією у французькій зовнішній політиці, ЗМІ та 

громадській думці, що відображається в дискурсі ЗМІ як тенденція до 

поліфонічного зіставлення точок зору, відсторонення від однозначної позиції.  

постійному «фільтруванні» української проблематики через призму російської 

політики, про що свідчить часте поміщення її до медіатекстів, присвяченим 

політиці Росії. Про боротьбу різних ідеологічних настанов свідчить і полеміка в 
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мережі різних думок серед французької громадськості, представлених у 

поліфонічній перспективі діалогу різних поглядів. 

Основні положення Розділу 3 представлено в публікаціях автора (Літяга, 

2015; Літяга, 2017; Літяга, 2018a). 
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ВИСНОВКИ 

 

У проведеному дослідженні розгляд функціонування концепту образу 

України у концептосфері іншої країни в дискурсі міжнародних відносин 

проводився на основі таких теоретико-методологічних положень: 

 концептосфера образу іншої країни у площині міжнародних відносин 

розбудовується навколо основних концептотвірних осередків; 

 до цих осередків ми відносимо реляційність, учасників процесу та їх 

інтереси, стратегію взаємин; 

 в залежності від конкретних учасників міжнародних відносин 

формуються їх відповідні образи та набувають дискурсивного виміру мета 

(інтереси) та стратегії їх досягнення у взаємодії цих міжнародних акторів. 

Основу системи уявлень або концептосфери образу іншої країни як у 

громадській думці, яка формується з різних джерел залежно від історичного 

контексту, так і в спеціальних галузях, таких як міжнародні відносини, складає 

базова когнітивна схема (фрейм) енциклопедичного опису країни, яка включає  

такі рубрики (слоти): географічне положення, природні ресурси, населення, галузі 

економіки, державний устрій, історія, культура, видатні особи.  

Водночас формування образу іншої країни відбувається під впливом різних 

чинників та за посередництва різних «призм», «фільтрів» сприйняття й 

інтерпретації цього образу в його цілісності, а також виділення його окремих 

компонентів. У загальній площині громадської думки  такими когнітивними 

«фільтрами» виступають зіставлення з уявленнями про власну країну, яка 

зазвичай виступає свого роду референційною моделлю  знайомого, належного 

стану речей у зіставленні та протиставленні Свого та Чужого. У плані 

міжнародних відносин такими концептуальними «фільтрами» виступають 

передусім чинники власного інтересу, позиції та ролі іншої країни в загальному 

геополітичному устрої світу, а також історія відносин з цією країною, досвід 

комунікації з нею, політичні й культурні відмінності та подібність. При цьому 
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важливу роль відіграє оцінний компонент, який може стосуватися різних 

компонентів цієї концептосфери або її цілісного представлення.  

У роботі було застосовано діахронічний підхід, який дозволив показати 

основні напрямки концептуалізації і прагматизації образу України у динаміці 

становлення і розвитку французько-українських відносин.  

Застосування комплексного лінгвоконцептологічного і лінгвопрагматичного 

підходу дозволило поетапно представити та описати:  

 формування образу України у французькій мовнокультурній картині 

світу як динамічної концептосфери, понятійно-конотативні фокуси якої 

зміщуються в залежності від низки чинників – (гео)політичних, соціальних, 

культурних, мовно-дискурсивних; 

 прагмадискурсивний вектор концептуалізації образу України в сучасних 

французьких ЗМІ, які висвітлюють проблеми міжнародних відносин. 

Дискурс ЗМІ є основним ресурсом медіації між галуззю міжнародної 

політики та суспільством, який формує громадську думку як один із основних 

чинників творення відповідних складових мовнокультурної картини світу. 

 Міжнародні відносини утворюють власне концептуальне поле, яке 

засновується передусім на основних смислових компонентах самого поняття 

«міжнародні відносини», в якому можна виділити три складові частини. Перший 

смисловий компонент, який є основним, показує міжнародні відносини як певне 

сукупне явище, пов’язане з життям народів. Другий зі смислових компонентів 

поняття «міжнародні відносини» вказує на значущість інформаційно-

матеріального характеру «відносин» як процесу взаємодії між суб’єктами. А 

функціональна визначеність міжнародних відносин фокусується як прояв 

головного в процесі взаємодії «між» народами, на що і вказує цей третій 

смисловий компонент. Ці складові актуалізують глибинну семантичну основу 

поняття «міжнародні відносини», яка включає семи взаємності, пошуку 

спільності, зближення і водночас іншості, диференціації, що урівноважують одне 

одного в динаміці реляційної взаємодії. 
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 Важливою складовою концептуального поля міжнародних відносин є 

образ іншості, іншого народу, який концептуалізується у взаємодії різних 

чинників як складова загальної національної лінгвокультурної картини світу; як 

концептуальна складова різних сфер міждержавної діяльності – 

зовнішньополітичної, зовнішньоекономічної, юридичної, дипломатичної; як 

сфера висвітлення в ЗМІ, яка формує громадську думку; як галузь наукового 

пошуку.  

 Розглядаючи концепцтосферу зовнішньої політики, можна сформувати 

систему уявлень про «зовнішню поведінку» тієї чи іншої держави, про її роль та 

наміри на міжнародній арені. При цьому зміни у зовнішньополітичних реаліях 

провокують зміни у лінгвоконцептуальному полі  дискурсу міжнародних 

відносин, яке є динамічним утворенням, що постійно перебуває у процесі 

розвитку. 

 Становлення концептосфери образу України як іншої країни у 

французькій лінгвокультурі в цілому, а також у сфері міжнародних відносин та її 

висвітлення в медіа дискурсі засновується на принципах зіставлення з системою 

культурних уявлень лінгвокультури – реципієнта певної доби. Вона формується у 

напрямку енциклопедичного (тезауросного) представлення і має власні 

семантичні домінанти в залежності від сфери функціонування й актуальних на 

той момент чинників політичного, економічного, мовнокультурного порядку.   

 У різні історичні періоди спостерігається формування різних 

семантичних домінант у розвитку образу України. Доба середньовіччя 

характеризується представленням образу України в дихотомічній опозиції Свій / 

Чужий, є фрагментованою і фактологічно недостовірною. У козацьку добу  

(XVII-XVIII ст.) опозиція Свій / Чужий набуває все більшої оцінної 

амбівалентності; формується досить цілісне уявлення про країну у сукупності її 

енциклопедично визначених складових; посилюється сема реляційності як 

певного (гео)політичного інтересу; формуються етнонаціональні стереотипи.  У 

XIX-XX ст. Україна певним чином втрачає лінгвоконцептуальні ознаки 



202 

 

незалежності як державності та розглядається через меронімічну призму частини 

імперії  (Російської, СРСР). 

 У добу незалежності (кінець XX – початок XXI ст.) представлення 

України у дискурсі міжнародних відносин французьких ЗМІ  вирізняється за 

такими ознаками: поступове виокремлення з «імперського» концептуального 

простору; визначення основних семантичних домінант відбувається під впливом 

глобальних подій трансформаційного типу – Чорнобильська катастрофа перед 

здобуттям незалежності, Помаранчева революція, Майдан 2013-2014 рр., сучасні 

події на сході України;  розподіл домінант іншості / подібності відбувається у 

протиставленні ознак належності до сфер російського впливу / прагнень 

«європейськості».  

 Реляційна складова виявляється в концептуалізації інтересів, які 

визначаються слабкістю економічних зв’язків, такими концептами 

«проблематизації» образу України, як залежність / незалежність, зрілість / 

незрілість,  корупція. Крім того, спостерігається концептуальна непевність, 

вагання щодо позначення  російсько-українського конфлікту 2014-2018 рр., де 

основним семантичним стрижнем є семантика відповідальності за цей конфлікт та 

його статус як внутрішнього / зовнішнього. Проте можна відзначити зсув у його 

концептуалізації у бік покладання відповідальності на Росію як агресора та 

ініціатора конфлікту. 

Образ України нерідко представлено у театральних метафорах, з погляду 

театральної репрезентаційної логікі, релевантної як для самої політики, так і до її 

медійного зображення. Політична атмосфера в Україні нерідко описується в 

образах, які несуть негативне оцінне забарвлення. Українська політика 

персоніфікується в постатях очільників держави, а також в образах політиків, які 

є найбільш медійно представленими. Нерідко відбувається навішування ярликів 

типу «populiste», які девалоризують образ політика, або представляють його як 

нову «ікону», позитивно оцінюваний символ. Так, порівняння з Жанною д’Арк, 

яке у часи Помаранчової революції застосовувалося до образу Ю. Тимошенко, 
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переходить до Н. Савченко. Таким чином, відбувається вписування образу іншого 

до лінгвокультурної картини світу країни-реципієнта. 

Вагання між наданням Україні власної суб’єктності виражається у її  

частому представленні через геополітичні інтереси Росії. Образ України як 

незалежної держави отримує неоднозначне потрактування у французьких ЗМІ та 

в громадській думці сучасної Франції. Так само неоднозначно інтерпретується 

військовий конфлікт з Росією у французькому зовнішньополітичному дискурсі, у 

ЗМІ та громадській думці, що відображається в медіадискурсі як тенденція до 

поліфонічного зіставлення точок зору, відсторонення від однозначної позиції. 

Відбувається постійне «фільтрування» української проблематики через призму 

російської політики, про що свідчить часте відсилання українського питання до 

медіатекстів, присвяченим політиці Росії. Про боротьбу різних ідеологічних 

настанов у сприйнятті й оцінці образу України свідчить і полеміка в мережі 

стосовно медійної інформації, яка стосується України. 

Специфіка вербалізації концептосфери образу України французькою мовою 

змінюється в часі залежно від загальної культурної домінанти подібності чи 

відмінності. Це зумовлює, зокрема, відповідні запозичення з української чи інших 

мов на позначення українських реалій у XVII-XVIII ст. – топонімів, власних імен 

видатних особистостей, назви соціальних, побутових реалій, які переважно 

функціонують як ксенізми, вказуючи на етнонаціональну специфіку української 

культури. У сучасну добу у французькому медійному просторі поширюються 

запозичення метонімічних позначень визначальних суспільних подій і явищ (la 

Révolution orange, Maïdan), активне використання імен власних, назв політичних 

партій і угрупувань (Pravy Sektor, le Parti des régions). Водночас нерідко 

спостерігаємо їх взаємодію з російськими, зумовлену відповідним дискурсивним 

фільтром.   
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