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Дисертацію присвячено системному аналізу французького Твіттера як 

цифрової екосистеми, встановленню жанрових, технодискурсивних і 

лінгвопрагматичних особливостей Твіттер-дискурсу, комплексному опису ролі 

Твіттера в сучасному французькому медіапросторі. 

У першому розділі роботи представлений аналітичний огляд історії 

запозичення поняття екосистема та екологічного підходу для дослідження як 

цифрових просторів, так і мови та дискурсу, здійснено аналіз Твіттера як 

технічної екосистеми та присутніх у ньому афордансів, які спонукають 

користувачів до взаємодії з мережею та визначають правила цієї взаємодії. 

Твіттер (конфігурація мережі та притаманні їй афорданси, доступні 

технодискурсивні операції, гештеги тощо) досліджується як цифрове середовище, 

що виступає не лише каналом передачі інформації, а й є ко-конститутивним до 

процесу творення та циркуляції дискурсу. Розглянуто такі визначальні особливості 

екосистеми Твіттера, як її пошукабельність, розсіяна залученість користувачів, 

«продюзаж», технорелятивна та технореляційна контекстуалізація, 

техноконверсаційність. Досліджено твіт як ендемічний технодискурсивний жанр 

Твіттер-дискурсу, що функціонує у жанровому форматі твіттингу; виокремлено 

основні його характеристики (серед яких поліознаковість, гетерогенність, 

мультимедійність, інтеракційність, контекстність, спрямованість на колективного 

абстрактного адресата), а також проаналізовано твіт як жанр різних типів 



медійного дискурсу Твіттера за схемою жанрового куба, запропонованою 

В.Б. Бурбело та І.Г. Лепетюк на основі досліджень М. Бахтіна. 

Другий розділ присвячено дослідженню одного з ключових афордансів 

Твіттера – гештегів – мультифункціональних техноморфем, гіперпосилань, 

перформативних метаданих, суб‘єктивно вербалізованих номінацій дійсності. 

Встановлено, що функціональний потенціал гештегів представлено низкою 

властивостей: гештеги структурують і організовують Твіттер-дискурс; 

виступають інструментами фолксономії та пошуку інформації; забезпечують 

взаємодію користувачів, створення Твіттер-спільнот, організовують 

соціокультурні цифрові ритуали-практики; постають конденсованим 

відображенням суспільної думки, реакцій суспільства на події та навколишню 

дійсність; слугують засобами швидкого поширення інформації; є інструментами 

маркетингу; виконують соціалізувальну та розважальну функції; класифікують 

твіти за емотивно-афективним та модальним навантаженням. У такий спосіб 

цифрова комунікація набуває ознак інтертекстуальності, пошукабельності, 

інтердискурсивності, поліфонічності. 

Здійснено структурно-семантичний аналіз гештегів французького 

політичного дискурсу та виокремлено найпоширеніші моделі побудови 

французьких гештегів (6 груп). Створено тематичну класифікацію гештегів 

французького політичного дискурсу (9 груп). 

У третьому розділі роботи досліджено поняття цифрової ідентичності, її 

структуру, засоби та процес її конструювання у Твіттері, проаналізовано 

складові цифрових ідентичностей французьких політиків (власне декларативна, 

діяльнісно-декларативна, обрахована та автоматична) з точки зору 

використовуваних ними маніпулятивних стратегій конструювання власного 

образу у технодискурсивному середовищі та за його законами; визначено 

лінгвопрагматичні особливості та розроблено класифікацію твітів політичного 

передвиборчого Твіттер-дискурсу (9 груп). 

Визначено, що цифрова ідентичність користувача Твіттера постає 

процесом перманентного «бріколажу» власного бачення себе або уявлення про 



себе, яке користувач хоче навіяти іншим, за допомогою текстових, звукових, 

візуальних та технічних засобів, що оцінюється технодискурсивними 

«враженнями» (вподобання, коментарі, ретвіти, коментовані ретвіти) про нього 

інших користувачів, а також автоматичним і кількісним результатом обробки 

технічною системою цього образу та його сприйняття. Встановлено, що цифрова 

ідентичність користувача Твіттера постає керовано-поліфонічною, 

фрагментованою та розсіяною у сукупності Твіттер-повідомлень на його Твіттер-

сторінці. 

Прагмадискурсивний аналіз передвиборчих Твіттер-кампаній 2014 та 

2016–2017 років у Франції виявив, що найпоширенішими маніпулятивними 

стратегіями політиків виступають легітимізація, протиставлення «ми / вони», 

віктимізація, дискредитація суперника, апелювання до авторитету, нагнітання 

ситуації, відчуття неминучої загрози, суб‘єктивація фактів, які реалізуються завдяки 

таким лінгвопрагматичним засобам: використання конкретних тематичних полів, 

які забезпечують когерентність і цілісність дискурсу та закарбовують певні ідеї / 

образи у свідомості аудиторії; вживання синонімічних виразів, повторення 

ключових слів-концептів, які формують «каркас» Твіттер-дискурсу; специфічне 

використання займенників; персоніфікація; метафоризація; оперування 

«словником» суперника для його дискредитації, «висмикування» цитат або частин 

твітів суперників з контексту та їх коментування тощо. Визначено спільні та 

специфічні особливості Твіттер-дискурсу французьких політиків, досліджено 

імпліцитну діалогічність Твіттер-сторінок кандидатів-суперників. 

Результати та матеріали роботи можуть бути використані у викладанні 

нормативних і спеціальних курсів з комунікативних стратегій та практик 

французької мови, сучасної дискурсології, медіалінгвістики, комунікації в 

управлінській діяльності та конфліктології, а також в дослідницькій роботі 

студентів і науковців. 

Ключові слова: французький Твіттер-дискурс, цифрова екосистема, 

технодискурсивний засіб, гештег, функція, структурно-семантична модель, 

прагматематична типологія, цифрова ідентичність, стратегія. 



SUMMARY 

 

Davydiuk N.O. Discursive Dimension of French Twitter Ecosystem. – 

Manuscript. 

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

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

Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

This thesis offers complex analysis of French Twitter as a specific digital 

ecosystem, identifies genre, technodiscursive and linguopragmatic peculiarities of 

Twitter-discourse and explores role and efficiency of Twitter in modern French 

mediaspace.  

Chapter 1 presents an analytical review of the history of «ecosystem» notion 

adoption and ecological approach application in language, discourse and digital space 

researches, as well as explores technical ecosystem of Twitter and its affordances that 

prompt Twitter-users to interact with the network and establish the rules of this 

interaction. Twitter (with its technical configuration and affordances, available 

technodiscursive operations, hashtags etc.) is investigated not only as a channel of 

communication, but as a technodiscursive environment which plays a co-constitutive 

role in discourse production and circulation, assuring such Twitter ecosystem‘s 

characteristics as its searchability, ambient affiliation of its users, produsage, 

technorelational and technorelative contextualization and technoconversationnality. 

Tweet is analyzed as an endemic technodiscursive genre of Twitter-discourse which 

exists in the genre of tweeting; tweet‘s main characteristics are singled out: hydride 

nature, heterogeneity, multimedia structure, interactivity, contextuality, collective 

abstract addressee. Tweet is also investigated through the scheme of genre cube 

(proposed by V. Burbelo and I. Lepetiuk on the basis of M. Bakhtin‘s studies) as a 

genre which can belong to different types of Twitter-discourse. 

Chapter 2 is devoted to the study of one of the key Twitter affordances – 

hashtags, which are perceived as multifunctional technomorphemes, hypertext links, 



performative metadata, subjectively verbalized nominations of reality. It is defined that 

hashtags‘ functional potential is represented by the following: hashtags structure and 

organize Twitter-discourse, serve as folksonomy tools and search instruments, enact 

interpersonal relationship, assure community-building activity, organize socio-cultural 

digital practices-rituals; hashtags also reflect, in a condensed way, public opinion and 

society‘s worries and reactions on certain events / environment, assure quick and broad 

distribution of information, act as promotion tools for brands and ideas, assure 

socializing and entertaining functions, classify tweets according to their emotional and 

affective nuances or modality. Thus, through the use of hashtags, digital 

communication acquires such characteristics as intertextuality, searchability, 

interdiscursivity, polyphony.  

Furthermore, the work offers structuro-semantic analysis of French political 

discourse hashtags and defines the most popular French hashtag formation models 

(6 groups). Thematic classification of French political discourse hashtags (9 groups) is 

also elaborated in this study.  

Chapter 3 explores phenomenon of digital identity, investigates its structure 

(declarative, acting-declarative, calculated and automatic identities) as well as means 

and process of its construction in Twitter. French politicians‘ digital identities are 

analyzed in terms of manipulative strategies that the politicians use in order to build 

their images in technodiscursive environment and according to its laws. 

Linguopragmatic peculiarities of French political Twitter-discourse are singled out and 

thematic pragmatic typology of French political discourse tweets is proposed 

(9 groups).  

It is determined that Twitter-user‘s digital identity is a process of permanent 

bricolage of personal vision of oneself or perception of oneself, which a person wants 

to pass to others, in the digital space by textual, sound, visual and technical means, 

evaluated by technodiscursive «impressions» of others (likes, comments, retweets, 

commented retweets), as well as an automatic and quantitative result of processing of 

this image and its perception by technical system (social media network). It is defined 

that Twitter-user‘s digital identity is of polyphonic nature (manually operated 



polyphony), it is fragmented and dispersed in the array of tweets and retweets on his 

Twitter-page.  

Pragmadiscursive analysis of 2014 and 2016–2017 French election campaigns 

revealed that among the most popular manipulative strategies used by politicians are 

legitimisation, opposition «we / they», victimisation, opponents discrediting, appeal to 

authority, intensifying the situation, sense of imminent threat, mixing facts and 

opinions etc., that are implemented through the following linguopragmatic means: 

usage of lexemes from concrete semantic fields, that assure discourse coherence and 

continuity, impose and fix certain ideas / images in public consciousness; usage of 

synonymic expressions and repetition of key words-concepts that form skeletons of 

politicians‘ discourse; specific usage of pronouns; personification; metaphorisation; 

operating terms from «vocabularies» of the opponents in order to discredit and criticize 

them; quoting and commenting on adversaries‘ tweets or speeches etc. Common and 

specific peculiarities of French politicians‘ Twitter discourse are singled out, as well as 

implicit dialogueness of political opponents‘ Twitter-pages is studied. 

Results and materials of this thesis can be used in standard and special 

philological training courses, such as communicative strategies and practices of French 

language, modern discourse studies, media linguistics, business communication and 

conflictology; they will also be useful for future studies of students and researchers. 

Key words: French Twitter-discourse, digital ecosystem, technodiscursive 

mean, hashtag, function, structuro-semantic model, thematic pragmatic typology, 

digital identity, strategy. 
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ВСТУП 

 

Соціомедійні Інтернет-мережі як специфічні середовища народження 

нового типу дискурсивності, поліфонічності та інтерактивності, нових 

техномовних жанрів та явищ протягом останнього десятиліття знаходяться в 

центрі уваги дослідників різних наукових напрямків: лінгвістів, соціологів, 

спеціалістів з інформаційних технологій, політтехнологів. Розвиток 

соціомедійного цифрового простору надає нового виміру комунікації та 

ставить людину перед необхідністю цифрового конструювання свого образу 

за допомогою технодискурсивних засобів (терміни «технодискурсивний» та 

«дискурсивна технологія», запропоновані французькою дослідницею         

М.-А. Паво [190] [191] [192] [193] [194] [195] на позначення процесів 

творення специфічного дискурсу у та за участю цифрового середовища, 

розроблені та поширені у працях франкомовних дослідників і розглядаються 

далі), що спричинює перегляд понять самовизначення та 

самопозиціонування особистості у сучасному світі. Всеосяжність 

соціомедійних мереж сприяє включенню до них різних типів дискурсу, 

зокрема, політичного, що впливає, з огляду на технодискурсивні можливості 

цифрового простору, на характер політичного процесу, полегшує здійснення 

маніпулятивного впливу та керування суспільною думкою. 

Найбільш потужною соціомедійною мережею реалізації політичного 

та соціального дискурсів став Твіттер. Найбільшої дослідницької уваги ця 

мережа здобула в англомовній науковій думці, про що свідчить кількість 

посилань (268) «Бібліографії Досліджень Твіттера та Мікроблогінгу» 

американської дослідниці сучасної комунікації Д. Бойд [86]. Створений 

Ш. Вільямс, К. Ворвік та М. Террас розширений перелік присвячених 

Твіттеру наукових статтей, які було опубліковано з 2007 по 2012 роки, 

налічує 575 розвідок [230]. Різним аспектам Твіттер-дискурсу присвячують 

свої роботи М. Заппавінья [234] [235], Х. Квак [154], Р. Пейдж [187] [188], 

А. Марвік [173], Д. Дейтер [117] [118] [119], А. Бранс [94] [95] тощо. Серед 
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французької наукової спільноти особливу увагу привертають дослідження 

технодискурсивної природи Твіттера М.-А. Паво [190] [191] [192] [193] [194] 

[194]. Твіттер вивчають науковці з різних країн як «синтетичне» 

віддзеркалення суспільної думки під час конкретних подій (від громадських 

протестів до епідемії H1N1) і, відповідно, інструмент її аналізу [111] [129] 

[146] [147] [174] [189] та передбачення (результати виборів [221], курс біржі 

[83] тощо), а також як сферу народження нової суспільної журналістики та 

викликів, перед якими опинилася через це традиційна журналістика [57] 

[143] [144] [148] [156] [183] [184] [233]. Роль Твіттера та його користувачів у 

політичному процесі постає також нагальним предметом дослідження 

сучасних науковців [64] [80] [84] [137] [162] [171] [177]. З‘являються 

розвідки, присвячені використанню Твіттера у викладанні [117]. У 

вітчизняному просторі дослідження специфіки Твіттер-дискурсу привертає 

увагу О. Горошко [19], В.В. Каптюрової [35] [36], О.В. Пономаренко [52]. 

Аналізу феномену «цифрової ідентичності» присвячені роботи Д. Кардона 

[100] [101], Ф. Жорж [132] [133] [134], С. Рожінскі [202] [203] [204] [205], 

А. Казіллі [103]. Особливу наукову увагу привертають також гештеги – 

гетерогенні техноморфеми, інструменти соціальної класифікації, – які, 

з‘явившись у Твіттері десять років назад, фактично завоювали сучасний 

інформаційний простір (дослідження М.-А. Паво [194] [195], М. Заппавіньї 

[236] [237], Ю.Є. Галяміної [18], О.О. Тесленко [58], А. Бранса та 

Дж. Баргесса [96] [97] та інших). 

Актуальність роботи зумовлено необхідністю системного 

дослідження Твіттера як цифрової екосистеми зі специфічними законами 

функціонування, де народжуються нові дискурси, жанри та 

технодискурсивні явища, а також як важеля керування думками та діями 

спільноти. Оскільки Твіттер став одним із найвпливовіших засобів 

формування громадської думки та кількість його користувачів зростає у 

геометричній прогресії, постає необхідність вивчення лінгвопрагматичної та 

комунікативної специфіки цієї соціомедійної Інтернет-мережі. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі романської філології в межах наукової 

теми, що розробляється на кафедрі та є складовою частиною наукової теми 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Мови та літератури народів світу: взаємодія і самобутність», 

затвердженої Міністерством освіти і науки України (код 11 БФ 044-01). 

Мета роботи – встановлення технодискурсивних і лінгвопрагматичних 

особливостей Твіттер-дискурсу, комплексний опис функціонального 

потенціалу Твіттера в сучасному французькому медіапросторі. 

Зазначена мета передбачає постановку та вирішення таких завдань: 

− проаналізувати сучасні підходи до вивчення дискурсів у цифровому 

просторі; 

− описати Твіттер як технолінгвістичну екосистему, у якій 

відбувається взаємодія стратегій технічної мережі та тактик користувачів; 

− виявити та дослідити жанрові виміри твіттингу та твіту, а також 

дискурсивні технології Твіттера; 

− описати твіт як дискурсивний жанр цифрового простору; 

− виокремити функції гештегів і проаналізувати особливості 

використання цих гіпертекстуальних техноморфем; 

− розробити тематичну та структурно-семантичну класифікації 

французьких гештегів політичного Твіттер-дискурсу; 

− визначити поняття та складові цифрової ідентичності, 

проаналізувати засоби конструювання політиками власних цифрових 

ідентичностей у французькому Твіттері; 

− розробити прагматематичну класифікацію твітів політичного 

передвиборчого Твіттер-дискурсу;  

− визначити найпоширеніші дискурсивні стратегії та конкретні 

прагмалінгвістичні засоби здійснення маніпулятивного впливу у 

французькому Твіттері. 
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Об’єктом дослідження є соціополітичний дискурс у цифровій 

екосистемі Твіттера, предметом дослідження було обрано технодискурсивні 

та прагмалінгвістичні особливості соціополітичного дискурсу французького 

Твіттера. 

Матеріалом дослідження послужили: 

− Твіттер-сторінки та «таймлайни» провідних політиків Франції у 

період з 10 січня 2014 року до 9 травня 2017 року (А. Ідальго, Н. Косцюшко-

Морізе (кандидати на посаду мера Парижа у 2014 р.), Ф. Фійон, А. Жюппе, 

Ж.-Л. Меленшон, М. Ле Пен, Ж.-Ф. Копе, Е. Макрон); 

 − корпус із близько 24 000 твітів, що містили найпопулярніші гештеги 

двох передвиборчих кампаній Франції (2014 та 2016–2017 рр.), серед яких 

#parisledébat, #Présidentielle2017, #LeGrandDébat тощо (за даними програми 

ТрендМоніторингу гештегів), а також гештеги з іменами політиків); 

 − корпус із близько 24 000 твітів, відібраних за найпопулярнішими 

гештегами Франції (період: 2014–2017 рр., рубрика «Тенденції» у Твіттері, 

обраний географічний регіон: Франція); 

− корпус із близько 2500 твітів передвиборчої кампанії 2016–2017 рр. з 

Твіттер-сторінок А. Жюппе, Ф. Фійона, М. Ле Пен, Е. Макрона. 

Для вирішення поставлених завдань використовувалися загальні та 

спеціальні лінгвістичні методи дослідження: емпіричні загальнонаукові 

(спостереження, узагальнення, порівняння) для визначення 

технодискурсивних особливостей Твіттера та підбору матеріалу 

дослідження; комплексний контекстний підхід, за допомого якого 

встановлювалася система екстралінгвістичних відношень текстових одиниць 

із технодискурсивними умовами їх продукування; описовий метод для 

визначення специфіки конфігурації та запропонованих технодискурсивних 

опцій Твіттера, встановлення особливостей жанрів твіт та твіттинг, а також 

виокремлення мовних одиниць та структур, властивих Твіттер-дискурсу 

політиків, з метою їх подальшого лінгвопрагматичного, когнітивно-

дискурсивного, інтерпретаційного аналізу та формулювання висновків 

http://hashtagify.me/hashtag/presidentielle2017
http://hashtagify.me/hashtag/presidentielle2017
http://hashtagify.me/hashtag/legranddebat
http://hashtagify.me/hashtag/legranddebat
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шляхом індукції; метод класифікації для визначення тематичної та 

структурно-семантичної палітри французьких гештегів, а також 

прагматематичного аналізу політичних твітів; семіотичний аналіз для 

з‘ясування ролі графічних знаків у Твіттер-дискурсі та дослідження 

візуального компоненту Твіттер-сторінок політиків; компонентний 

семантичний аналіз, спрямований на визначення особливостей побудови 

французьких гештегів; лінгвопрагматичний та лексико-стилістичний аналіз 

з метою встановлення мовленнєвої специфіки політичного Твіттер-дискурсу 

кандидатів; метод критичного дискурс-аналізу, спрямований на розкриття 

та встановлення характерних для політичного Твіттер-дискурсу 

комунікативних стратегій та засобів їх реалізації; контекстне 

спостереження з метою визначення функціонального потенціалу гештегів та 

особливостей їх використання користувачами мережі; елементи кількісного 

аналізу для співставлення частотності вживання політиками певних типів 

твітів та гештегів, виокремлених у дослідженні, та конкретних мовних 

одиниць з метою подальшого визначення глобальних комунікативних 

стратегій кожного з політиків. 

Наукова новизна роботи визначається тим, що вперше було системно 

досліджено Твіттер як своєрідну екосистему з власними законами, 

правилами, регуляторами та проаналізовано твіт як ендемічний 

технодискурсивний жанр різних типів медійного дискурсу. Досліджено 

процеси формування гештегів у сучасному концептотворенні, розроблено 

функціонально-типологічну класифікацію гештегів; здійснено тематичну та 

структурно-семантичну класифікації найпопулярніших гештегів 

французького передвиборчого політичного дискурсу. Визначено особливості 

цифрової ідентичності користувача Інтернет-мережі, розглянуто та 

сконцептуалізовано маніпулятивні стратегії впливу на суспільну свідомість 

під час конструювання політиками цифрових ідентичностей у Твіттері. 

Теоретичне значення роботи полягає у внеску до сучасної 

дискурсології та типологічного опису французьких дискурсів. 



10 

 

Запропонований опис твіту як жанру різних типів дискурсу закладає 

теоретичне підґрунтя для дослідження нових технодискурсивних жанрів у 

Інтернет-мережі. Встановлення ключових особливостей політичного 

гештеготворення та розробка тематичної та структурно-семантичної 

класифікацій гештегів є внеском до сучасної лінгвопрагматики та 

когнітивної лінгвістики. У роботі також запропоновано комплексну 

методику аналізу цифрової ідентичності французьких політиків. 

Концептуальна основа дисертації та отримані результати дозволяють 

поглибити знання про роль, функціонування та маніпулятивний потенціал 

соціомедійних мереж у соціополітичному процесі. 

Практичну цінність дослідження зумовлено тим, що результати та 

матеріали роботи можуть бути використані у викладанні нормативних і 

спеціальних курсів з комунікативних стратегій та практик французької мови, 

сучасної дискурсології, медіалінгвістики, комунікації в управлінській 

діяльності та конфліктології, а також в дослідницькій роботі студентів і 

науковців. 

Положення, що виносяться на захист: 

1. Сучасні Інтернет-соцмедіамережі є складними гетерогенними 

цифровими екосистемами, яким властиві самоорганізація, саморегуляція, 

відкритість, взаємозалежність компонентів. Дослідження процесу творення 

дискурсу та конструювання користувачами цифрових ідентичностей у 

таких екосистемах включає вивчення специфіки технічного середовища та 

притаманних йому афордансів. 

2. Твіт є ендемічним технодискурсивним жанром Твіттер-дискурсу, 

який функціонує у жанрі твіттингу та характеризується поліознаковістю, 

гетерогенністю, мультимедійністю, інтеракційністю, контекстністю, 

спрямованістю на колективного абстрактного адресата. Твіт має певні 

перманентні жанрові особливості, його ж оформлення, зміст і 

мовностилістичні особливості залежать від типу медійного дискурсу 

Твіттера. 
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3. Характерним для Твіттера є використання технодискурсивних 

мультифункціональних феноменів – гештегів, які належать до виміру 

гіперпосилань та метаданих і забезпечують інтертекстуальність, 

пошукабельність, інтердискурсивність та поліфонічність цифрової 

комунікації. Виконуючи своє первинне семіотичне завдання інструментів 

організації та структурування інформації, гештеги набули потужного 

соціального потенціалу. 

4. Гештеги французького політичного Твіттер-дискурсу 

урізноманітнюються з опануванням спільнотою технодискурсивного 

потенціалу Твіттера та станом на 2017 рік можуть бути представлені 

такими тематичними групами: нейтральні гештеги, присвячені конкретним 

виборам; тематично спрямовані гештеги; нейтральні гештеги-оніми; 

критично спрямовані гештеги; гештеги на підтримку певного кандидата; 

гештеги щодо громадянської позиції Твіттер-користувачів; гештеги, що 

виражають емоційне ставлення до виборів; модально забарвлені гештеги; 

гештеги, які стосуються Твіттер-ритуалів. 

5. Структурно-семантичні моделі побудови французьких гештегів 

постають надзвичайно різноманітними та свідчать про взаємодію у 

гештегах різних рівнів мови. Синтаксичні зв‘язки між словами у складі 

гештегів і здатність гештегів інтегруватись у синтаксичну структуру твітів 

як у вигляді лексикалізованих синтаксичних структур, так і відокремлених 

членів речення зумовлюють семіолінгвальний та маніпулятивний потенціал 

цих техномовних одиниць. 

6. Цифрова ідентичність особистості в глобалізованому 

інформаційному суспільстві є перманентним процесом конструювання 

власного образу для себе та для інших у цифровому просторі за допомогою 

технодискурсивних актів. Складовими цифрової ідентичності користувача 

Твіттера постають власне декларативна, діяльнісно-декларативна, 

обрахована та автоматична. 
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7. Твіттер є потужним маніпулятивним інструментом з огляду на 

надання користувачу максимальної можливості контролювати різні аспекти 

своєї ідентичності, яка є керовано-поліфонічною, фрагментованою та 

розсіяною у сукупності Твіттер-повідомлень на його сторінці. 

8. У французькому політичному Твіттер-дискурсі реалізуються 

маніпулятивні стратегії легітимізації, протиставлення «ми / вони», 

віктимізації, дискредитації суперника, нагнітання ситуації, відчуття 

неминучої загрози, що реалізуються завдяки відповідним 

прагмадискурсивним засобам. 

9. Прагматематичну «картину» французького політичного Твіттер-

дискурсу представлено використанням таких типів твітів: твіти щодо 

майбутніх дій, намірів, політичної позиції та програми; твіти з критикою 

суперників; твіти з констатацією проблем та незадоволення громадян 

певними аспектами життя у Франції; твіти – «carnet de bord»; твіти – 

загальні істини; твіти-компліменти; твіти-подяки; мобілізаційні твіти; 

твіти-самовихваляння. Кожна з виокремлених груп твітів відповідає 

конкретним стратегіям політиків щодо створення власного образу. 

Апробація роботи. Основні положення дисертації висвітлювались у 

доповідях на шести всеукраїнських та на двох міжнародних конференціях: 

«Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (Київ, 25-

26 жовтня 2016 р.); «Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ 

столітті» (Одеса, 24-25 березня 2017 р.); «Філологія початку ХХІ сторіччя: 

традиції та новаторство» (Київ, 5-6 квітня 2017 р.); «Сучасні наукові 

дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток 

мови та літератури» (Львів, 7-8 квітня 2017 р.); «ІІІ Таврійські філологічні 

читання» (Херсон, 19-20 травня 2017 р.); «Регіональний день 2.0» (Київ, 

29 серпня 2017 р.); «Problems of humanities and social sciences – 2016» 

(Будапешт, 20 листопада 2016 р.); «Contemporary issues in philological 

sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine» 

(Люблін, 28-29 квітня 2017 р.). 
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Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів із 

висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 

джерел (238 позицій, у тому числі 168 іноземними мовами) та додатків (9). 

Загальний обсяг роботи становить 224 сторінки (198 сторінок основного 

тексту). 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, ступінь її 

досліджeності, визначено мету, завдання роботи, зазначено її обсяг, об‘єкт та 

предмет, вказано методи дослідження, розкрито наукову новизну 

дослідження, теоретичне та практичне значення отриманих результатів, 

подано основні положення, які виносяться на захист. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження екосистеми 

політичного Твіттера» обґрунтовано застосування екологічного підходу для 

аналізу соціомедійної мережі Твіттер та її дискурсів і афордансів, окреслено 

теоретичне підґрунтя для дослідження сучасних гетерогенних 

технодискурсивних інтернет-жанрів, зокрема твіту та твіттингу, описано 

Твіттер як технодискурсивну екосистему та твіт як жанр різних типів 

медійного дискурсу Твіттера, визначено роль Твіттера у медійному просторі 

та його роль як фактору переформатування політичного процесу. 

У другому розділі «Гештеги у Твіттер-дискурсі» представлено опис 

гештегу як нового мультифункціонального технодискурсивного феномену 

Твіттера, визначено та систематизовано функції гештегів, створено 

тематичну та структурно-семантичну класифікації гештегів політичного 

Твіттер-дискурсу, проаналізовано синтаксичну роль гештегів у Твіттер-

повідомленнях, досліджено оцінні гештеги політичного французького 

Твіттер-дискурсу. 

У третьому розділі «Конструювання ідентичності у Твіттері. 

Прагмадискурсивні особливості Твіттер-дискурсу» досліджено поняття 

цифрової ідентичності, її структуру, засоби та процес її конструювання у 

Твіттері, проаналізовано складові цифрових ідентичностей політиків з точки 

зору використовуваних ними маніпулятивних стратегій конструювання 
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власного образу у технодискурсивному середовищі та за його законами; 

визначено лінгвопрагматичні особливості та розроблено класифікацію твітів 

політичного передвиборчого Твіттер-дискурсу. 

У загальних висновках підведено підсумки проведеного дослідження 

та окреслено перспективи подальших наукових розвідок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОСИСТЕМИ 

ПОЛІТИЧНОГО ТВІТТЕРА 

 

1.1. Екологічний підхід до аналізу цифрового дискурсу 

 

Сучасні соціомедійні мережі характеризуються специфічними 

законами розвитку та регуляції, а також повною інтегрованістю у процес 

творення дискурсу матеріальних технічних засобів, які постають його ко-

конститувними елементами. 

Метафоричний образ екосистеми як складної багаторівневої єдності 

«середовища» та його мешканців, як системи, що організується, 

розвивається та регулюється самостійно, дозволяє комплексно дослідити 

соціомедійні цифрові мережі, проаналізувати особливості взаємодії 

технічного середовища та користувачів під час творення цифрового 

дискурсу, схарактеризувати функціонування та роль притаманних їм 

специфічних технодискурсивних феноменів, а головне, дає змогу розглянути 

процес народження в Інтернет-мережах нових, характерних виключно для 

цифрового середовища технодискурсивних жанрів, не зменшуючи при 

цьому роль контексту та матеріальних (технічних) засобів, які постають в 

екосистемі не тлом чи додатком, а ключовим елементом. 

 

1.1.1. Метафора «екосистеми» у сучасних дослідженнях 

 

У новітніх дослідженнях з соціології, економіки, політики, а також у 

наукових розвідках із вивчення та осмислення функціонування цифрового 

простору вчені все частіше оперують метафорою «екосистема» на 

позначення специфічного гетерогенного характеру досліджуваних явищ і 

ключової значущості «середовища» їх народження / функціонування: 

«екосистема бізнесу», «екосистема компанії», «фінансова екосистема», 

«екосистема цифрової економіки», «політична екосистема», «екосистема 

знання», «інформаційна екосистема» тощо. Широкого розповсюдження 
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набувають терміни «цифрова екосистема», «екосистема Інтернету», 

«екосистема соціальної мережі», «екосистема Фейсбука», «екосистема 

Твіттера». 

Факт запозичення терміна з екології цікавий сам по собі, і причини та 

необхідність такої метафоризації мають своє обґрунтування. Поняття 

«екосистема» було запропоновано англійським екологом А. Тенслі в 1935 

році [218, с. 284-307], сучасним визначенням терміна є «функціональна 

єдність живих організмів та середовища їх існування» [40, с. 10], 

«сукупність живих організмів, що пристосувалися до спільного проживання 

у певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле» [30]. Як 

бачимо, ключовим для екосистеми є не важлива роль середовища для 

існування організмів, а саме єдність середовища та його мешканців. 

Основними властивостями екосистеми виступають її складність та взаємодія 

між усіма її компонентами, самоорганізація, саморегуляція та відкритість. 

«Екосистема» не є першим терміном з екології, який «апропріювали» 

інші дисципліни. У 70-ті роки 20-го століття, коли у європейських державах 

поширюється пов‘язана з науково-технічним прогресом занепокоєність 

людей проблемами навколишнього середовища та методологічною основою 

екології стає системний підхід, орієнтований на вивчення специфічних 

характеристик складноорганізованих об‘єктів, різноманіття зв‘язків між 

елементами, їх «різноякісності» та супідрядності [27], терміни «екологія» та 

«екологічний» починають вживатися на позначення різних змін глобального 

характеру, що відбулися у природі та у взаємовідносинах людей. Екологічна 

метафора для характеристики функціонування та специфіки мови вперше 

була використана у 1970 р. Е. Хаугеном, який визначав «екологію мови» як 

науку про взаємодію між будь-якою взятою окремо мовою та її середовищем 

(суспільством, яке використовує цю мову як один зі своїх кодів), а саму мову 

– як частину екосистеми, у якій вона формується та еволюціонує, подібно до 

живого організму, «задовольняючи потреби своїх користувачів» [142, c. 325-

327]. Поняттям «середовище» оперує Е. Сепір у своїй праці «Мова і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
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середовище» на позначення фізичних та соціальних факторів, які формують 

оточення будь-якого суспільства [210], і саме праці Е. Сепіра можна вважати 

першими спробами лінгвістів з‘ясувати характер взаємодії та відносин між 

природою та мовою [41, с. 248]. 

Дослідниця Н. Курашкіна у наукових розвідках з еколінгвістики 

зауважує, що метафора екосистеми бере витоки з концепції мови як форми 

життя Л. Вітгенштейна («Уявити мову – означає уявити певну форму життя» 

[14, c. 85]), адже форму життя у широкому сенсі можна позиціонувати як 

систему взаємообміну між мовою та навколишнім світом («language-world 

systems») [41, c. 249]. Варто зазначити, що ще В. фон Гумбольдт, один із 

найвидатніших теоретиків-лінгвістів у світовій науці, використовував такі 

поняття, як «природа мови», «життя мови» у дослідженнях взаємозалежності 

мови, культури та пізнання; його мовна модель «ergon – energeia», згідно з 

якою мова є діяльністю, процесом породження та життя [21], також 

«вбудовується» в основи екологічного підходу. В. Трампе вже наприкінці 

ХХ століття використовує метафору екосистеми з метою висвітлення тісного 

зв‘язку навколишнього середовища (зовнішнього світу) з мовою та її 

застосуванням [219, c. 235-238]. 

Сучасний етап розвитку Інтернету та Веб 2.0, небачені досі масштаби 

та результати взаємодії техніки і людини змушують переглянути роль 

Інтернету у процесі комунікації. Як зазначає І. Ситдикова у дослідженні 

сучасного медіадискурсу, Інтернет є не лише каналом, засобом передачі 

інформації, але й середовищем комунікації, і це середовище вперше в історії 

медіа стає «рівноправним суб‘єктом комунікації» [54, c. 35]. Така складна 

багатогранна, багаторівнева єдність, переплетіння зв‘язків та взаємодія 

компонентів, що характерні як для екосистеми, так і для Інтернету, 

пояснюють появу терміна «цифрова екосистема» в дослідженнях Інтернет-

простору. 

Американський вчений Д. Енгельбарт, один із перших дослідників 

людино-машинного інтерфейсу, під керівництвом якого було створено 
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перший графічний інтерфейс користувача, розроблено прототип текстового 

редактора та концепцію гіпертексту, розглядав взаємодію користувачів і 

програм як гетерогенну спільноту, в якій відбувається еволюція всіх 

залучених до системи агентів. Факт спільної еволюції всередині складних 

сучасних інформаційних комплексів, в яку залучені як люди, так і технічні 

засоби, постає для нього доказом існування «цифрової екосистеми». Вчений 

зауважував, що як тільки ми починаємо використовувати нові засоби, вони 

змінюють звичні умови нашого існування. Ці зміни відбуваються завдяки 

появі нових технічних засобів, які ми самі й винайшли; після інтеграції цих 

нових засобів діяльності у життя суспільства між засобами та людьми, які їх 

використовують, відбувається спільний процес еволюційних змін [123, 

c. 245-252]. Теорія Д. Енгельбарта щодо здатності речей та засобів 

розширювати людську свідомість когерентна до теорії афордансів 

(властивостей речей запрошувати та спонукати до дії) та «акторно-мережевої 

теорії», які будуть висвітлені більш детально далі у роботі. 

Обґрунтування використання терміна «екосистема» для 

характеристики Інтернет-простору надають Дж. Бріско та П. Де Вілде у 

дослідженні цифрових екосистем як «сервіс-орієнтованих архітектур, що 

знаходяться у постійному процесі розвитку» [93]. Вчені зауважують, що 

«цифрові екосистеми є цифровими «двійниками» біологічних екосистем, 

адже характеризуються рисами самоорганізації, притаманними біологічним 

екосистемам, які, у свою чергу, вважаються стійкими, здатними до 

самовпорядкування та «масштабованості» (здатність системи виконати 

більший обсяг роботи або бути легко розширеною, «технічна еластичність 

системи») архітектурами, що можуть автоматично вирішувати складні 

динамічні проблеми» [93, с. 1]. У пізнішому ґрунтовному дослідженні 

цифрових екосистем Дж. Бріско використовує такі лексичні одиниці, як 

«ДНК», «острови», «пейзажі», «міграція видів», «популяції», «біологія» 

тощо для характеристики цифрового простору, різних типів агентів, які у 

ньому діють, та варіантів і комбінацій їхньої взаємодії [92]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82


19 

 

Т. Грубер у 2008 році вказує на співфункціонування у мережі 

«соціального Вебу», який визначається ним як ««екосистема співучасті», у 

якій цінності творяться завдяки об‘єднанню внесків багатьох учасників», та 

«семантичного Вебу», який є «екосистемою даних, в якій цінності 

створюються завдяки інтеграції структурованих даних з багатьох джерел» 

[138]. Об‘єднання цих двох вимірів Вебу уособлює для дослідника систему 

колективного знання. О. Найдич та О. Прохоров створюють карту 

«екосистеми соцмедіаресурсів», розміщуючи у лівій її частині компанії та 

бренди, які зацікавлені в увазі аудиторії, у правій – саму аудиторію (яку 

дослідники розподіляють на спостерігачів, соціалізаторів, авторитетів і 

адвокатів), а в центрі – майданчики соціальних медіа, де бренди та аудиторія 

зустрічаються [47]. Зауважимо, що серед усіх класифікованих на 

функціональні класи соціомедійних мереж вчені окремо позиціонують 

Твіттер як провідну соцмедіаплатформу з розширеними можливостями та 

великою кількістю додатків, що збільшують її функціональність [48]. На 

думку Ф. Кавацца, автора «картографії» соціальних медіа [104] [105], 

Фейсбук, Твіттер та Гугл сьогодні є трьома основними гравцями, трьома 

«стовбурами» цифрової екосистеми («piliers de l‘écosystème») [105]. 

Німецькі вчені Б. Маркшеффел, Л. Бросцинскі та Б. Айне, 

досліджуючи використання Твіттера в інформетричних розвідках, оперують 

синтетичним визначенням цифрової екосистеми (спираючись на 

дослідження Дж. Бріско та П. де Вілде): «цифрові екосистеми – це 

дистрибутивні адаптивні відкриті соціо-технічні системи, яким притаманні 

такі властивості, як самоорганізація, масштабованість і самодостатня 

стійкість» [170]. Твіттер же науковці розглядають як конкретний приклад 

успішної популярної цифрової екосистеми. 

Терміном «екосистема Твіттера» оперує переважна більшість 

дослідників комп‘ютерних мереж, зокрема: К. Пучман і Дж. Баргесс 

досліджують «політику» Твіттера з огляду на доступ до інформації різних 

груп Твіттер-«акторів», контроль та володіння цією соцмедіамережею [199]; 
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Ф. Чіулла, Д. Мокану, А Барончеллі та інші вивчають можливості аналізу 

даних Твіттера з метою передбачення певних соціальних подій чи 

результатів конкретних подій («Обігнати новини за допомогою соцмедіа») 

[113]; Е. Бакші, Дж. М. Хофман та інші аналізують фактори «впливовості» 

користувачів у Твіттері [77] тощо. Науковці також вивчають прикладні 

можливості Твіттера, такі як, наприклад, ведення комерційного бізнесу 

завдяки притаманній Твіттеру комунікації [238], яку можна назвати «онлайн 

сарафанне радіо» («online word-of-mouth communication») [238] [150] тощо. 

Отже, екосистема Твіттера існує в екосистемі соціального медіа, яка, у 

свою чергу, органічно функціонує в цифровій екосистемі. Твіттер же, як 

буде досліджено далі, постає новим «середовищем» політичного 

передвиборчого дискурсу, у якому відбувається гетерогенна 

технодискурсивна діяльність політиків-користувачів мережі, їхніх партій 

(офіційні Твіттер-сторінки) та однопартійців, громадянських груп підтримки 

та антипідтримки, агенцій новин і звичайних користувачів мережі. 

 

1.1.2. Дискурс у науковій думці: необхідність інтегрального бачення 

 

Поняття дискурсу стало одним із центральних для низки філософських 

напрямків ХХ століття − теорії комунікативної дії Ю. Габермаса, 

феноменолого-герменевтичної школи К. Ясперса, М. Гайдеґера, П. Рікера, 

постструктуралізму Ф. Ліотара та М. Фуко. Політична комунікація 

неодноразово привертала до себе увагу дослідників, які є представниками 

різних галузей наукового знання (Л. Войтасик [15], М. Вебер [13]; П. Бурдьє 

[10]; Г. Дилигенський [29]). Основні теорії політичного дискурсу були 

закладені представниками кембриджської та оксфордської філософських 

шкіл, які здійснили аналіз лінгвістичного контексту суспільної думки у 50-ті 

рр. ХХ ст. Серед класичних робіт з цієї проблематики можна назвати праці 

Т.А. ван Дейка [11] [12], Р. Барта [4], М. Фуко [61], Ю. Габермаса [62], 

М.В. Ільїна [32], О.І. Шейгал [65], О.М. Баранова [2] [3], Г.Г. Почепцова [53]. 
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Важливими для нашого дослідження є концепція Т.А. ван Дейка, за 

якою дискурс постає не просто зв‘язним текстом, а «складним 

комунікативним явищем, що охоплює соціальний контекст та створює 

уявлення як про учасників комунікації (їхні характеристики), так і про 

процеси вироблення та сприйняття повідомлень» [11, с. 13], і погляди 

Є. Переверзєва та Є. Кожемякіна, згідно з якими під дискурсом розуміють 

«здійснювану в певних історичних і соціальних рамках особливим чином 

організовану та тематично сфокусовану послідовність висловлювань, 

рецепція яких здатна вплинути на моделі суб‘єктивного досвіду людини, її 

внутрішню репрезентацію світу, переконання та поведінку» [51, с. 76]. У цих 

концепціях дискурс постає як людська діяльність, а не як результат цієї 

діяльності. 

Відповідно, дискурс виступає невід‘ємною частиною соціальних 

стосунків, адже, з одного боку, формується ними, а з іншого − сам формує 

стосунки. Будь-який дискурс можна розглядати як «особливе використання 

мови» [55, с. 38], як комунікативну подію («дискурс − це мовлення, занурене 

у життя») [1, с. 136], а також як «засіб впорядкування дійсності» [61, с. 18]. 

Дискурс, таким чином, є «складною єдністю мовної форми, знання та дії» 

[11, с. 121], адже у його реалізації бере участь не тільки мова в її 

актуальному використанні, а й екстралінгвістичні фактори, які обумовлюють 

спілкування, та − головне − ментальні (когнітивні) структури, що 

визначають існування дискурсу. Можемо підсумувати ці характеристики 

дискурсу думкою О. Л. Михальової, згідно з якою дискурс постає 

«вербалізацією певної ментальності» [46, с. 15]. 

М.-А. Паво критично оглядає наукову розвідку Ж.-М. Адама, 

присвячену текстуальній лінгвістиці та текстуальному аналізу дискурсу [71], 

наголошуючи на логоцентризмі цього підходу до вивчення дискурсу [194, 

с. 7-8]. Дослідниця вважає, що «вимірювання» дискурсу текстуальними 

категоріями, накладання тексту на дискурс призводить до «розчинення» 

поняття дискурсу як такого, що позбавляє його змістовності та «густини». 
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Таким чином, текстуальний аналіз пропонує лише логоцентричну версію 

поняття дискурс, яка не в змозі сповна охопити його глибину та ширину. До 

того ж, при застосуванні тектуального підходу не береться до уваги 

визначальна, як зазначав М. Пешо, характеристика дискурсу − його 

конститутивність («constitutivité»): «зв'язок, що поєднує «значення» 

(«significations») тексту з соціо-історичними умовами його творення, не є 

другорядним, він − конститутивний щодо самих цих значень» [196, с. 98]. 

М.-А. Паво наголошує на недостатньому врахуванні значення 

контексту в дослідженнях, які надають перевагу поняттю жанр: на 

«ситуацію» / «контекст» / «умови продукування» посилаються як на 

визначальні параметри для проведення жанрових меж, проте ці поняття не 

вважаються такими, що безпосередньо формують конститутивність того чи 

іншого жанру [194, с. 10]. Тобто соціальні, політичні, історичні, культурні та 

інші параметри вводяться в аналіз для дослідження способу творення 

дискурсу як обмежувальні, тобто таких, що належать до зовнішньої 

причинності: контексти впливають на дискурсивне продукування, 

обмежують його, визначають його, «забарвлюють», проте залишаються 

«зовнішніми» стосовно дискурсу.  

Переважна більшість досліджень у 70-х роках у Франції у рамках 

школи ТДІ («текст, дискурс, інтеракція», «TDI») ґрунтуються на 

дуалістичному підході, описуючи контекст як зовнішній щодо дискурсу 

чинник, про що свідчать такі терміни, як «екстралінгвістичний», 

«екстрадискурсивний». Отже, можемо вважати такі дослідження 

логоцентричними, адже у них аналізуються виключно мовленнєві 

особливості, тобто особливості, які виробляються під час процесу 

продукування дискурсу мовцями, а останні, у свою чергу, сприймаються 

відділеними від середовищ (Ж.-М. Шеффер називає це «людським 

виключенням» («exception humaine») [211]). С. Муаран здійснює спробу 

переглянути дуалізм «лінгвістичний / екстралінгвістичний», розробляючи 

динамічну концепцію контексту, проте науковець зупиняється на 
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«показниках контекстуалізації різних рівнів» [179, с. 23] та на твердженні, 

що «соціо-історичний контекст […] явно або приховано входить в 

дискурсивні конфігурації» [179, с. 35]. Варто зазначити, що ідея 

«входження» одного елемента в інший передбачає існування двох різних 

реалій: контекст залишається зовнішнім щодо мовленнєвого продукування. 

Подібна ідея простежується і в дослідженні К. Кербрат-Ореккіоні [152], у 

якому відношення контексту та дискурсу розглядаються як вплив, 

модифікація, а не як реальне (спів)творення («réelle constitution»). 

 

1.1.3. Симетричний підхід як ключова умова аналізу «екосистеми» 

цифрового дискурсу 

 

Наприкінці 1970 років Дж. Гібсон у дослідженні «Екологічний підхід 

до візуального сприйняття» [135] у рамках екологічного підходу розробляє 

теорію афордансів (можливостей), що базується на поняттях валентності, 

запрошення, нав‘язування, які були розроблені гештальтпсихологами. 

Афорданси мають одну суттєву характеристику: вони не надаються об‘єкту 

потребами суб‘єкта, а виступають можливостями, іманентно притаманними 

об‘єкту; як інваріанти, вони не змінюються при зміні потреб суб‘єкта, а 

залишаються доступними для безпосереднього сприйняття. Афорданси є 

чимось на зразок присутньої в об‘єктах «потенційної дії» [81] [130]. Поняття 

можливостей передбачає дещо, що належить одночасно і до навколишнього 

світу, і до людини. За К. Левіном, на людину «постійно діють речі, що 

притягують до себе та відштовхують від себе» [43, с. 215]. Афорданси 

звертають людину не до фізичного світу, яким він постає в описах фізиків, а 

до екологічного. Екологічний рівень опису світу визначається 

взаємодоповнюваністю світу та людини.  

Теорія афордансів приписує об‘єктам когнітивні властивості та 

семантичні інструкції щодо їх використання. У цій перспективі комп‘ютери, 

програми та платформи, зокрема Твіттер, здатні як об‘єкти брати участь у 
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продукуванні змісту: дискурс та технологія мають бути осмислені в 

континуумі. 

У кінці 1980 років у США з‘являється дослідження Л. Сачмен «Плани 

та ситуативні дії» [216], що стає основоположним для цілого поля 

когнітивних наук, які спростовують інтерналізм ортодоксального пізнання та 

доводять, що репрезентації закладені в речах, що знаходяться навколо нас. 

Вперше теорію афордансів щодо взаємодії людини та комп‘ютеру 

застосував Д. Норман у дослідженні «Психологія звичних речей» [185], яка 

вважається «біблією» промислових і продуктових дизайнерів всього світу. 

Застосовуючи теорію афордансів до вивчення цифрового дискурсу з метою 

уникнення логоцентричного підходу, М.-А. Паво пропонує розглядати 

«електронні висловлювання» не окремо, а у сукупності з приладами, 

засобами та середовищем, «завдяки яким» та «де» вони були створені [195, 

c. 145]. Дослідниця спирається на погляди Е. Хатчінза, який, вивчаючи 

розсіяне пізнання («cognition distribuée»), у статті «Про те, як кабіна літака 

пам‘ятає свою швидкість» («How a Cockpit Remembers its Speed») зазначав, 

що «в управлінні літаком, «говорять» / беруть участь не тільки перший і 

другий пілот, значущою є не лише мовна інтеракція між ними, а й сама 

кабіна, включно з усіма приладами, є агентом інформації, тобто когнітивним 

середовищем» [149, c. 470]. Назва самого підходу − «симетричний» − була 

запозичена з «симетричної антропології» Б. Латура, який зауважував, що 

соціологія не може вивчати лише «соціальне» − необхідно звертати увагу на 

«компоновану» («assemblée») природу соціальних явищ [157]. Варто згадати 

про «акторно-мережеву теорію» М. Каллона, Б. Латура та Дж. Ло, за якою 

об'єкти (артефакти, технічні комплекси, тварини тощо) є діяльними 

одиницями соціальних стосунків [99] [160] [161] [158] [159]. Ця теорія, яку 

можно вважати «матеріально-семіотичною», стала концептуальною основою 

для вивчення колективних соціо-технічних процесів. Живі істоти (люди), 

об‘єкти та дискурси постають «акторами» або «актантами», згідно з 

позиченим концептом з семіотики А. Греймаса, що позначає будь-яку 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%BE_%28%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%29&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82
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сутність, яка долучається до семіотичного процесу, не виокремлюючи її 

онтологічні характеристики. Вищезазначений підхід вважається 

«симетричним», адже при такому аналізі всі фактори: організаційні, 

когнітивні, дискурсивні (тобто фактори «нелюдського» походження, які 

долучаються до соціальних процесів) – набувають однакової важливості. 

Ключовим поняттям акторно-мережевої теорії є «мережа» або «гетерогенна 

мережа» (на факті її гетерогенності особливо наголошував Дж. Ло), яка 

визначається як «метаорганізація», що об‘єднує людей та «не-людей» 

(«humains», « non-humains »), які функціонують у взаємодії один з одним як 

медіатори або посередники. За цією теорією визначальним під час аналізу 

будь-яких явищ є встановлення відносин між усіма сутностями / особами / 

предметами / обставинами, які беруть у них участь. 

М.-А. Паво, застосовуючи симетричний підхід до дослідження 

дискурсу, визначає «симетричну лінгвістику» як підхід до мовних явищ, 

згідно з яким «нелінгвістичні» чи так звані «екстралінгвістичні» одиниці 

(соціальні та культурні реалії, матеріальні об‘єкти, середовище тощо) 

повною мірою беруть участь у вербальному продукуванні, у континуумі 

вербального та невербального, а не в опозиції між ними [194, с. 15], і 

вводить терміни «дискурсивна технологія» («technologie discursive») та 

«технодискурсивний» [194, с. 17]. Під дискурсивною технологією 

дослідниця розуміє «сукупність процесів перетворення мови на дискурс у 

технологічному середовищі», «устрій, за якого мовне та дискурсивне 

продукування всією своєю сутністю пов‘язане з технічними засобами 

«онлайн» або «офлайн» [195, с. 141]. 

Ця концепція не є новою, адже в лінгвістиці неодноразово 

пропонувалися підходи подібного типу, проте, як підкреслює C. Брассак, 

вони лишалися лише «петицією»: «хоча екологія дії (діяльності) стає 

ключовою темою у багатьох дисциплінах, дослідження, що експліцитно 

враховують предмети матеріальної культури та жести − як теоретично, так і 
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емпірично − адже останні мобілізуються учасниками під час інтеракції, 

залишаються «недорозвиненими» [91, с. 208]. 

Інтеракціонізм та соціокогнітивну психологію можна вважати 

«симетричними» підходами. Ще у 1980-их роках інтеракціоністи наполягали 

на необхідності інтегрувати елементи середовища у лінгвістичний аналіз. В 

«Елементах лінгвістичної прагматики» А. Беррендоннер пропонує, 

наприклад, враховувати «значущий» аспект («aspect signifiant») всіх 

елементів реальності, включно з матеріальними об‘єктами [82]. Науковці 

Женевської школи, послідовники Ж.-П. Бронкарта та прихильники 

соціодискурсивного напряму інтеракціонізму схиляються до «відкритої до 

зовнішнього» лінгвістики, йдучи вслід за Л. Виготським і російською 

школою «діяльнісного підходу». Також варто згадати конверсаційний аналіз, 

що бере коріння в етнометодології (Е.А. Щеглофф, Х. Сакс тощо) та у 

рамках якого розвиваються мультимодальні підходи. Однак, конверсаційний 

аналіз, що вже не вважається «егоцефалоценричним», залишається 

«корпоцентричним», оскільки у його рамках матеріальне середовище 

зводиться до мови тіла та «невербальних» жестів, що зумовлює, збереження 

межі «тіло / світ». 

У французькій науковій думці симетричні підходи розвивались у 

соціальній та когнітивній психології. С. Брассак наполягає на означеному та 

інтердисциплінарному аналізі мовних явищ: наприклад, у своєму 

дослідженні інтеракцій щодо інформатизації послуг у лікарні він повністю 

інтегрує роль об‘єктів у творення дискурсу [91, с. 220-230]. Трохи раніше 

течія «опосередкованого дискурс-аналізу» («mediated discourse analysis») 

використовує як об‘єкт аналізу власне дію, яка досліджується не тільки з 

дискурсивної точки зору, а комплексно [212] [213]. 

У випадках, коли контекст є репрезентаційним, не має конкретної 

матеріальної форми чи функції засобу, логоцентричний аналіз може бути 

певною мірою виправданий. Проте під час дослідження цифрових 

дискурсивних просторів, що визначаються та творяться технічними 
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параметрами, середовище стає конститутивним, воно перетворюється на 

психічного агента, який бере участь у вербальному продукуванні та 

циркуляції інформації. Цифровий дискурс твориться в екосистемі, де 

артефакти, природні об‘єкти, мережеві конфігурації, технічні прилади та 

«можливості» повністю інтегровані у процес продукування дискурсу: ці 

матеріальні засоби фактично і є екосистемою, у якій народжується дискурс, а 

не залишаються заднім планом чи тлом, який зберігає свою «зовнішність» 

(«extériorité») [191]. 

 

1.2. Твіттер як цифрова екосистема 

 

Мережу мікроблогінгу Твіттер (з англ. «to twitter» − «цвірінькати», 

«щебетати», «теревенити») було запущено у 2006 році (за два роки після 

виходу Фейсбука) з оригінальним слоганом: «Чим ви зараз займаєтесь?» і 

метою дозволити користувачам ресурсу швидко та коротко повідомити, що 

вони зараз роблять. Сервісом спочатку можна було користуватися через 

посередництво СМС (SMS, «Short message service») з телефонів, що 

дозволяли використовувати для повідомлення лише 160 символів (включно з 

пробілами та знаками пунктуації). Твіттер скоротив максимальний обсяг цих 

повідомлень ще на двадцять знаків для написання імені користувача (якому 

передує @ (псевдонім)) і, таким чином, з‘явився славетний обсяг Твіттер-

повідомлення у 140 символів. Це обмеження є технічним, але, варто 

зазначити, що сьогодні стало можливим збільшення кількість знаків у 

повідомленні завдяки спеціальним програмам, що дозволяють публікувати у 

Твіттері довгі записи у вигляді зображень. 

Твіттер дуже швидко набув популярності. У березні 2009 року ресурс 

«Nielsen.com» визнав Твіттер «найшвидшим сайтом у плані росту» за всю 

історію людства [222]. Впродовж декількох років ця мережа щорічно 

збільшувалася на 1400-1500%, зокрема, за 2008-2009 рік кількість 

користувачів Твіттера («twittos» / «twitta» або «twitteur» / «twitteuse» згідно з 
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виданням «Le Petit Robert» 2013 року) зросла з 475 тисяч до 7 мільйонів. На 

початку 2012 року кількість користувачів мережі досягла 500 мільйонів; 

навесні ж 2017 року число активних користувачів Твіттера зросло до 313 

мільйонів в місяць, з 500 мільйонами твітів на день, які доступні понад 

40 мовами. 

Користування мережею досить просте та зручне завдяки присутності у 

ній афордансів (теорію афордансів – «властивостей, що спонукають та 

запрошують до дії» – викладено у попередньому пункті роботи), якими 

розробники наділили мережу через дизайн та конфігурацію. Фактично, 

афордансами у Твіттері є всі написи / зображення / символи на сторінці, які 

інтуїтивно розуміються користувачем як «клікабельні», тобто при натиску 

курсору миші на які користувач або перейде на необхідну йому сторінку, або 

здійснить певну технодискурсивну дію. Проаналізуємо різні типи 

афордансів, які зустрічаються у Твіттері, на прикладі нашої сторінки у цій 

соціомедійній мережі (див. Додаток А). 

У верхньому рядку зліва бачимо такі позначки: графічний символ 

будинку з підписом «Accueil» / «Головна», графічний символ дзвонику з 

підписом «Notifications» / «Сповіщення», графічний символ конверту з 

підписом «Messages» / «Повідомлення». Користувач мережі несвідомо 

«зчитує», що окремі слова, які знаходяться за межами основної контент-

області Інтернет-сторінки, є, як правило, клікабельними. Цей структурний 

елемент інтерфейсу Твіттера – верхній рядок з іменниками та символами – 

можна вважати афордансом-патерном [42], який сприймається користувачем 

однозначно. У кожному ж окремому афордансі (з цих трьох) поєднується 

явна складова (текст-вказівка) та метафорична складова (графічний символ). 

Користувач мережі знову ж таки інтуїтивно розуміє, що, «клікнувши», 

наприклад, на позначку «Messages», він перейде на всі отримані та надіслані 

ним приватні повідомлення.  

У верхньому рядку справа бачимо ще один приклад афордансу-

патерну – надпис «Tweeter» / «Твіт» на блакитному прямокутнику у вигляді 
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кнопки, яка помітно виділяється на білому фоні самої Твіттер-сторінки. 

Користувач «визнає», що слово або фраза, розташована на кнопці, скоріше за 

все означає, що ця кнопка «працює», а клік на неї призведе до реалізації дії, 

яку позначено в слові-вказівці. Поруч з кнопкою «Tweeter» розташовується 

невеликий символ у вигляді кола з аватаром – завантаженою користувачем 

власною фотографією або будь-яким іншим зображенням (якщо користувач 

не додав фото, замість нього інтерфейс мережі відображає світло-сірий 

символ у вигляді кола, в середині якого зображено контур тіні верхньої 

частини тіла людини). Це – приклад ще одного графічного афордансу-

патерну, який підказує користувачеві, що натиснувши на свою власну 

фотографію, він перейде до свого «профілю» та зможе відредагувати його. 

При наведенні на нього курсорі миші користувачу висвічується текстова 

вказівка: «Profil et paramètres» / «Профіль та налаштування». 

Поруч з кнопкою «Tweeter» бачимо прямокутник з сірим написом 

«Recherchez sur Twitter» (спонукальне звертання-імператив) / «Пошук у 

Твіттері» та графічним символом лупи. Цей «явний» афорданс Твіттера 

демонструє користувачу можливість пошуку необхідної інформації у 

Твіттері за аналогією до спеціальних пошукових систем в Інтернеті типу 

«Google Search», «Yahoo» тощо та у такий спосіб формує у нього думку, що 

ця соціомедійна мережа є і серйозним пошуковим інструментом. При кліці 

курсором миші на цей прямокутник текстова вказівка «Recherchez sur 

Twitter» стає світло-сірою та переходить на задній план, а на передньому 

плані з‘являється текстовий курсор у вигляді блимаючої вертикальної лінії 

(відомий всім користувачам комп‘ютерів афорданс, що вказує на місце вводу 

тексту). Цей афорданс показує користувачеві, що процес пошуку фактично 

вже розпочато, система готова, користувачу залишається лише ввести в 

рядок пошуку необхідний йому запит. 

Верхній рядок з усіма вищезазначеними афордансами сам по собі є 

афордансом-патерном (за аналогією до верхнього рядка будь-якого Інтернет-

браузеру) та залишається незмінним при навігації Твіттером, тобто у будь-
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який момент користувач може «клікнути» на необхідну йому опцію, не 

відтворюючи всю послідовність технодискурсивних дій, які він здійснив, 

щоб віртуально «опинитися» там, де він в цей час знаходиться у Твіттері. 

«Головна» сторінка користувача розділена на три вертикальні колонки: 

1) інформація про користувача; 2) стрічка новин; 3) рекомендовані публікації 

та інформація про Твіттер. 

В інформації про користувача зазначено: псевдонім користувача 

(якому передує знак «@», наприклад «@nadyaa_da»); біографія користувача 

(максимальним об‘ємом у 160 символів); дата приєднання до Твіттера; 

кількість написаних ним твітів («tweets» / «твіти»); кількість Твіттер-

сторінок, на які він підписаний («abonnements» / «читає»); кількість 

користувачів, які, відповідно, підписані на його сторінку («abonnés» / 

«читачі»); кількість «вподобань», які він поставив під записами інших 

користувачів мережі («j‘aime» / «вподобання»); також до цієї частини 

сторінки можуть додаватися визначні «moments» / «моменти» з життя 

користувача та «listes» / «списки» Твіттер-сторінок, на які користувач 

підписаний. Всі ці написи також є афордансами-патернами: вони, фактично, 

слугують заголовками, при «кліці» на які користувачу відобразиться на 

екрані зазначена у заголовках інформація. 

В інформації про користувача фігурує також аватар (фотографія / 

картинка). Якщо користувач ще не завантажив його, графічний афорданс у 

вигляді блакитного кола, в середині якого знаходиться зображення 

фотоапарата зі знаком плюс, підкаже користувачу, що, клікнувши на цей 

символ, він зможе завантажити бажаний аватар. Варто зазначити, що ще у 

2012 році замість цього символу у колі фігурував напис «Faites de cet espace 

le vôtre. Ajoutez une photo!» (франц.) / «Make this space yours. Add a photo!» 

(англ.) / «Пустота безлика. Добавьте фото!» (рос). Якщо у написах 

французькою та англійською мовами спостерігаємо імперативні речення, у 

яких присутній заклик та референція на користувача (використовуються 

власні займенники), то російський варіант постає прикладом маніпулятивної 
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стратегії впливу через опосередковану агресію: «Пустота безлика» − коротке 

твердження, якому фактично не можна заперечити, адже воно у глобальному 

сенсі істинне, до того ж у цьому реченні зустрічаємо іменний складений 

присудок з випущеним дієсловом-зв‘язкою, а, як зазначає Д. Бенкс, іменні 

речення та конструкції не викликають заперечення, адже «якість, 

представлена у вигляді факту, постає такою, що має передумову […]; 

адресат не може епістемічно судити «речення, що стало ознакою» [78, с. 50]. 

Варто наголосити, що під «пустотою» розуміється сторінка користувача, 

тобто фактично сама мережа, яка є технічним засобом, звертається до 

користувача та нав‘язує йому необхідність додати до свого профілю 

фотографію. Відповідно, це привертає увагу та викликає свого роду «захисну 

реакцію»: користувачі додають зображення до своїх профілів. Як можемо 

побачити зараз, у 2017 році, розробники Твіттера замінили текстовий 

афорданс, який більше здатен провокувати негативні емоційні реакції, на 

графічний, який видається більш зрозумілим та нейтральним.  

Під інформацією щодо користувача розташовано 9 найпопулярніших 

тем-гештегів (які теж є гіперпосиланнями-афордансами) у конкретний час в 

обраному користувачем регіоні (місті / країні), докладний аналіз яких буде 

представлено у другому розділі нашого дослідження. 

У середній колонці розташована «стрічка новин» («таймлайн», 

абревіатура «TL», часто використовується у жіночому роді: «une TL», «ma 

TL») користувача, яка постійно поновлюється та у якій фігурують твіти осіб 

/ організацій / спільнот, на які підписаний конкретний користувач. Таким 

чином, стрічка новин кожного з користувачів Твіттера є унікальною. 

Користувач може «прогорнути» стрічку новин донизу та продивитися твіти 

всіх, на кого він підписаний, в антихронологічному порядку (спочатку – 

«найсвіжіші»). Вгорі стрічки маємо «явний» афорданс у вигляді порожнього 

ще не опублікованого твіту самого користувача сторінки (аналіз жанрових 

особливостей твіту здійснено далі у роботі). У тексті твіту розміщено напис 

блакитним кольором «Quoi de neuf?» (франц.) / «Що відбувається? (укр.), 
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при натиску курсором миші на який активується поле для вводу: напис 

«Quoi de neuf?» стає сірим та «переходить» на задній план, а на передньому 

плані з‘являється текстовий курсор у вигляді блимаючої вертикальної лінії 

(спонукання до написання). Зауважимо, що «звертання мережі до 

користувача» французькою мовою семантично відрізняється від свого 

українського перекладу: воно належить до розмовного стилю мовлення, 

більш неформальне, невимушене та особисте. Твіттер запитує українського 

користувача «Що відбувається?», що передбачає відповідь, у якій буде 

зазначено, що, власне, відбувається у спільноті / країні / місті тощо; у 

французького ж користувача мережа запитує «Що нового?», а відповідь 

передбачає скоріше особисті новини (вираз «quoi de neuf» у французькій 

мові є неформальним вітанням в усному повсякденному спілкуванні). 

Варто зазначити, що кожний з твітів у стрічці новин користувача 

містить також різноманітні афорданси у вигляді аватара користувача-автора 

твіту (при кліці на який можна перейти на його сторінку), графічних 

позначок на позначення кількості коментарів, ретвітів, вподобань цього твіту 

тощо, а також вказівок щодо можливості виконання певних 

технодискурсивних дій (зробити коментар / ретвіт / вподобання) щодо цього 

конкретного твіту, що більш детально буде проаналізовано далі. 

Після реєстрації у Твіттері користувач може вільно підписуватися на 

сторінки інших користувачів (за допомогою кліку на кнопку-афорданс 

«suivre» / «читати») та бути, відповідно, чиїмось «читачем» («abonné»), а 

також відписуватися від них («se désabonner» / «не читати»); профілі 

користувачів зазвичай відкриті (існує можливість зробити сторінку 

«закритою» для широкого загалу, здійснивши відповідний запит, проте 

закриті сторінки не відповідають традиції ліберальності та відкритості 

Твіттера, який надає перевагу відкритому доступу). Для того, щоб 

фільтрувати інформаційний потік, Твіттер надає можливість створювати 

списки тих, на кого ви підписані чи тих, хто підписаний на вас, а також 

блокувати певних користувачів та позначати повідомлення від них як спам. 
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Твіттер є асиметричним (у порівнянні з Фейсбуком): у цій мережі можна 

читати сторінку іншого користувача без його відома (і без запиту до нього), 

він не зобов‘язаний бути вашим «abonné» у відповідь. 

Особливістю Твіттера та ключовим функціональним елементом цієї 

соцмедіамережі виступає гештег – техноморфема, слово-гіперпосилання, яке 

організовує та структурує Твіттер-дискурс і у взаємодії з іншими елементами 

цифрового середовища сприяє забезпеченню екосистеми Твіттера такими 

рисами, як пошукабельність, розсіяна залученість користувачів, 

«продюзаж», технорелятивна та технореляційна контекстуалізація. 

Феномену гештегів, їхнім функціям, типам та особливостям присвячено 

окремий розділ роботи. Розглянемо вищезгадані властивості екосистеми 

Твіттера, якими вона завдячує гештегам і які є ключовими для аналізу 

Твіттер-дискурсу. 

Фундаментальним для характеристики дискурсу Твіттера та деяких 

інших цифрових соціальних мережах виступає феномен «searchable talk», 

який досліджують М. Заппавінья, М-А. Паво та інші. В американської 

дослідниці медіа, культури та комунікації Д. Бойд зустрічаємо його під назвою 

«searchability» [87] [88], у перекладі французькою − «investigabilité»; ми, у 

свою чергу, пропонуємо український варіант «пошукабельність». М.-А. Паво 

наголошує на тому, що дискурс у соцмережах є пошукабельним 

(«searchable»), оскільки цифрову присутність мовців можна побачити та 

відстежувати за допомогою певних механізмів: загальні та мережеві 

пошукові системи, (геш)теги, колонки дій друзів на Фейсбуці тощо. Цифрові 

«сліди» роблять наш дискурс «пошукабельним», і це надає йому небувалого 

лінгвістичного виміру: дискурсивна пам'ять, інтертекстуальність, 

інтердискурсивність, поліфонічність і діалогізм – явища, які лінгвістам іноді 

доводиться досліджувати та відшукувати за допомогою інтерпретації у 

невидимих шарах дискурсів, – стає видимим і експліцитним, воно більше не 

є побудовою аналітика-інтерпретатора [195, с. 154]. Як зазначав Ю. Гійо у 

розвідці, присвяченій дослідженню Фейсбука, «Фейсбук є місцем 
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документації нашого сучасного суспільства» [139]. М. Заппавінья, у свою 

чергу, вважає гештеги новітньою формою «соціальних метаданих», 

ключовим семіотичним та соціальним ресурсом, який забезпечує 

«пошукабельність» Твіттер-дискурсу, маркуючи теми повідомлень, беручи 

участь у встановленні міжособистісних стосунків між користувачами, 

організовуючи та структуруючи інформацію» [236] [237]. 

Специфічною характеристикою соціальних мереж і, зокрема, Твіттера 

виступає «produsage» («продюзаж») – термін, запропонований А. Брансом у 

2008 році [95, с. 40] та побудований на основі телескопії («production» + 

«usage»). «Продюзаж» описує факт того, що у колаборативній онлайн-

спільноті стирається межа між тим, хто «виробляє» контент («producteur»), 

та користувачем («usager»): користувач Інтернету поєднує ці дві функції і 

стає «гібридним агентом, «прод‘юзером» («produser»). «Прод‘юзери залучені 

не у традиційну форму продукування контенту, а саме у «продюзаж» – 

колаборативне безперервне творення та розширення наявного контенту з 

метою його удосконалення та впорядкування […]» [94]. Процес 

«продюзажу» засновується на технічних афордансах цифрового середовища, 

які, за М.-А. Паво, виступають «продовженням» мовних та письмових 

компетенцій користувачів. Ключовим елементом, що забезпечує 

«продюзаж» у Твіттері, є гештеги, яким присвячений наступний розділ 

дослідження. Щодо «подвійної іпостасі» сучасного Інтернет-користувача 

вважаємо доцільним навести думку І. Ситдикової, яка, характеризуючи 

сучасний медіа-дискурс, зазначає, що у веб 2.0 відбувається кардинальна 

зміна комунікаційної парадигми, оскільки звичайний користувач не тільки 

самостійно звертається в Інтернет за інформацією, а й стає «активним і 

практично основним творцем комунікації та контенту», тобто «об‘єкт-

суб‘єктні відносини» перетворюються на «суб‘єкт-суб‘єктні» [54, с. 35]. 

Здатність екосистеми Твіттера впливати на формування соціальних 

зв‘язків (стійких / плинних / тимчасових) між користувачами та утворювати 

тимчасові цифрові дискурсивні спільноти навколо певних тем-гештегів 
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М. Заппавінья позначає терміном-характеристикою Твіттера «ambient 

affiliation» [234], який М.-А. Паво перекладає на французьку як «affiliation 

diffuse» [195, с. 144], український відповідник − «розсіяна залученість». 

Цим терміном науковці позначають факт існування масових горизонтальних 

зв‘язків між користувачами, які є плинними, багаторівневими та 

розгалуженими. Вони народжуються та зникають у безлічі нестабільних 

«дискурсивних спільнот» (обговорення певних твітів у твітах-коментарях; 

твіти з конкретними гештегами щодо певної події тощо), які одночасно і 

творяться у мережі, і самі її творять. 

У цифрових соціальних мережах висловлювання продукуються й 

отримуються в унікальних одиничних середовищах, якими є сторінки (або 

стрічки новин) кожного з користувачів, наповнення яких (власне, 

середовище) залежить від стосунків, які конкретний користувач підтримує у 

мережі, та від технодискурсивних актів, які здійснюють ті, на кого він 

підписаний. Вищевказані особливості формують ще одну важливу 

характеристику дискурсу цифрових соцмережах – технорелятивну та 

технореляційну контекстуалізацію («contextualisation technorelationnelle» 

за М.-А. Паво) [195, с. 152]. У Твіттері сторінка кожного з користувачів є, 

фактично, унікальною, оскільки вона формується твітами осіб, сторінки яких 

він читає, та рекомендаціями, які користувачу надає сама мережа (вони 

генеруються Твіттером відповідно до вподобань чи ретвітів, здійснених 

конкретним користувачем або тими користувачами, сторінки яких він читає). 

Контекст появи твіту користувача-автора на сторінках інших користувачів 

завжди є відносним, адже визначається системою стосунків, які користувач-

читач «технічно» підтримує у мережі. Користувач-автор ніколи не може 

знати «контекстуальні координати» свого повідомлення серед тисяч інших у 

стрічках новин інших членів Твіттер-спільноти.  

За конкретними гештегами також формуються канали-стрічки новин, 

що у випадку, наприклад, політичних гештегів стають простором своєрідних 

дебатів, у яких беруть участь як відомі діячі, політики, агенції новин, так і 
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звичайні громадяни, думки яких висловлюються, оцінюються іншими 

користувачами, викликають дискусії та коментарі, думками яких діляться. 

Іронічні, інформаційні повідомлення, заклики, висміювання − у стрічці 

новин це все стає єдиним потоком інформації з безлічі різних джерел, 

причому кожне з повідомлень може набирати додаткову ілокутивну силy 

залежно від контексту, у якому воно «висвічується». 

Ще одною характеристикою Твіттер-дискурсу виступає 

«техноконверсаційність» («technoconversationnalité») (за М. Заппавінья, 

М.-А. Паво) від його «найпростішого» (простий контакт) до 

«найсильнішого» значення (побудований конверсаційний обмін) [195, 

с. 155]. Цифрові соцмережі є просторами, які будуються стосунками, у них 

дозволеними технічно. У мовному плані всі онлайн-висловлювання у цих 

мережах є конверсаційними, адже передбачають певні відносини, які 

бувають двох типів залежно від адресата: «уявлюваної» абстрактної 

колективної аудиторії або ідентифікованих співрозмовників. У першому 

випадку продукування-отримання дискурсу у відкритих цифрових 

соціомедійних мережах (Твіттер, Пінтерест, Ют‘юб) або на публічних 

сегментах закритих мереж (фан-сторінки у Фейсбуці, ЛінкедІн) відбувається 

адресовано (абстрактний колектив), проте без конкретного ідентифікованого 

адресата. За А. Марвік та Д. Бойд, йдеться про «уявлювану» публіку 

(«imagined audience») [173, c. 121], до якої, проте, може потенційно 

долучитися будь-який користувач мережі та серед якої відбувається те, що 

М. Заппавінья називає формою «публічної бесіди» («public conversation»), 

додаючи, що ця бесіда є ««мультипартійною», плинною («fluid») та «дуже» 

інтертекстуальною» [234, c. 790]. У другому випадку техноконверсаційність 

набирає іншого рівня, адже відома передбачувана аудиторія (ідентифіковані 

адресати) може збільшуватися завдяки абстрактній широкій публіці 

користувачів мережі. Саме це спостерігаємо у Твіттері, який є відкритою 

мережею. В обох випадках (і обидва стосуються Твіттера) конверсаційність є 
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різнорідною, складною та вербально-технічною: маємо справу з 

«техноконверсаційністю». 

 

1.3. Теоретичне підґрунтя жанрової характеристики Твіттер-

дискурсу: твіт у твіттингу 

 

Поняття жанру дискурсу, що з‘явилось у лінгвістичних науках на 

початку 1980 років з проникненням у Францію робіт М. Бахтіна та 

Є. Волочінова, одразу стало дискусійним з точки зору його визначення. 

«Попри те, що над поняттям жанру невпинно працювали ще з 1980 

років, воно й досі залишається одним з Прокрустових лож усіх роздумів 

щодо дискурсу» [167, с. 108], − саме так Д. Менгено привертає увагу до того, 

що жанр дискурсу завжди коливається між його соціальним (занадто 

широким) та лінгвістичним або текстуальним (занадто вузьким) 

визначеннями, і жодний з поглядів не є вичерпним для того, щоб описати це 

дійсно комплексне поняття, аналіз якого охоплює багато параметрів. 

С. Бранка-Розофф у 1999 році пропонує саме ці дві орієнтації, одна з яких є 

скоріше соціальною, а друга − скоріше формальною [90], разом вони 

поєднують безліч різноманітних підходів та моделей. До цих двох критеріїв 

− соціального та лінгвістично-текстуального − іноді додають когнітивний, 

який часто поєднується з двома першими: С. Муаран говорить про 

«інтеріоризовану соціо-когнітивну репрезентацію» [178], Ф. Растьє щодо 

семіотичного та символічного виміру жанру вказує на «семіотичне місце 

інтерсуб‘єктивності» [200, с. 56], а Ж. М. Адам зауважує на «жанровості як 

соціо-когнітивній необхідності / потребі» [72]. М.-А. Паво наголошує на 

тому, що когнітивний вимір дозволяє доторкнутися до поняття жанру, 

інтегруючи репрезентаційні параметри, що бувають імпліцитними, чи навіть 

«мовчазними», «тими, що маються на увазі» («tacite»). Дослідниця 

відокремлює «мовчазне», яке не призначується для того, щоб стати 

експліцитним, від імпліцитного, яке може бути експліцитованим; 



38 

 

«мовчазне» є певною значущою тишею («silence signifiant»), а імпліцитне − 

тишею, що щось означає («silence signifiable»): відбувається перехід від 

жанру в тексті чи в соціальному середовищі до жанру «в голові» [194, с. 14].  

Ці три критерії не виключають один одного, їх взаємозв‘язок дозволяє 

розглянути, хоч і «змішаним» способом, поняття, яке саме по собі є 

складним і гетерогенним. До того ж, ця гетерогенність змушує говорити 

скоріше про «жанрові рамки» («cadre générique»), ніж про власне жанр як 

дуже точну категорію зі своїми «етикетками» та «зразками» [194, с. 19].  

Елементами визначення жанру, які пропонувалися різними 

науковцями вслід за М. Бахтіним, можна вважати (подекуди з частковою 

реінтерпретацією): 

 − ідею стабілізації (або регулювання, програми чи певної моделі), яка 

передбачає певну фіксованість; 

 − ідею соціо-когнітивної доступності, яка активується у вербальних 

продукуваннях («форми жанру» за М. Бахтіним [75]); 

 − концепцію жанру як емпіричної практики у соціальній реальності, де 

поняття практики імплікує врахування референцій і досвідної реальності 

(«réalité expérientielle»). 

Питання жанрів, що функціонують та розвиваються в соціо-

комунікативному просторі Інтернету, викликає значну зацікавленість 

наукової спільноти. Гетерогенна технодискурсивна природа Інтернет-жанрів 

і цифровий контекст їх виникнення та існування породжують необхідність 

системного аналізу самої можливості виокремлення усталених 

характеристик для окреслення жанрових меж сучасних лінгвістично-

технічних продукувань Інтернет-користувачів. М.А. Ульянова зауважує, що 

жанрова система Інтернет-дискурсу є багаторівневою за своєю структурою 

та складається з трьох основних шарів: гіпержанрів, жанрів та субжанрів з 

можливим подальшим поділом на жанроіди [59, с. 107]; Л.Ю. Щипіцина 

пропонує дві класифікації «віртуальних» жанрів: за типами дискурсу 

(політичний (політичні веб-сторінки, форуми, чати, веблоги); юридичний 
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(сторінки юридичних компаній, форуми юридичної тематики); діловий 

(ділові електронні листи, Інтернет-магазини тощо); рекламний (веб-банери, 

контекстна реклама, рекламні електронні листи); масово-інформаційний 

(веб-сторінки ЗМІ тощо); педагогічний (веб-сторінки навчальних закладів, 

навчальні форуми, чати тощо)) [68, с. 209] та за комунікативними функціями 

Інтернет-спілкування (інформативні, директивні, комунікативні, 

презентаційні, естетичні розважальні жанри) [67]. На думку Е.Н. Галичкіної, 

Інтернет-комунікація є складною комбінацією дискурсів, оскільки має 

ознаки різних дискурсів, однак повністю не належить до жодного з них [17, 

с. 15]. Численні дослідники підходять більш «мінімалістично» до 

виокремлення жанрів Інтернет-комунікації, зокрема, М.-А. Паво вважає 

жанром «запит про дружбу», який народився в екосистемі соціальної мережі 

Фейсбук і є за визначенням різнорідним, складеним, техно- та -

дискурсивним (адже запит обов‘язково здійснюється через натиск кнопки 

(укр. «додати», фр. «ajouter»), яку треба «клікнути», супроводжуючи це (або 

не супроводжуючи) письмовим повідомленням) [195, с. 143]; А.Д. Бєлова, у 

свою чергу, аналізує особливості жанру Інтернет-коментаря у віртуальному 

дискурсі щодо будь-яких матеріалів, які розміщуються у кіберпросторі [5]; 

Е.С. Денісова досліджує «хвасти» (відгуки покупців щодо придбаних 

товарів, які характеризуються вербально-візуальною природою, адже містять 

фотографію товару та текст-коментар) [28] тощо. 

У сучасній лінгвістиці існують різні підходи до виокремлення самого 

предмету дослідження дискурсу Твіттера. М.-А. Паво приходить до 

висновку, що у Твіттері народжується (техно)жанр «твіт», який, у свою 

чергу, сам сприяє появі інших ендемічних (або ні) для Твіттера техножанрів і 

дискурсивних технопрактик, що зараз знаходяться у процесі стабілізації 

[194]. Деякі інші науковці, серед яких О.І. Горошко, О.О. Землякова, 

Т.Л. Полякова, Л.Ю. Щипіцина, В.О. Копцева, наполягають на виокремленні 

жанру «твіттингу» та визначають його як Інтернет-жанр, що забезпечує 

спілкування за допомогою Інтернет-сервісу Твіттер [19] [20] [39] [66]. 
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А.О. Федоров та І.В. Юрик визначають жанр Твіттера як «мікроблог», що є, 

на їх думку, системою публікацій стандартними короткими повідомленнями 

до 140 символів для людей, які не володіють навичками роботи у 

«блогосфері» [60, c. 8]. Білоруський медіа-дослідник Ю.С. Степанов 

визначає Твіттер як гібрид SMS, соціальної мережі та блогу [56]. 

На нашу думку, ці погляди не суперечать, а доповнюють один одного, 

адже вчені, що надають перевагу виокремленню жанру «твіттинг», 

схиляються до розуміння його як «комбінованого вторинного жанру» [20, 

c. 354], що має гібридну гетерогенну природу, невід‘ємною рисою якого, за 

Л.Ю. Щипіциною, є «поліознаковість» [69, c. 35], тобто використання при 

дослідженні його жанрової системи ознак, запозичених із різних 

семіотичних систем (медійні (гіпертекстуальність, інтерактивність, 

мультимедійність, синхронність / асинхронність, оформлення жанру на 

екрані комп‘ютера), прагматичні, структурно-семантичні, стилістико-

мовні параметри). Дослідниця зводить усі Інтернет-жанри до системи 

прототипових жанрів, які ніби визначають формат комп‘ютерно-

опосередкованої комунікації (КОК) − електронна пошта, чат, 

мультикористувачеві світи, всесвітня павутина, а жанр твіттингу виявляється 

гібридним та поєднує ознаки всіх вищезазначених веб-жанрів [66, c. 67].  

М.-А. Паво, поглиблюючи свою теорію предискурсів [190], пропонує 

власне мінімалістичне визначення жанру як «сукупності колективних пре-, 

екстра- та інтра-дискурсивних рамок, що є конститутивними щодо процесу 

вироблення-інтерпретації висловлювань» [194, c. 23]. Останні дослідниця 

визначає як «матеріальні мовні продукування у певній ситуації» [194, c. 24]. 

Тому «твіт» для неї є «плюрисеміотичним висловлюванням, що з‘явилося на 

платформі мікроблогінгу Твіттер» [195, c. 156], гетерогенним (технічним та 

мовним), проте первинним ендемічним жанром соціомедійної мережі 

Твіттер, який набирає жанровості залежно від типу дискурсу Твіттера, до 

якого належить: твіт як «конверсаційний жанр», тобто жанр спілкування 

(прикладом якого є твіти з гештегом #claved, про які йтиметься далі), твіт як 
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жанр медіа (повідомлення новин у вигляді «депеші» (фр. «dépêche»)), твіт як 

дидактичний жанр (використання Твіттера як інструменту для занять з 

творчого письма у класі), твіт як літературний жанр (твіттература) тощо.   

М.-А. Паво наголошує на необхідності вважати «середовище» творення 

дискурсу ко-конститутивним для цього процесу, тобто для неї «твіттинг» 

(разом з матеріальними технічними засобами) є частиною середовища, адже 

під останнім дослідниця розуміє сукупність даних людського та технічного 

походження, у яких творяться дискурси. Зауважимо, за екологічним 

підходом поняття «середовище» є ключовим, оскільки воно імплікує те, що 

об‘єктом аналізу виступає не лише висловлювання, а вся система, де воно 

було створене. В аналізі цифрового дискурсу поняття середовища є 

центральним, адже воно звертає увагу на різнорідні аспекти Інтернет-

дискурсу: техніка є не лише «підтримкою», «засобом» («support»), але й 

структурним компонентом дискурсу, енонсиативні агенти ж опиняються 

«розсіяними» («distrubués») у цифровій екосистемі [194, с. 17]. 

У дослідженні будемо оперувати визначенням жанру твіт за М.-А. Паво, 

не відкидаючи того, що він існує та розвивається у середині навіть не 

вторинного (за О.І. Горошко, О.О. Земляковою та Т.Л. Поляковою), а, 

власне, гібридного жанру «твіттингу» у середовищі цифрової екосистеми 

Веб 2.0.  

Запропонований М.-А. Паво підхід дозволяє інтегрувати у дослідження 

суттєвий елемент − технічні матеріальні засоби − якому не приділяє уваги 

занадто логоцентрична, або навіть «егоцефалоцентрична» (соціологічний 

термін Ж.-К. Кауффмана, який пізніше був використаний С. Брассаком у 

лінгвістичних дослідженнях [91, с. 228]) лінгвістика дискурсів та текстів. 

Для позначення процесів перетворення мови на дискурс у технічному 

середовищі М.-А. Паво використовує вже згадуваний у роботі термін 

«дискурсивна технологія», який відображає сутнісну єдність дискурсивного 

продукування та технічних конфігурацій, інструментів і пристроїв онлайн чи 
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офлайн (комп‘ютери, телефони, планшети, лептопи, програми, сайти, блоги, 

мережі, платформи тощо). 

Серед основних комунікативних функцій гібридних інтернет-жанрів 

2.0, зокрема твіту та твіттингу, виконання яких забезпечується «активністю» 

технічних матеріальних засобів, виділяють: 

– контактовстановлення (встановлення та розбудова нових соціальних 

зв‘язків); 

– консолідування (створення віртуальних груп та спільнот); 

– презентаційну функцію (створення іміджу, просування власної 

особистості / діяльності, інших «приватних» веб-ресурсів (блогу, 

персонального щоденника (ЖЖ), домашньої сторінки тощо); 

– соціалізацію (спілкування з іншими користувачами конкретного 

інтернет-ресурсу, а також створення соціальних підмереж і віртуальних 

спільнот); 

– інформаційну функцію (відстеження та поширення актуальних новин і 

комунікативних / фізичних (у разі наявності фотопідтвердження) дій інших 

користувачів мережі («бути в курсі» їхніх справ, а також ділитися новинами 

або власними думками, ідеями, коментарями-доповненнями щодо певних 

подій / новин / явищ / особистостей); 

– економічну функцію (заробляння певного капіталу на Твіттер-блозі, 

проведення маркетингових кампаній та PR-акцій у Твіттері); 

– політичну функцію (останнім часом спостерігається активне 

використання Твіттера не тільки під час виборчих кампаній, а і як 

ефективного «інструменту» політики повсякденно (офіційні сторінки 

політиків у Твіттері)); 

– освітянську функцію (Твіттер є одним із найпопулярніших освітніх 

інструментів 2.0, що ґрунтується на технологіях другого вебу 2.0); 

– релаксаційну функцію (технодискурсивна діяльність у Твіттері як 

компенсаторна практика для розслаблення, зміна виду діяльності, зняття 

фізичної та моральної напруги тощо) [19, с. 215]. 
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Виконання наведених вище функцій забезпечується існуванням у 

Твіттері різних типів медійного дискурсу, залежно від яких твіт як жанр 

набуває специфічних рис, адже, як наголошував М. Бахтін, лише контекст (у 

ролі якого у нашому випадку виступає середовище) дозволяє 

висловлюванню «досягти повноти свого змісту» [75, с. 289]. 

 

1.3.1. Характеристики твіту як ендемічного технодискурсивного жанру 

Твіттер-дискурсу 

 

Твіт з‘являється у таймлайні (стрічці новин) користувача Твіттера, а 

також у таймлайні тих, хто підписаний на його сторінку; таймлайн виступає 

природним технодискурсивним середовищем для твіту. З перспективи 

екологічного підходу, який враховує контекстуальну природу твіту у його 

середовищі та не виокремлює лише мовний матеріал, твіт складається з 

таких елементів: 

− аватар користувача (зображення або фотографія); 

− ім‘я користувача; 

− псевдонім користувача; 

− дата твіту; 

− текст твіту, записаний у відведеному для цього віконці (максимальна 

кількість знаків − 140); 

− напис «Retwitté «par @pseudo», якщо твіт було «позичено» в іншого 

користувача; 

− список можливих операцій, позначених іконічними символами 

(«розшифрування» цих символів надається вже після кліку на них), та 

кількість користувачів, які вже здійснили ці операції з конкретним твітом 

(ретвіти та вподобання):  (відповісти / répondre),  (ретвітнути / 

retweeter), (вподобання / favori), (інше / plus (після «кліку» на цю 

опцію користувачу пропонуються такі дії щодо твіту: поділитися через 

приватне повідомлення; скопіювати посилання на твіт; вставити твіт; 



44 

 

ігнорувати користувача-автора твіту; заблокувати користувача-автора твіту; 

поскаржитися на твіт; новий момент (створити новий твіт-момент на основі 

іншого твіту, додавши назву «моменту», його опис та фотообкладинку); 

− в іншомовних твітах зустрічаємо також іконічний символ  та напис-

підказку до нього «Переглянути переклад» (напис з‘являється після 

наведення курсору миші на символ); ця опція, яку нещодавно було додано до 

Твіттера, дозволяє читачу переглянути переклад твіту мовою, яку він 

попередньо визначив у налаштуваннях як основну мову своєї Твіттер-

сторінки (з-поміж 48 доступних мов Твіттера). 

Після «кліку» на віконце окремого твіту у стрічці новин, цей твіт 

відображається у збільшеному розмірі та з додатковими деталями щодо 

нього: віртуальна «кнопка» «читаєте» / «читати» / «не читати» (підписатися / 

відписатися від сторінки автора твіту); кількість ретвітів; кількість 

вподобань; аватари користувачів, які ретвітнули твіт або позначили, що їм 

подобається твіт; конкретний час та дата публікації твіту; віконце 

«відповісти» з початком відповіді у вигляді вже вставленого у майбутній твіт 

псевдоніма автора твіту (@pseudo (гіперпосилання)), якому адресовано твіт-

відповідь; твіти-коментарі інших користувачів, якщо такі є (у вигляді, 

описаному вище). У верхньому правому кутку віконця твіту є позначка  

(«більше дій користувача»), при «кліці» на яку читачу твіту пропонуються 

дії щодо автора твіту: твітнути до @pseudo; надіслати приватне 

повідомлення; додати чи видалити зі списків; ігнорувати користувача 

@pseudo; заблокувати @pseudo; поскаржитися на @pseudo; вставити цей 

профіль (скопіювати посилання на Твіттер-сторінку автора твіту). 

Як зазначено вище, у твіті використовуються мовні та техномовні 

форми («formes langagières et technolangagières»). Техномовними формами 

виступають слова-гіперпосилання (виділені певними символами та 

кольором), на які можна «клікнути» та перейти або до іншого каналу 

інформації, або на іншу Твіттер-сторінку; ці форми мають гіпертекстуальний 
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вимір і роблять висловлювання нелінійними («délinéarisant les énoncés») [195, 

с. 162]. Отже, у твіті зустрічаємо: 

 − мовні лінійні форми, які не мають техномовних характеристик; вони 

є лише мовними записами у цифровому середовищі; 

 − символи, іконічні знаки, емотикони або форми, що походять з 

піктограм і не є гіперпосиланнями; 

 − технослова, що виступають гіперпосиланнями, як, наприклад, 

гештеги (слова-гіперпосилання, яким передує знак #), які дозволяють 

організовувати канали інформації внаслідок групування твітів з однаковими 

гештегами; технословами можна вважати також псевдоніми користувачів 

(яким передує знак @), «клік» на які забезпечує перенаправлення на сторінку 

конкретного користувача); 

 − символи-вказівки для позначення можливих технодискурсивних 

операцій, на які можна «клікати» та переходити до здійснення операцій або 

клік на які вже є сам по собі технодискурсивною операцією (наприклад, для 

того, щоб виразити свою підтримку та позначити, що певне Твіттер-

повідомлення вам подобається, треба «клікнути» на позначку « », що 

знаходиться під текстом самого повідомлення); зазначимо, що ще у 2014 

році для позначення можливих технодискурсивних операцій у твіті 

фігурували слова-вказівки + символи, зараз же залишилися лише символи-

вказівки (користувачі «опанували» Твіттер, слова-підказки не постають 

більше необхідними); 

 − посилання URL, тобто веб-адреси сторінок, при кліці на які можна 

перейти на будь-які сайти відповідно до посилання; 

− прикріплені фотографії та зображення. 

Всі ці форми можуть поєднуватись у більш чи менш складні 

комбінації: деякі користувачі Твіттера надають перевагу лінійному письму 

та не використовують технослова (прикладом є «твіттература» (Твіттер + 

література, «twittérature») [169]), інші ж поєднують слова, технослова, 

гіперпосилання та символи у досить заплутаній складній манері. 
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Як вже неодноразово було зазначено, віртуальне середовище 

продукування дискурсу є конститутивним до самого процесу продукування 

дискурсу. Зокрема, технічне середовище будь-якої соціальної / соціомедійної 

мережі, а саме її інтерфейс зі всіма доступними користувачам 

технодискурсивними діями, не є нейтральним, він містить певну кількість 

афордансів (властивостей, що спонукають до дії, «запрошень до дії», про які 

йшлося раніше) і сам по собі, у певному сенсі, виступає афордансом. Згідно з 

К. Мабі та А. Тевьє, сама конфігурація кожної окремої соціальної / соціомедійної 

мережі «дозволяє» користувачам та спонукає їх виконувати лише певні дії [166, 

c. 17], і перелік цих дій-афордансів можна вважати таким, що має маніпулятивні 

налаштування. Для унаочнення цього твердження порівняємо технодискурсивні 

операції для реагування на записи інших користувачів, які пропонують 

зареєстрованим користувачам різні віртуальні мережі, зокрема Фейсбук, Твіттер, 

Ют‘юб. Отже, Фейсбук пропонує користувачу:  

1) відреагувати на повідомлення, використавши один із шести графічних 

символів − «смайлів», значення яких можна зрозуміти завдяки вигляду самого 

символу, проте вони також додатково «висвічуються» користувачеві при 

наведенні на них курсору миші: «j‘aime» / «подобається», «j‘adore» / «у захваті», 

«haha» / «ха-ха», «wouah» / «овва», «triste» / «сумно», «grrr» / «злість»; 

2) прокоментувати повідомлення; 

3) «поширити» повідомлення:  

а) надіслати допис іншого користувача Фейсбука обраному другу / 

друзям; 

б) розмістити цей допис у своєму «життєписі» (на своїй Фейсбук-

сторінці); 

в) розмістити цей допис у життєписі друга (який не заблокував 

попередньо можливість інших користувачів публікувати дописи у 

власному життєписі). 

У Твіттері пропонується відреагувати на твіти інших користувачів у такі 

способи:  
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1) схвально відреагувати на повідомлення, натиснувши на графічний 

символ у вигляді серця, що означає «мені подобається», «я погоджуюсь»; 

2) прокоментувати повідомлення; 

3)  поширити повідомлення у своєму «профілі», тобто на своїй 

Твіттер-сторінці; 

4) надіслати твіт іншого користувача у вигляді особистого 

повідомлення обраному користувачу Твіттера, додавши, за бажанням, власний 

коментар. 

У Ют‘юбі, одному з найбільш популярних сайтів Інтернету, що надає 

послуги розміщення відеоматеріалів (як професійних кліпів, так і аматорських 

відеозаписів та відеоблогів), маємо такий перелік запропонованих користувачеві 

технодискурсивних «реакцій» на відеоматеріали інших користувачів мережі: 

1) відреагувати на відеозапис, використавши графічний символ 

схвалення (великий палець догори), або виразити своє негативне ставлення 

щодо конкретного відеозапису, використавши «антонімічний символ» − великий 

палець донизу; 

2) прокоментувати відеозапис;  

3) додати запис до списку своїх улюблених відеоматеріалів (які 

користувач може як «відкрити» для інших користувачів Ют‘юба, так і «сховати» 

у налаштуваннях конфіденційності); 

4) поширити запис, опублікувавши Інтернет-посилання на цей 

конкретний відеоматеріал в одній з 13-ти соціальних мереж (серед яких 

фігурують Твіттер та Фейсбук), або надіслати Інтернет-посилання на цей 

відеоматеріал в особистому електронному повідомленні, вказавши електронну 

адресу отримувача; 

5)  поскаржитись на конкретний матеріал безпосередньо програмістам-

розробникам Ют‘юба, вказавши, що саме у цьому матеріалі не відповідає, з його 

точки зору, етичним нормам («жорстокий контент» / «порнографічний контент» 

/ «порушення моїх прав» (приватність, копіювання, авторські права тощо) / 

«просування тероризму» тощо). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Отже, всі три проаналізовані соціальні Інтернет-ресурси надають змогу 

користувачам коментувати та схвально реагувати (за допомогою кліку на 

графічний символ) на записи інших користувачів. Відповідно, всім іншим 

користувачам відображається статистика «вподобань» та перелік коментарів 

щодо конкретного запису. Проте Твіттер, у порівнянні з Фейсбуком та 

Ют‘юбом, не дає змогу користувачам висловити своє негативне ставлення щодо 

твітів інших користувачів лише через натиск на графічний символ, відповідно, 

під твітом не висвічується кількість негативних відгуків щодо нього, а лише 

кількість «вподобань». Таким чином, якщо користувач Твіттера бажає виразити 

невдоволення щодо змісту твіту іншого користувача, він має написати коментар, 

також у вигляді твіту, на який всі інші користувачі мережі зможуть 

відреагувати або за допомогою «схвального» графічного символу, або за 

допомогою коментаря (тобто прокоментувати коментар). Тут вступає в дію 

«закон економії мовних зусиль» у своєрідному цифровому вимірі − у вигляді 

«закону економії техномовних зусиль»: користувачу, який не погоджується з 

висловленим у твіті, простіше проігнорувати його, лишити його без 

коментарів, аніж виступити самому з коментарем, який буде «виставлено на 

обговорення» в мережі. До того ж, у Твіттері неможливо статистично 

оцінити кількість людей, які «технодискурсивно» засудили те, що зазначено 

у твіті. Натомість, у Ют‘юбі та Фейсбуці користувач може залишити 

негативний відгук у вигляді графічного символу (хоча у Фейсбуці «смайл», 

що позначає невдоволення та називається «grrr» / «злість», має скоріше 

жартівливий характер). 

Як бачимо, сама технічна конфігурація соціальних мереж, зокрема 

Твіттера, «нав‘язує» користувачу певні дії (наприклад, залишити 

«вподобання» (на екрані висвічується кількість осіб, які вже «вподобали» 

конкретний твіт, і це можна вважати маніпулятивною стратегією 

«аргументація до більшості», якою «користується» сама мережа)) або 

утримує користувача від певних дій. 
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1.3.2. Твіти як жанри різних типів дискурсу 

 

Вслід за М. Бахтіним та у рамках екологічного підходу, згідно з яким 

середовище має визначальну роль для виокремлення жанрів дискурсу, 

проаналізуємо твіттинг та твіти як жанри (взагалі та медійного політичного 

дискурсу зокрема) за схемою, запропонованою В.Б. Бурбело та І.Г. Лепетюк 

[9] [44], яка дозволяє конкретизувати (наскільки це є можливим) окремі 

жанри у дискурсивному просторі людської діяльності, не позбавляючи їх 

«гнучкості», «розмитого» характеру та невичерпної різноманітності.  

Запропонована схема аналізу має форму «відкритого» куба, тобто 

тривимірної фігури, осі якої не мають меж, оскільки є спрямованими у 

безкінечність; така відкритість схеми уможливлює відображення безмежної 

кількості різноманітних варіацій жанрів. Три осі, у свою чергу, 

представляють головні фактори комунікативного контексту, який є 

визначальним у виборі жанру мовцями: адресат і тип стосунків, що існує між 

мовцем та адресатом (кількість адресатів і рівень їх індивідуалізації, 

персональні характеристики адресатів, характер стосунків між 

«співрозмовниками») (вісь OS); прагматична мета висловлювання (вісь OP); 

умови комунікації (часопросторові умови, технічні засоби комунікації, 

соціальні чи «людські» фактори) (вісь OC). 

За М. Бахтіним, концепт адресата грає ключову роль у визначенні 

жанру, «кожний з жанрів дискурсу, у кожній зі сфер вербального обміну, має 

свій концепт-тип адресата, який, власне, його визначає як жанр» [76, с. 303].  

Перша група ознак осі OS − кількість адресатів і рівень їх 

індивідуалізації − дозволяє схематично відобразити чотири типи 

«співрозмовників»: 

 − конкретний індивід (певна визначена особа); 

 − абстрактний індивід (узагальнений) (уявлювана особа, яка не існує у 

реальному житті, або загальний образ співрозмовника, як, наприклад, читач, 

до якого письменник звертається у своєму творі); 
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 − конкретний колектив (група осіб, чисельність якої є обмеженою; ця 

група може бути гомогенною (однаковий вік, однаковий статус її членів 

тощо) або гетерогенною, але її завжди розглядають як єдиного адресата); 

 − абстрактний колектив (анонім) (група осіб, кількість членів якої не 

є обмеженою і члени якої не мають жодних спільних визначальних рис) [44, 

с. 28]. 

Зазначені типи співрозмовників поєднуються у пари «адресант-

адресат», відповідно, поєднання певних типів співрозмовників є 

характерним для певного жанру дискурсу, наприклад, «конкретний індивід − 

конкретний колектив» − прес-конференція, «конкретний колектив − 

абстрактний колектив» − програма-маніфест політичної партії, наказ уряду 

тощо. 

Розглядаючи твіти з цього ракурсу бачимо, що вони є гетерогенними 

не тільки за своєю природою (технодискурсивність), а й полівалентними з 

точки зору адресантів та адресатів. 

Початковою та основоположною комбінацією у Твіттері − відповідно 

до позиціонування цієї соціальної мережі в Інтернет-просторі − була, є і буде 

пара «конкретний адресант − абстрактний колектив», тобто користувач 

сторінки, який публікує певний твіт, є адресантом, а вся інтернет-спільнота, 

для якої цей твіт є доступним для перегляду є адресатом, наприклад, твіт 

Н. Косцюшко-Морізе: «Dernier jour de campagne. Si vous avez des questions à 

me poser: #nkm2014. J'essaierai de vous répondre le + possible». Проте у 

Твіттері зустрічаємо не тільки сторінки окремих осіб, він став простором, у 

якому користувачі об‘єднуються у групи та спільноти, які, у свою чергу, самі 

можуть виступати адресантами та адресатами. Отже, наголошуючи на 

постійній присутності у ролі головного адресата «абстрактного 

колективу» інтернет-спільноти, можемо побачити такі комбінації 

«співрозмовників» у Твіттері: 

 − конкретний індивід − конкретний індивід: твіт Н. Косцюшко-Морізе: 

«@alainjuppe Merci Alain!»; зауважимо на присутності маркування діалогу 

https://twitter.com/search?q=%23nkm2014&src=hash
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«@ + «запит» до адресата» для позначення того, що повідомлення 

адресовано саме А. Жюппе; твіти А. Жюппе, адресовані Ж. Дарманену: 

«Bonne chance à @GDarmanin à Tourcoing» та Ф. Байру: «Je remercie François 

@bayrou de sa sollicitude mais c'est moi qui décide de ce que je fais. Nous 

sommes en 2014»; наголосимо, що ці твіти мають конкретного адресата, 

проте прагматичним адресатом виступає абстрактна спільнота інтернет-

користувачів, на яких за допомогою подібних твітів здійснюється 

опосередкований маніпулятивний вплив (у останньому прикладі, зокрема, 

спостерігаємо стратегію «негативна презентація іншого»); 

 − конкретний індивід − конкретний колектив: твіт А. Ідальго: 

«Félicitations au @PSG_inside pour sa victoire…»; повідомлення Дебори 

Павлік, адресоване групі @nkm_paris: «Bravo @nkm_paris qui seule porte une 

vraie vision pour Paris #PARISledebat» (Н. Косцюшко-Морізе зробила ретвіт 

цього повідомлення на своїй сторінці); 

 − конкретний колектив − абстрактний колектив: запис групи «Partie de 

Gauche»: «Après la déclaration de François #Hollande, @JLMélenchon tiendra 

une conférence de presse. Nous live-tweeterons»; 

 − конкретний колектив − конкретний індивід: твіт групи 

«NaviguerEnAquitaine» адресований А. Жюппе: «@alainjuppe merci et bravo 

pour cette politique de valorisation du fleuve: Bordeaux retrouve son histoire 

maritime grâce à votre action»; 

 − конкретний колектив − конкретний колектив: твіт групи «NKM 

Paris» у відповідь на запис інформаційної сторінки «Le HuffPost»: 

«@LeHuffPost La réponse de @nk_m: + гіперпосилання на інтернет-сторінку» 

тощо. 

Ще раз наголосимо, що фактично головним адресатом твітів виступає 

«абстрактний колектив» інтернет-спільноти, яка, проте, виступає ніби 

«підслухувачем», тобто навіть твіти з конкретним визначеним адресатом 

«дають побачити» усім; складається ілюзія, що інформація у них призначена 

конкретним групам або індивідам, проте головним прагматичним адресатом 

https://twitter.com/GDarmanin
https://twitter.com/bayrou
https://twitter.com/NaviguerEnAquit
https://twitter.com/alainjuppe
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залишається широка спільнота, на яку у такий спосіб здійснюється 

маніпулятивний вплив. 

Другою групою ознак осі OS виступають персональні характеристики 

«співрозмовників»: їх вік, соціальна ситуація, професія, культурний рівень. 

Вважаючи головним адресатом абстрактну інтернет-спільноту (наголос на 

власних «фолловерах» та агенціях новин (у випадку політичного Твіттер-

дискурсу)), можемо зазначити, що персональні характеристики користувачів 

варіюються з досить широкою амплітудою, проте більшість Твіттер-

користувачів – особи середнього віку (багато молоді) з навичками роботи з 

комп‘ютером, тобто, представники середнього та вищого прошарків 

населення. 

Третя група ознак осі OS стосується характеру стосунків адресанта та 

адресата, який пропонується визначати за такими критеріями: соціальна та 

професійна ієрархія / рівність комунікантів; офіційні / дружні тощо стосунки 

між ними [44, с. 31-32]. 

Твіттер вважається соціомедійною мережею, яка пропагує ієрархічну 

рівність усіх її користувачів у соціальному та професійному плані: політики, 

зокрема, виступають звичайними користувачами мережі, що діляться своїми 

новинами та емоціями так само, як і інші користувачі Твіттера. Проте процес 

«підписання» на Твіттер-сторінки не завжди є взаємним і демонструє певну 

ієрархію, скоріше, у професійному плані, адже зірки шоу-бізнесу, політики, 

письменники тощо мають дуже велику кількість «фолловерів» на відміну від 

простих громадян. 

Кількість комунікантів є необмеженою, адже адресатом, як вже було 

зазначено вище, завжди виступає абстрактний колектив. Але, варто вказати, 

що певні повідомлення мають ще й конкретних адресатів (їх може бути 

декілька, вони додаються до повідомлення шляхом вставлення 

гіперпосилання зі знаком «@» та ім‘ям адресата (хоча повідомлення 

залишається доступним для всіх користувачів мережі)); індивідуалізація 

залежить від сторінки користувача, адже особа може писати як від себе 
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особисто, так і від імені групи, наприклад, від групи «Vivre Mieux» (у такому 

випадку ім‘я конкретного адресанта, який надрукував повідомлення та 

опублікував його у Твіттері, залишається невідомим). 

У Твіттері присутні як офіційні стосунки між користувачами − 

інформаційні агентства посилаються на сторінки політиків як на прямі 

офіційні джерела інформації, так і дружні − характерні як для звичайних 

користувачів, що стали «віртуальними» друзями у Твіттері або є друзями у 

реальному житті, так і для політиків та їх близьких товаришів або 

політичних однодумців, однопартійців тощо. Необхідно зазначити, що 

особливістю Твіттера є те, що часто користувачі коментують або оцінюють 

(технодискурсивна операція «Favori») твіти зовсім незнайомих їм осіб, 

вступають у дискусії (діалоги / полілоги) з незнайомими користувачами 

тощо; Твіттер-обговорення певних повідомлень швидко починається та так 

само швидко згасає, що вказує на специфічну властивість Твіттера 

об‘єднувати у дискусії осіб, яких не пов‘язують між собою ніякі соціальні 

стосунки. 

Як можемо побачити, визначити точну аудиторію конкретного твіту 

практично неможливо: більш-менш вірогідним є те, що його прочитають 

«фолловери» автора твіту та «фолловери» осіб, які зроблять «ретвіт» цього 

твіту; якщо у твіті міститься гештег, то твіт «висвітиться» на екрані й інших 

користувачів мережі, які доєднаються до дискурсивного каналу, 

сформованому цим конкретним гештегом (натиснувши на нього у когось 

іншого на сторінці або ввівши його у рядок пошуку). Однак, Твіттер-

повідомлення завжди залишаються доступними для всіх користувачів 

мережі Інтернет, навіть тих, які не зареєстровані у Твіттері. 

Вісь ОР відображає параметри, пов‘язані з прагматичними цілями 

висловлювання, які, у свою чергу, залежать від екстралінгвістичної 

діяльності учасників комунікації. Як зазначає М. Бахтін, «зв‘язки між 

продукуваннями та соціо-політичною структурою […] прямо визначають всі 

можливі вербальні контакти між індивідами, всі форми та засоби вербальної 
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комунікації: на роботі, у політичному житті, в ідеологічних побудовах. З 

іншого боку, форми та теми мовних актів виявляються, у свою чергу, 

умовами, формами та типами вербальної комунікації [75, с. 38]. 

У запропонованій І.Г. Лепетюк класифікації жанрів дискурсу на основі 

прагматичної мети жанри поділяються на три підгрупи відповідно до типів і 

сфер людської діяльності, причому ці підгрупи знаходяться в ієрархічному 

підпорядкуванні: кожна наступна група належить до більш високого рівня 

комунікації та може використовувати жанри дискурсу попередньої групи. 

Отже, маємо такі групи: 

 І − жанри дискурсу (ЖД) повсякденного спілкування (первинні):  

 1) ЖД дружнього спілкування (діалоги, листи, бесіди тощо);  

 2) ЖД авто комунікації (солілоки, авто-діалоги, щоденники); 

 3) ЖД офіційної комунікації (непрофесійної) (діалоги, листи, бесіди 

тощо); 

 4) ЖД комунікації у повсякденному житті (у магазинах, на пошті, всі види 

звертань щодо отримання інформації («renseignements») тощо; 

 ІІ − жанри дискурсу професійної діяльності та соціального, політичного, 

економічного життя: 

 1) ЖД професійної діяльності (пов‘язані зі специфікою професійної 

діяльності); 

 2) ЖД соціального та політичного життя (всі типи документів, закони, 

декрети, маніфести, декларації, ультиматуми, тексти пропаганди тощо); 

 3) ЖД економічної та комерційної сфери (реклама, проспекти, підрахунки, 

всі типи фінансових документів тощо); 

 4) ЖД журналістики інформативного характеру (новини, анонси, 

оголошення, репортажі тощо); 

 ІІІ − вторинні ЖД: 

 1) ЖД художньої комунікації (прозаїчні твори, поетичні жанри, 

драматичні п‘єси, елементи фольклору (ігри, загадки, байки, пісні тощо); 
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 2) ЖД наукової та педагогічної сфери (наукові публікації, конференції, 

виступи на колоквіумах, семінари і т. д.); 

 3) ЖД міфічної сфери та релігії (релігійні тексти, езотеричні тексти, міфи 

тощо); 

 4) ЖД журналістики аналітичного або художнього характеру (аналітичні 

дослідження, есе, мемуари тощо) [44, с. 32-33]. 

У дослідженні перераховані всі виокремлені дослідницею групи жанрів 

дискурсу, оскільки твіт як жанр дискурсу може належати до кожної з них. 

Пояснимо це твердження більш конкретно.  

Початково Твіттер-повідомлення позиціонувалося як первинний жанр 

дискурсу, причому і як ЖД дружньої комунікації, і як ЖД автокомунікації (з 

метою ведення особистого щоденника у мережі). Проте з розвитком 

інтернет-технологій та розширенням мережі жанрова варіативність твіту 

урізноманітнилась: твіт як, наприклад, жанр політичної комунікації можна 

віднести до другої групи ЖД (специфічна професійна діяльність), твіт як 

інформаційне повідомлення набирає оберти як ЖД журналістики (твіти 

агенцій новин, твіти політиків, які служать офіційним джерелом інформації, 

записи прес-служб тощо). До того ж, твіт став і текстом пропаганди та 

маніпулятивного впливу, тобто жанром агітації (ІІ група). Окрім цього, 

багато твітів виступають як реклама та оголошення (ЖД економічної та 

комерційної сфери) та можуть містити зображення, фотографії, посилання на 

інші інтернет-сторінки, скановані версії уривків документів тощо).  

Наголосимо, що певні твіти можемо віднести до вторинних жанрів 

дискурсу, тобто третьої групи за класифікацією І.Г. Лепетюк: тут йдеться 

про твіттературу, а також Твіттер-комунікації у педагогічних цілях. Зокрема, 

зустрічаємо цікаві приклади педагогічної Твіттер-діяльності у Канаді, де вчителі 

успішно використовують можливості Твіттера (полілоги, діалоги, гештеги як 

засіб пошукабельності дискурсу та формування дискурсивного каналу) для 

організації навчання у класі та вдома. Прикладами такого застосування Твіттера 

є онлайн-діяльність А. Коте, вчительки французької мови у Квебеці, яка 
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організувала навчальні вправи у Твіттері за допомогою гештегу #devoirpt: 

кожного тижня учні мали висловлюватися у Твіттері на запропоновані теми, не 

порушуючи дискурсивні обмеження Твіттер-повідомлення (140 символів з 

урахуванням пунктуаційних знаків та пробілів); або ж ідею Д. Ренньяр, яка, 

використовуючи технодискурсивний потенціал мережі, розповсюджує 

виправлені вправи своїх учнів за допомогою гештегу #twittcorrigé тощо. 

Наголосимо, що Твіттер слугує також інформаційним місцем обміну та 

педагогічного навчання: кожної середи протягом шкільного року (у 

визначений проміжок часу) всі франкофонні вчителі-користувачі Твіттера 

(яких називають «édutwitteurs») мають можливість спілкуватися на 

запропоновану педагогічну тему під гештегом #claved («clavardage éducatif») 

[224]. Ця інформативно-навчальна діяльність, запроваджена науковцями 

Квебеку, стимулює продукування та обмін педагогічними і дидактичними 

вміннями та навичками між працівниками освіти [192]. До того ж 

обов‘язкова лаконічність, технодискурсивність, «псевдонімат» учасників, 

письмова полілогічність, підвищена конверсаційність (завдяки посиланням 

на зовнішні інтернет-джерела), віддалена присутність представників усіх 

континентів сприяють розвитку подібного потенціалу Твіттера у всіх сферах 

людської діяльності. 

«Твіттература» («twittérature») є ще одним видом діяльності у 

Твіттері, популярність якого сприяла створенню Інституту Компаративної 

Твіттератури («Institut de Twittérature Comparée», ITC), на сайті якого можна 

побачити таку презентацію: «Інститут Компаративної Твіттератури існує 

тому, що існує Твіттер. Тому, що існує література. Тому, що існують 

[літературні] тексти, що містять менше ніж 140 символів (разом із 

пробілами). Тому, що можна бути дотепним і розумним одночасно, та 

навпаки. Тому, що можна одночасно бути стислим і легким, «чорновим» і 

субтильним, повільним і швидким, раціональним та інтуїтивним («cérébral et 

viscéral»), поетичним і дискурсивним. Нарешті твіттература існує, бо 
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нанориторика антитез, разом з оксиморонами, стимулює розквіт і палання; 

тут твіттература знаходить свою злітну смугу та дослідницьке поле» [169]. 

ІКТ посилається на японські хайку, романи-фейетони 19-го сторіччя, 

«вишукані трупи» («cadavre exquis») сюрреалістів, літературні досліди 

OuLiPo. Починаючи з 2008 року з‘являються «твіттеромани», «еротвіти», 

«твіллери» (твіт + триллер) тощо, у 2009 році, у момент публікації видання 

А. Асімана та Е. Ренсіна «Твіттература: найвидатніші світові книжки, 

переказані у Твіттері» (серія пастишів на деякі канонічні літературні твори у 

формі твітів), виникає сам термін «твіттература». 

На сайті ІКТ можна знайти довідник «твіттераторів», які стали 

знаменитими у світі «твіттератури» та цифрового письма взагалі: деякі з них, 

як, наприклад, centquarante, twittlit та nanonouvelles пишуть оповідання; інші 

ж, як pierrepalpleu (псевдонім Ж.-І. Фрешетта, якого називають «твіт-

повстанцем»), nanopoesie або fanfolie надають перевагу поезії; machinaecrire 

та aurise створюють «гібридні» тексти. 

Зазначимо, що головною відмінністю між первинними (І, ІІ група) та 

вторинними ЖД (ІІІ група) є те, що вторинні належать до іншого типу 

діяльності, яка не пов‘язана з матеріальною продуктивністю суспільства [44, 

с. 34]. Як зазначає Ф. Франсуа, первинні жанри використовуються у 

соціальних практиках, вторинні ж «відтворюють» людський універсум» 

[128, с. 120]. Як бачимо, твіт залежно від його змісту та використання можна 

віднести і до першої, і до другої групи ЖД, що наочно демонструє 

гетерогенну жанрову палітру Твіттера. 

Щодо прагматичних цілей твіту як висловлювання, які Ж.-П. Бронкарт, 

натхненний ідеями німецьких науковців, визначив відповідно до чотирьох 

комунікативних інтенцій − проінформувати, роз‘яснити, активувати, 

створити контакт [44, c. 35], можемо зазначити, що Твіттер-повідомлення 

характеризується наявністю усіх цих цілей одночасно, проте залежно від 

ситуації Твіттер-комунікації та її змісту, певна комунікативна мета стає 

першочерговою. 
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І, нарешті, вісь ОС відображає умови комунікації, які поділяються на 

три групи: часопросторові умови; технічні засоби комунікації; соціальні або 

«людські» фактори (фактор свободи тощо). 

Під часопросторовими умовами мається на увазі рівень віддаленості 

співрозмовників та час, якого вимагає їх комунікація, тобто наголос 

робиться на необхідності / можливості миттєвої або відтермінованої 

відповіді (певні ЖД передбачають лише «німу» відповідь або відтерміновану 

відповідь-реакцію (наприклад, ЖД літературної сфери або журналістики). 

Розглядаючи Твіттер у цьому аспекті, зазначимо, що початково твіти 

передбачали лише «німу» відповідь читачів (подібно до літературних 

творів), зараз же з‘являється велика кількість твітів, які є орієнтованими на 

створення полілогічної дискусії, взяти участь у якій можна не обов‘язково у 

конкретний проміжок часу: подібні дискусії розтягуються на місяці, навіть 

роки. Інформаційні ж твіти можуть бути розрахованими як на миттєву 

реакцію, так і на реакцію «після того, як» (маються на увазі коментарі-

відгуки користувачів, що з‘являються через певний час, після впровадження 

у життя того, про що йшлося у твіті). Не варто забувати і про критерій 

популярності твітів − ретвіти та вподобання – які можуть бути як своєрідним 

схвальним «feed-back»-ом, який прагнуть отримати більшість користувачів 

цієї інтернет-мережі, так і засобом інтернет-цитування з метою критики 

твіту або його автора. Простір комунікації в Твіттері представлений самим 

Твіттером (тобто, не обмежується «територіально», дистанція між 

«співрозмовниками» нівелюється), доступ до якого залежить від наявності 

Інтернету, а також може бути централізовано заборонений на території 

певної країни / регіону. Як бачимо, Твіттер не має жодних часопросторових 

обмежень для повідомлень, це часо- та просторово «відкрита» комунікаційна 

система. 

Фактори третьої групи фактично нівелюються у Твіттері, адже він 

пропонує повну свободу від політичної цензури і, за бажання користувача, його 

анонімність (за що на Твіттер час від часу лунають нападки урядів і політичних 
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режимів); визначальна конститутивна роль технічних засобів Твіттера (2-га 

група факторів осі ОС) була вже наголошена та проаналізована. 

Схема кубу, за якою позиція кожного ЖД визначається трьома 

координатами, унаочнює, як вибір ЖД залежить від поєднання факторів, 

представлених трьома осями. Будь-яка зміна комунікативного контексту 

провокує зміну ЖД або певних характеристик ЖД. 

Отже, твіт як жанр Твіттер-комунікації має свої види залежно від типу 

дискурсу, до якого належить; тип дискурсу, у свою чергу, визначається 

насамперед сферою професійної діяльності та прагматичною метою створення 

повідомлення. Твіти належать до (соціо)медійного дискурсу, проте, беручи до 

уваги те, що у наш час медійний дискурс, і, зокрема медійний дискурс Твіттера, 

є, за Г. Гальзо та Н. Пелісьє, «маленькою копією світу» [197], то він сам має такі 

різновиди, як медійний політичний, медійний рекламний, медійний науковий 

(до якого належить і медійний педагогічно-дидактичний), медійний 

медійний (медійний інформаційний) та, навіть, медійний художній дискурси, 

і, відповідно, різні твіти належать до різних вищезазначених різновидів 

медійного дискурсу. 

Варто зазначити, що твіти, які належать до різних типів дискурсу, 

мають специфічні конкретні характеристики власне мовного оформлення. 

Зокрема, твіти інформаційних агенцій, тобто твіти медійного 

інформаційного дискурсу, успадкували форму заголовків статей щоденних 

газет: ключове слово (назва місцевості), двокрапка, речення-констатація 

події, що трапилася), твіти ж медійного художнього дискурсу постають, 

фактично, міні-есе тощо. 

Отже, для жанрового визначення «твіту» як технодискурсивного 

жанру Твіттер-дискурсу ключове значення має «середовище» його існування 

та функціонування; оформлення, композиційні та стилістичні особливості 

твіту безпосередньо залежать від типу медійного дискурсу, до якого він 

належить (виділяємо медійний політичний, медійний соціальний; медійний 

рекламний, медійний науковий (до якого належить і медійний педагогічно-
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дидактичний), медійний медійний (медійний інформаційний) та медійний 

художній дискурси). Перманентними особливостями твіту як жанру 

залишаються його технодискурсивна природа, загальний спільний адресат – 

абстрактний колектив інтернет-спільноти, загальна спільна прагматична 

мета – активувати, привернути до себе увагу, загальні спільні часопросторові 

умови (з деякими варіаціями залежно від типу дискурсу) та обмежений обсяг 

Твіттер-повідомлення. 

 

1.4. Позиціонування Твіттера у медійному просторі 

 

Стрімкий розвиток Твіттера та його всеосяжність зумовили включення 

різних типів дискурсу, зокрема і політичного, у виміри цифрового простору 

– плідної соціокомунікативної сфери здійснення маніпулятивного впливу. 

Твіттер набув непересічної сили та впливовості: він став не лише 

додатковим каналом інформації, а й, перетворившись на потужний 

інструмент політики, почав сам змінювати характер політичного процесу. 

Як зазначають К. Мабі та А. Тевьє, поява кожної нової технології 

комунікації (радіо, телебачення, пейджери тощо) породжує сподівання щодо 

того, що звичайні громадяни матимуть більше можливостей долучитися до 

суспільного та політичного життя [166, с. 6]. Поява Веб 2.0 сприяла 

виникненню таких понять, як «електронна демократія» [106] [228], 

«кібердемократія» [198], «гіпердемократія» [127], адже Інтернет, завдяки 

своїй відкритій мережевій архітектурі та «розсіяній у мережі комунікації» 

(«communication distribuée») [166, с. 8], відкрив, фактично, новий вимір 

комунікації, запропонувавши користувачам такі «демократичні» 

характеристики, як вільна циркуляція та доступ до інформації, руйнування 

традиційних просторових і часових бар‘єрів, залучення широкої аудиторії до 

обговорення різного роду політичних і соціальних питань, менша видимість / 

помітність деяких соціальних маркерів користувачів (які вони можуть не 

повідомляти або не висвітлювати у мережі), можливість редагування 
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електронних петицій тощо. Дж. Джиллен та Дж. Мерчант виокремлюють 

«політичний активізм» як одну з соціальних практик, які уможливлює 

Твіттер [136]. З іншого боку, частина науковців-«кібер-пессимістів», серед 

яких Е. Морозов, М. Марголіс та Д. Резнік, схиляються до думки, що 

Інтернет створює лише ілюзію можливості впливу звичайних громадян на 

політичні рішення [181] [201]. Можливість створення публічних обговорень 

у Твіттері / Фейсбуці / інших інтернет-ресурсах «вгамовує» спільноту, яка 

висловилась «онлайн» з того чи іншого приводу та вважає, що у такий спосіб 

долучилася до політичної гри. Е. Морозов пропонує навіть термін 

«слективізм» (млявий активізм) для опису цього явища [182]. Інші 

дослідження вказують на те, що потужність і популярність цифрових 

ресурсів окремих осіб / політиків / організацій безпосередньо залежать від 

їхніх статків «офлайн» і фінансування, яке вони виділяють на популяризацію 

своїх Інтернет-сторінок / аккаунтів / сайтів тощо. Таким чином, цифрові 

ресурси, зокрема соціомедійна мережа Твіттер, постають потужним 

інструментом здійснення маніпулятивного впливу на користувачів, стаючи 

«обов‘язковим елементом будь-якої передвиборчої кампанії» [166, с. 11] та 

ключовим засобом для забезпечення своєї «присутності» у суспільній думці 

та «видимості» своєї діяльності у невиборчі періоди. 

Сучасний світ стає простором пропаганди нового типу, яка, хоч і не є 

на неї схожою з першого погляду, абсолютно такою і є. Всі потайливі форми 

пропаганди віднаходять себе та розвиваються у надзвичайно швидкому 

темпі в сучасну епоху верховенства мас-медіа над політикою. Спочатку 

подібна маніпуляція суспільною думкою відбувалася так званою «people» 

пресою. Обкладинки таблоїдів поступово перетворювалися на джерело 

інформації для широкої публіки, що полює на плітки та скандали. Амальгама 

шоу-бізнесу та політики-спектаклю продовжує робити свою справу: 

мистецтво маніпуляції використовує невідчутні для свідомості форми 

переконання − діячі економіки та політики вільно позують перед 

фотографами та дозволяють їм себе «спіймати», беруть участь у спеціальних 
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телевізійних шоу, заводять Твіттер-аккаунти з фото та посиланнями на 

інформацію про себе − все заради того, щоб бути частиною «піпл»-

спільноти. У рамках демократичного режиму пропаганда проявляється у 

«перевдягненому» вигляді завдяки ілюзії свободи слова та перетворенню 

практики суперечливого обговорення на звичку. За А. Дорна, демократична 

пропаганда «ледь вловимо реалізується завдяки натякам і недомовкам, того, 

що дозволяють почути, і того, що дають почути» («à travers les sous-entendus, 

les laisser entendre et les donner à entendre») [121, с. 46]. 

Варто зазначити, що мета всіх цих дій залишається незмінною: як 

зазначає А. Дорна, «йдеться не про інформування, а про виховання у мас 

жадоби до сильних емоцій з метою впливу на суспільну думку» [121, с. 47]. 

Проте у сучасних медіа та цифрових ресурсах, усупереч класичній для 

політики традиції, риторика вже не виступає єдиним рушієм переконання. У 

наші дні, коли доступ до інформації став відкритим для усіх членів 

суспільства, одного «тексту» (взятого окремо) вже не достатньо для впливу 

на людей. І тут Інтернет, зокрема найпопулярніша соціальна мережа Твіттер, 

робить можливим створення «оманливої близькості голосу, промов і 

зображень», «входження у дружні стосунки» з популярними фігурами 

політики [121, с. 48]. Цифрова демократія трансформує джерело суспільних 

репрезентацій: голос на виборах вже не є наслідком обміркованих обмінів 

між кандидатом і виборцем, а результатом рейтингу появ на «віртуальній 

публіці» та у телевізорі; у політиці-спектаклі емоції беруть верх над ідеями. 

Зображення (супроводжене лаконічним коментарем) стає головним вектором 

комунікації та переконання, політичний дискурс девалорізується настільки, 

що поступається місцем зображенню (фіксованому / рухомому), адже 

фотографія відсилає до «констатабельної» реальності, яка сприймається 

оком миттєво, а не через посередництво розмірковування, якого вимагають 

традиційні письмові дискурси та мовлення [121, с. 48]. Твіттер, у свою чергу, 

надає унікальну можливість лаконічно (у 140 символах) надати прагматичне 

налаштування до сприйняття зображення та продемонструвати одразу ж 
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нижче це саме зображення. Аналітик Інституту світової політики 

Ю. Кононенко зауважує, що «соціальні медіа дають можливість доносити 

повідомлення різним сегментам електорату. Це відбувається без 

посередництва ЗМІ, виникає відчуття прямого спілкування» [16]. Недарма у 

2011–2012 роках виникають такі поняття, як «Твіттер-політика» та «Твіттер-

дипломатія», у 2013 році – «твіпломатія» [52, с. 175], а Держдепартамент 

США називає соціальні медіа «засобом управління державою у ХХІ 

столітті» [16]. Близькість «цифрової особистості» політика дозволяє 

руйнувати бар‘єри між ним та електоратом (політик постає таким самим, як 

його виборець, який також має сторінку у Твіттері), швидко поширювати 

інформацію у бажаній для політика інтерпретації, творити ілюзію 

спонтанності своїх записів і відсутності маніпулятивних цілей та у такий 

спосіб впливати на суспільну думку. 

Політична «піполізація» далека від того, щоб бути побічним і 

швидкоплинним явищем, це − довготривалий результат «технічного» 

зміщення, який нав‘язує мондіалізація та глобалізація. Як колись сказав 

Б. Гейтс: «Якщо вашого бізнесу немає в Інтернеті − вас немає у бізнесі» [131, 

с. 156]. Цю фразу Б. Гейтса сьогодні можна повноправно перефразувати 

щодо політиків і необхідності їхньої присутності та активності у 

соціомедійній мережі Твіттер. Популярність і поширеність використання 

стратегії безпосереднього «ексгібіціонізму» (як думок, так і приватного 

життя) [121] політиами підтверджує ефективність Вебу 2.0 у формуванні 

суспільної думки та впливі на неї. 

Серед переваг використання Твіттера для політиків можна зазначити 

таке: 1) аудиторія блогу не тільки читає, але й блискавично розповсюджує 

важливі новини та інформацію; 2) стислий формат дозволяє / змушує бути 

максимально лаконічним, економить час і трафік (обсяг інформації за 

одиницю часу) читачів, не викликає відрази та втоми; 3) Твіттер пропонує 

доступ до інформації з перших рук. 
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Завдяки Твіттеру виборці сьогодні мають змогу не лише спостерігати 

за політиками на екрані, а й спілкуватися безпосередньо з ними або ж з 

іншими виборцями в режимі онлайн, слідкувати за подіями з життя 

політиків, які останні описують власноруч. Поширення та популярність 

соціальних мереж збільшується надзвичайними темпами і, як зазначає 

Д. Гайдай, «нічне жахіття» політтехнологів» про подвійний екран», коли 

людина одночасно дивиться телевізор і читає коментарі у Твіттері чи 

Фейсбуці [щодо того, що бачить], стає все більш реальним» [16]. У назві 

дослідження Д. Мерті «Твіттер: мікрофон для мас?» [182] відображено, як 

Твіттер сприяє перевизначенню ролей у соціополітичному процесі. 

Соціальні мережі перетворилися з додаткового способу достукатися до 

спільноти на важливий канал комунікації, який впливає на поведінку 

виборців. 

Початком «ери Твіттера» у великій політиці стала передвиборча 

кампанія Б. Обами 2008–2009 років, під час якої штаб кандидата зробив 

вірну ставку на комунікацію з виборцями через Інтернет і активно 

використовував популярні сервіси. Оглядачі одноголосно визнали ці вибори 

найбільш інтерактивними в історії: буквально за лічені місяці аккаунт 

Б. Обами набрав першу сотню тисяч читачів, а до кінця передвиборчих 

перегонів кількість його фолловерів досягла 600 тисяч; сьогодні їх 

нараховується понад 85 800 000. 

Соцмедіа дали змогу політтехнологам у реальному часі відстежувати 

симпатії виборців, популярність політика; успішність і проникливість його 

виступу чи окремої заяви почали вимірюватися кількістю ретвітів та 

вподобань. Твіттер суттєво прискорив темп вищезазначеної політичної 

кампанії: якщо вранці кандидат робив важливу заяву, в обід його суперник у 

Твіттері її критикував, то ввечері в тому ж таки Твіттері Б. Обама уточнював 

свою позицію. Проте, як зазначив в ефірі «Sky News» відомий британський 

медіа-аналітик Р. Девіс, соціальні мережі виявилися набагато складнішим 

інструментом у порівнянні з телебаченням чи пресою: виборча кампанія в 
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США продемонструвала утопічність спроб керувати дискусією в Інтернеті, 

яку можна лише спрямовувати. 

Варто зазначити, що, якщо у політиці соцмедіа перебувають на стадії 

освоєння, то у сфері дипломатії вже була розроблена ціла стратегія їхнього 

використання. Твіттер не може замінити традиційні засоби дипломатичної 

комунікації, а виступає, скоріше, потужним і вагомим доповненням, яке 

здатне розширити та прискорити дипломатичні відносини. Застосування 

соцмедіа дає змогу МЗС підвищити ефективність зв‘язку між дипломатами 

та, найголовніше, дозволяє дипломатам оперативно розповсюджувати 

інформацію серед населення. Наприклад, посли використовують онлайн-

сервіси для формування думки щодо своїх країн у державах, де вони 

перебувають з дипломатичною місією. 

Американська компанія «Burson-Marsteller» здійснила дослідження, 

результати якого продемонстрували, що уряди / керівники 173 країн, які 

представлять 90% країн-членів ООН, використовують Твіттер [223]. Проте 

варто мати на увазі, що ці облікові записи можуть вести і прес-секретарі 

політиків. Лідери країн та урядів часто мають особисті аккаунти, самостійно 

публікують там повідомлення, використовують Твіттер в публічній 

дипломатії, здійснюють у мережі важливі заяви та спілкуються один з 

одним. Найуспішнішими світовими лідерами-користувачами Твіттера є 

Б. Обама та команда Білого Дому, М. Макрі (президент Аргентини), 

Дж. Трюдо (прем‘єр-міністр Канади). Особливо активно онлайн-сервісом 

користується опозиція, яка ставить його на центральне місце своєї 

політичної стратегії. 

Твіттеру не без підстав дорікають те, що він здатний стати потужною 

політичною зброєю, за допомогою якої можлива не лише маніпуляція 

суспільною свідомістю, а й повалення правлячих режимів [214, с. 200]. Ця 

соціальна мережа перетворилася на пульс планети. За словами колишнього 

держсекретаря США Г. Клінтон, Твіттер є «одним з інструментів 

розповсюдження та підтримання демократії на планеті» [16]. О.Й. Шейгал 



66 

 

зазначала, що жоден політичний режим не може існувати без комунікації 

[65, с. 17], сьогодні ж жоден політичний режим не може абстрагуватися від 

існування Твіттера: ні як від інструменту комунікації, ні як від потужної 

«зброї», за допомогою якої цей режим може бути повалено. Про 

ефективність сервісу як маніпулятивного простору «швидкої дії» свідчить 

ціла низка так званих «Твіттер-революцій» по всьому світу − революцій та 

протестів, які були скоординовані за допомогою Твіттера, адже останній 

відігравав роль ключової ланки між національним та іноземним 

інформаційними полями, учасниками протестів і пасивними спостерігачами, 

а також «головного соціального медіа, що дозволяло «ділитися емоціями та 

надавати підтримку один одному» [214]. До «Твіттер-революцій» відносять 

масові заворушення у Кишиневі (2009 р.), акції протесту в Ірані (2009 р.), 

революцію у Тунісі (2010–2011 рр.), революцію у Єгипті (2011 р.), 

Євромайдан в Україні (2013–2014 рр.). Зокрема, під час хвилювань на 

виборах в Ірані, місцеві громадські активісти «розвели блискавичну 

активність» у Твіттері шляхом використання гештегу #IranElections, який за 

підсумками 2009 року став одним з найбільш цитованих політичних гештегів 

у мережі. Часто його супроводжував гештег #CNNfail, що позначав, що 

«СNN» («Cable News Network», одна з провідних телерадіокомпаній світу) 

найприкрішим чином запізнюється у висвітленні подій; користувачі 

Твіттера, у свою чергу, у такий спосіб намагалися привернути до цього увагу 

світової спільноти.  

З метою унаочнення виняткової потужності Твіттера та, іноді, 

деструктивного ефекту, який з його допомогою може бути нанесений 

користувачеві, наведемо історію, яка трапилась у 2013 році з PR-директором 

досить відомої американської компанії «IAC» Жюстін Сакко і яка послужила 

поштовхом для Дж. Ронсона до написання статті «Як один безглуздий твіт 

зруйнував життя Жюстін Сакко» [207], а згодом і книги, присвяченій історії 

та аналізу публічного цькування. Отже, маючи 170 читачів у Твіттері (зовсім 

мала аудиторія у порівнянні з мільйонами читачів у політиків, журналістів, 
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зірок тощо), Ж. Сакко сідає на рейс із Нью-Йорку до Кейптауну та публікує 

твіт: «Прямую до Африки. Сподіваюсь, не підчіплю СНІД. Жартую. Я ж 

біла!». Отримуючи зазвичай не більше 3-4 вподобань під своїми твітами, 

Ж. Сакко спокійно сідає на літак на 11-годинний рейс. І тут починається 

жахіття: її твіт потрапляє до стрічки новин досить відомого журналіста, у 

якого вже 15000 читачів і який, у свою чергу, ретвітить його на свою 

сторінку, додаючи принизливий глузливий коментар. Твіт Ж. Сакко 

буквально «облітає» мережу, кількість його ретвітів і критичних коментарів 

зростає у геометричній прогресії: до «ретвітування» долучаються відомі 

постаті, зокрема бізнесмен (на той час) Д. Трамп, колеги жінки вимагають 

звільнити її з роботи, деякі особи навіть, «на противагу принизливому твіту 

Ж. Сакко», жертвують гроші на користь благодійних організацій, націлених 

на боротьбу з расизмом та зі СНІДом. Спільнота обурюється та виплескує 

свої емоції в Твіттер: гештег #HasJustineLandedYet                                      

(укр. #АЖюстінВжеПриземлилася) опиняється на першому місті у рубриці 

«Твіттер-трендів» (сама Ж. Сакко навіть гадки не має, який ефект має її 

повідомлення у мережі). Ще під час польоту жінки її звільняють з роботи, 

шквал критики перетворює її на нову «антизірку» Сполучених Штатів 

Америки, вона отримує безліч повідомлень з погрозами та приниженнями; 

після її прильоту до Африки персонал готелів відмовляється її 

обслуговувати, друзі та родичі з Африки розривають з нею зв‘язки, її 

переслідують фотографи, журналісти, обурені активісти. Звичайно, як тільки 

Ж. Сакко побачила, що відбувається, вона видалила цей твіт і свій Твіттер-

аккаунт, та було вже запізно («скріншоти» з її твітом заполонили мережу, до 

того ж, з Інтернету майже ніщо не можна видалити назавжди). Жінка лише 

через два роки змогла знайти роботу та потроху відновити свій емоційний і 

психологічний стан. Як стверджує сама Ж. Сакко в єдиному інтерв‘ю, яке 

вона дала після цього Дж. Ронсону, вона мала на меті цим жартом лише 

привернути увагу своїх нечисленних Твіттер-читачів до проблеми того, що 

«в Америці люди живуть наче у «мильній кулі», відсторонюючись від 
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проблем третього світу» [207]. Важливим для нашого дослідження є роздуми 

щодо цієї історії Дж. Ронсана, який зазначає, що, ймовірно, через 2 роки 

Ж. Сакко усвідомила, що «це цькування насправді її не стосувалося. 

Конфігурація соціальних медіа спеціально досконало розроблена для того, 

щоб маніпулювати нашим бажанням бути схваленими іншими […] Її 

мучителів одразу ж вітали за приниження Сакко, тож вони продовжували, і 

їхня кількість зростала. Їхня мотивація була така сама, як і в Сакко – жага до 

уваги незнайомців» [207]. 

Про впливовість, вагомість та усвідомлення надзвичайної потужності 

Твіттера свідчить і намагання влади заблокувати цей сервіс у межах країни 

(Туреччина) або заблокувати онлайн-діяльність у цій мережі лише певних 

осіб (часто представників опозиції), наприклад, О. Навального у Росії тощо. 

Поліція Іспанії, навпаки, усвідомлюючи швидкість розповсюдження 

інформації у Твіттері, взяла приклад зі своїх колег у Британії та Ірландії і 

започаткувала власну сторінку у Твіттері для поширення інформації щодо 

природних катастроф, надзвичайних випадків і масових аварій. Ключовим 

гештегом було обрано слово #alert. Подібних прикладів сьогодні налічується 

безліч. 

Отже, підсумувати значущість Твіттера для сучасного суспільства 

можна цитатою з дослідження А. Валенцуела, А. Арріагади та А. Шермана, 

які зауважують, що Твіттер підніс до впливового рівня «право на мовлення 

звичайної аудиторії» [225], і з останньою почали рахуватися.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Сучасний етап розвитку Інтернет-технологій потребує новітнього 

системного підходу для аналізу народжуваного в Інтернет-просторі 

дискурсу, згідно з яким технічне середовище та притаманні йому технічні 

афорданси розглядалися б інтегрально з самим дискурсом як невід‘ємні 

фактори його народження та функціонування. Такий підхід, який наголошує на 
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єдності середовища та його мешканців, вперше застосовується у дослідженнях з 

екології, у якій ця взаємодія та взаємозалежність виражена порівняно 

експліцитно, і відображається у запропонованому у першій половині ХХ 

століття понятті «екосистеми». Проведення аналогії між складністю, 

самоорганізацією, саморегуляцією та відкритістю, притаманним екосистемам, і 

взаємопроникністю та взаємозалежністю мови, її носіїв та середовища її 

функціонування, а також запозичення екологічних термінів для дослідження 

мовних явищ починають розроблюватись у працях Е. Сепіра, Е. Хаугена, 

В. Трампе, які спиралися на закладене В. фон Гумбольдтом і Л. Вітгенштейном 

підґрунтя з порівняння розвитку та функціонування мов і природних явищ. 

У роботі представлений аналітичний огляд історії «апропріювання» 

поняття «екосистема» та екологічного підходу до дослідження як цифрових 

просторів, так і мови та дискурсу. Запропоновано огляд еволюції підходів до 

аналізу дискурсу та ролі у цих дослідженнях контексту, соціо-історичних умов, 

«технічних» умов його продукування, соціальних стосунків між адресантом та 

адресатом, який він формує та якими він формується; синтетично подано 

огляд концепцій взаємозалежності дискурсу та контексту (у широкому 

розумінні цього поняття) Т.А. ван Дейка, Є. Переверзєва, М. Фуко, 

Н. Арутюнової, Ж.-М. Адама, М. Пешо, С. Муарана, К. Кербрат-Ореккіоні, 

М.-А. Паво та інших. У дослідженні представлено аналіз розробки 

«симетричного» підходу (інтердисциплінарного цілісного аналізу як 

досліджуваного об‘єкта, так і середовища його функціонування) у соціології 

та когнітивних науках і його застосування у лінгвістичних дослідженнях 

(інтеракціонізм; діяльнісний підхід (Л. Виготський); етнометодологія 

(Е.А. Щеглофф, Х. Сакс); соціодискурсивний інтеракціонізм (Ж.-

П. Бронкарт та Женевська школа). Паралельно у роботі проведено аналіз 

народжених у рамках екологічного підходу, який сам пропагує відсутність 

будь-яких можливих рамок, теорії афордансів Дж. Гібсона, «акторно-

мережевої» теорії М. Каллона, Б. Латура та Дж. Ло та дослідження більш 
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конкретної взаємодії вже людини і техніки Е. Хатчінза, Л. Сачмен, 

Д. Нормана тощо. 

На основі вищевикладених досліджень, а також присвячених 

технодискурсивним особливостям Твіттера робіт М.-А. Паво, А. Бранса, 

М. Заппавіньї, А. Марвік та Д. Бойд, у роботі здійснено аналіз Твіттера як 

технічної екосистеми та присутніх у ньому афордансів, які спонукають 

користувачів до взаємодії з мережею та визначають цю взаємодію; також 

розглянуто такі визначальні особливості екосистеми Твіттера, як її 

пошукабельність, розсіяна залученість користувачів, «продюзаж», 

технорелятивна та технореляційна контекстуалізація. 

Визначено теоретичне підґрунтя для аналізу жанрів дискурсу (М. Бахтін, 

Д. Менгено, С. Бранка-Розофф, С. Муаран, Ф. Растьє, Ж.-М. Адам) і 

дослідження сучасних гетерогенних технодискурсивних Інтернет-жанрів, 

зокрема твіту та твіттингу (М.-А. Паво, О.І. Горошко, О.О. Землякова, 

Т.Л. Полякова, Л.Ю. Щипіцина, В.О. Копцева та інші). На основі 

теоретичних джерел запропоновано аналіз твіту як ендемічного 

технодискурсивного жанру Твіттер-дискурсу, наявного у жанрі твіттингу, 

виокремлено основні його характеристики (серед яких поліознаковість, 

гетерогенність, мультимедійність, інтеракційність, контекстність, 

спрямованість на «абстрактного» колективного адресата, 

технодискурсивність), а також проаналізовано твіт як жанр різних типів 

дискурсу за схемою, запропонованою В.Б. Бурбело та І.Г. Лепетюк на основі 

досліджень М. Бахтіна. 

Дослідження також визначає роль Твіттера у медійному просторі та 

аналізує розвиток потужностей Твіттера як плідної соціокомунікативної 

сфери здійснення маніпулятивного впливу. 

Зміст цього розділу висвітлено в публікаціях автора [23]. 
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РОЗДІЛ 2. ГЕШТЕГИ У ТВІТТЕР-ДИСКУРСІ 

 

2.1. Гештег як новий мультифункціональний технодискурсивний 

феномен Веб 2.0. 

 

Характерною рисою сучасного Інтернет-простору є широке 

розповсюдження гештегів – нового лінгвістично-технічного феномену, який, 

підкоривши з непередбачуваною швидкістю екосистему свого виникнення 

Твіттер, мігрував у весь медійний простір. З‘явившись лише у 2007 році та 

вразивши своєю гетерогенною природою та функціональним і 

маніпулятивним потенціалом світову спільноту, гештеги постали нагальним 

об‘єктом наукового дослідження. 

У сучасній лінгвістиці гештег (англ. «hash» − назва знаку # на 

клавіатурі, «tag» − ярлик, етикетка) розглядають як мовний сегмент (слово 

або фразу (слова у фразі написані без пробілів та іноді відокремлюються 

символом нижнього підкреслення «_» або першими великим літерами, що 

позначають початок нового слова)), якому передує знак #, що забезпечує 

його гіпертекстуальність. Генеральною комісією з питань термінології та 

неологізмів французької мови у січні 2013 року було запропоновано 

французький еквівалент для назви цього техномовного феномену − «mot-

dièse» («слово-діез»), проте це слово не використовується так часто, як його 

англійський варіант. 

Морфологічна варіативність гештегів безкінечна: Твіттер-

повідомлення максимальним обсягом у 140 символів, або ж у 139, якщо 

рахувати #, може бути одним гештегом. Деякі з гештегів лексикалізовані та 

відомі користувачам мережі − особливо ті, що позначають дискурсивні 

ритуали-практики, властиві Твіттеру, інші ж напівлексикалізовані, треті − 

формуються зовнішньою щодо мережі інстанцією (орієнтири у вигляді «live 

tweet» (повідомлення з місця події)), останні ж − винятково індивідуальні, як 

деякі ігрові гештеги. 



72 

 

Гештег водночас виступає і своєрідним маркером теми повідомлення, і 

гіперпосиланням, що вручну вставляється користувачем у Твіттер-

повідомлення та відкриває доступ до цілої низки твітів з таким же гештегом, 

забезпечуючи їхній полілогічний зв‘язок. Зокрема, корейські вчені Х. Квак, 

Ч. Лі, Х. Парк та С. Мун наголошують, що гештег є своєрідною угодою, 

впровадженою користувачами мережі для створення, відстеження та 

долучення до певної дискусії [154, с. 594]. А. Бранс та Дж. Баргесс 

нагадують, що гештег є спадкоємцем водночас і каналів дискусії (чатів) IRC 

(«Internet Relay Chat»), і фолксономії (створена користувачами система 

класифікації та організації онлайн-контенту за різними категоріями за 

допомогою метаданих, таких, як електроні теги (англ. «folksonomy», від 

«folk» − народний та «taxonomy» − від грец. впорядкування + закон)) [96], 

які можна було зустріти на початку 2000 років на віртуальних платформах 

«Flikr» та «Delicious». Отже, гештег постає суб‘єктивно вербалізованою 

соціальною номінацією дійсності (процесу, події, ставлення, особистості). 

Одна з провідних дослідниць Твіттера М.-А. Паво пропонує вважати гештег 

техноморфемою, роблячи наголос на його різнорідній природі: цей сегмент 

є, безсумнівно, мовним (він містить абревіатури, скорочення, слова, вирази 

або ж навіть цілі фрази), проте він водночас виступає (гіпер)посиланням, 

оскільки є відправним пунктом для створення ніби окремої «підмережі», 

каналу дискусії (за допомогою гештегу користувачі можуть знайти інші 

публікації, де його було вжито) [195, с. 162-164].  

 

2.1.1. Гештеги у сучасній науковій думці 

 

Гештеги як «перформативні метадані» [195, с. 167], організатори 

дискурсу, інструмент пошуку та поширення інформації одразу привернули 

увагу дослідників комп‘ютерно-опосередкованої комунікації. Назви та тези 

сучасних досліджень – «Твіттовані» революції: інформаційні потоки революцій 

у Тунісі та Єгипті 2011 року» [73], «Гештеги рятують життя» [180] 

(дослідження А. Монрой-Ернандесом ключової ролі гештегів в інформуванні 
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населення Мексики щодо небезпечних подій, пов‘язаних з «війною 

наркоторгівців») тощо – наочно демонструють намагання науковців вивчити 

та проаналізувати багатовекторні можливості гештегів. Так, М.-А. Паво 

досліджує екологічні виміри гештегу, його техномовну природу, зазначаючи, 

що основною функцією гештегів є соціальна, адже ці «техноморфеми» 

забезпечують можливість розсіяного членства в Твіттері, 

техноконверсаційність і пошукабельність Твіттер-дискурсу [195, с. 150-160]. 

Л. Янг, Т. Сунь, М. Зянг аналізують здатність гештегів об‘єднувати людей у 

спільноти [232]; А. Бранс та Дж. Баргесс вивчають перформативний 

характер акту додавання гештегу до повідомлення [96]. Деякі науковці 

проводять кількісні дослідження особливостей поширення певних гештегів у 

соціомедійних мережах [79] [116] [165] [206] [220]. Ю.В. Щуріна концентрує 

увагу на комунікативно-ігровому потенціалі гештегів [70]. Аналізу функцій 

гештегів присвячено дослідження Ю.Є. Галяміної, яка виділяє, зокрема, 

гештеги – тематичні маркери, гештеги – оцінні імена, гештеги як маркери 

самих себе, предикативно-класифікаційну та модальну функції гештегів [18]. 

М. Заппавінья зауважує, що основні функції гештегів збігаються з базовими 

функціями мови за М. Холлідеєм: концептуальною, міжособистісною, 

текстовою [237]. Проте функції гештегів дедалі більше розгалужуються. 

Важливими для нашого дослідження є погляди О. Оздікіса, який у 

науковій розвідці, присвяченій семантичній експансії гештегів і, зокрема, 

їхній ролі у виявленні певних заходів («event detection»), стверджує, що 

гештеги пов‘язані з іншими мовними елементами Твіттер-повідомлення 

відношеннями контекстуальності: «Ми вважаємо, що гештег має 

відображати загальний зміст («summary») твіту або бути контекстуально 

релевантним до інших слів у твіті. Іншими словами, решта слів твіту 

виступають своєрідним контекстуальним дескриптором для гештегів» [186, 

с. 1]. М.-А. Паво зауважує, що погодитися з цією думкою можна лише за 

умови того, що обернене твердження вважається так само істинним: 

«Дійсно, висловлене в твіті може роз‘яснити, пролити світло на гештег. 
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Проте сам гештег може контекстуалізувати твіт, як, наприклад, тоді, коли він 

відсилає до певної події офлайн і полегшує розуміння змісту твіту» [195, 

с. 166].  

На думку А. Бранса та Дж. Баргесса, контекстуальна значущість 

гештегу може досягати навіть перформативності: «додати гештег до твіту є 

перформативним актом: це означає долучити гештег до того самого 

моменту, коли він формулюється, та повертати його до цього самого 

моменту щоразу, коли його використовує хтось з тих, хто підписаний на 

сторінку автора твіту» [96, с. 6]. З цим погоджується і М.-А. Паво, 

зазначаючи, що вставка гештегу рівносильна «технодискурсивному акту»: 

«…це означає створити фолксономічну категорію (подія / захід, 

психологічний стан, оцінне твердження тощо) і, таким чином, впровадити 

можливість постійно поновлюваного потоку інформації щодо цієї категорії» 

[193, с. 111]. Отже, створити гештег, «перформативне метадане» 

(«métadonnée performative»), у середині процесу пошукабельної розмови 

(«searchable talk») означає виконати технодискурсивну дію, яка модифікує 

все середовище [195, с. 167]. Гештеги є потужними організаторами онлайн-

дискурсу, цифровими слідами, які роблять цифровий дискурс 

«пошукабельним», а це, у свою чергу, надає йому небувалого лінгвістичного 

виміру. Згідно з М.-А. Паво, завдяки гештегам дискурсивна пам'ять, 

інтертекстуальність, інтердискурсивність, поліфонічність і діалогізм стають 

видимими та експліцитними [195, с. 154].  

Ю. Є. Галяміна та О.О. Тесленко зосереджуються на дослідженні 

семантичної природи гештегу, зокрема, О.О. Тесленко визначає ці 

техноморфеми як «цільні номінації ускладнених явищ дійсності» [58, с. 111] 

та у цьому плані порівнює їх з фразеологізмами, все ж зазначаючи, що 

значення гештегів, на відміну від фразеологізмів, обумовлені семантикою 

компонентів, що входять до їхнього складу. Дослідниця наголошує на 

змістовій двоплановості гештегу, зокрема, на його конкретно-обставинній і 

глибинно-субстанціональній сторонах [58, c. 112]. Погоджуючись з 
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твердженням щодо семантичної цілісності гештегу, варто, проте, зазначити, 

що лише в окремих випадках гештеги позначають ускладнені явища 

дійсності, вони також можуть виступати маркуванням конкретної події, 

особи, явища, а також прагматичним вираженням суб‘єктивної оцінки тих 

самих подій, осіб, явищ, яке І. Іссерс розглядає як «акт неймінгу» [33]. 

Наголосимо, що процес гештеготворення можна кваліфікувати як сучасне 

концептотворення, адже, беручи за основу визначення поняття 

концептуалізації як процесу «винайдення або формулювання певної ідеї» 

[98], «піднесення до рівня концепту емпіричних практик» [155] або 

«абстрактної спрощеної точки зору на світ» [55], деякі гештеги 

перетворюються на «назви-етикетки», які під певним кутом зору можна 

вважати неологізмами нового роду. Х. Ортега-і-Гассет зауважував, що «ми 

володіємо не самою реальністю, а лише ідеями, які нам вдалося сформувати 

відносно неї […] Ми бачимо речі за допомогою ідей про речі» [50, с. 250]. 

Деякі ж гештеги постають конотативно забарвленими ідеями-концептами, 

засобом створення певним чином забарвленого суспільного уявлення про 

позначуване явище / подію / особу. Масове ж вживання певного гештегу стає 

медійною подією та перетворює певне поєднання слів / слів та знаків у 

гештезі на єдиний концепт, єдине поняття у суспільній свідомості, яке у 

Твіттері перетворюється на «впорядкувальний інструмент», який формує 

власний канал дискусії. Цей потенціал гештегів швидко усвідомили 

політтехнологи та почали використовувати ці техноморфеми з 

маніпулятивними цілями. 

 

2.1.2. Функціональний потенціал гештегів 

 

2.1.2.1. Гештег як тематичний маркер, заголовок, організатор наративу 

 

«Батько» гештегів Кріс Мессіна запропонував упровадження цих 

техноморфем-гіперпосилань з метою організації обговорення певних тем у 

соціомедійній мережі Твіттер [175]. Поява гештегів викликала психологічну 
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реакцію у користувачів мережі: вони почали свідомо додавати до твітів 

слова або вирази, які індексували ці твіти та «прив‘язували» їх до 

конкретних «віртуальних ниток» – каналів дискусій. Отже, найпростішою 

базовою функцією гештегу було маркування теми окремого Твіттер-

повідомлення. 

Гештег, що виконує функцію маркера теми твіту, може не 

інтегруватися до синтаксичної структури повідомлення, фігуруючи 

фактично як окреме називне речення в тексті твіту (не відділяється крапкою, 

розташовується на початку / наприкінці Твіттер-повідомлення), а може 

виконувати й певну синтаксичну роль у повідомленні – підмета, присудка, 

додатка, обставини, означення. Згідно з Ю.Є. Галяміною, інтегровані в 

синтаксичну структуру твіту гештеги свідчать уже про наступний етап 

розвитку функціоналу цих техномовних форм, які одночасно починають 

виконувати функцію маркування не тільки теми повідомлення, а й учасника 

ситуації (актанта або сірконстанта), що можливо тоді, коли темою 

повідомлення стають учасники або місце події, заходу [18, с. 17] (наприклад, 

«#PARISledebat Hidalgo est creuse et insupportable. Elle coupe la parole sans 

arrêt pour éviter le fond comme Hollande vs Sarkozy en 2012» (гештег – маркер 

теми твіту) / «A froid, je continue de penser que #PARISledebat n'a servi à rien si 

ce n'est à embrouiller encore plus l'esprit des gens» (гештег – маркер теми твіту 

та маркер актанта-підмета підрядного речення). Як метадане, що маркує 

тему окремого повідомлення, гештег одночасно виконує роль і тематичного 

маркера для серії повідомлень, у яких його було вказано. Він утворює канал 

комунікації та постає, фактично, його заголовком.  

Якщо певний гештег використано декілька разів у різних твітах і під 

ним сформувався канал комунікації з двох та більше твітів, сукупність цих 

твітів – залежно від конкретного гештегу, який в них міститься (його 

унікальності / поширеності, прив‘язки до конкретної події / особи / явища 

тощо) – може перетворитися на більш складне текстове утворення, складові 

частини якого будуть пов‘язані не лише семантично, а й синтаксично, адже 

https://twitter.com/hashtag/PARISledebat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PARISledebat?src=hash
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гештег у такому випадку слугуватиме матеріальним маркером зв‘язності 

двох або більше твітів. Якщо певний автор використовує один і той самий 

гештег, останній може сприяти перетворенню серії твітів з однаковим 

гештегом на текст монологічного характеру, зокрема й наратив. За 

Ю.Є. Галяміною, якщо гештег фігурує як заголовок у двох або більше 

авторів, він може виступати організатором наративу з колективним 

авторством або діалогу / полілогу [18, с. 16]. Як приклад наведемо серію 

твітів з гештегом #ColloqueMLP, яка постає фактично колективним 

репортажем із колоквіуму партії Марін Ле Пен 20 жовтня 2016 року. 

Зазначимо, що авторів твітів об‘єднує місце та час описуваних подій (твіти 

наведені в антихронологічному порядку, так, як вони з‘являються у стрічці 

новин / каналі комунікації за вищезазначеним гештегом). 

«Front National: @mikael_sala rappelle l'importance de la «silver 

economy», l'économie du vieillissement. La France doit être à la pointe ! 

#ColloqueMLP  

AdelaRochère: Irène Geay souligne l'importance de trouver des solutions 

pour garder les séniors actifs de travailler. #ColloqueMLP 

Steeve Briois: Bravo à mon adjointe aux Affaires sociales et au logement 

@aurelbx, qui participe au lancement du Collectif Séniors ! #ColloqueMLP» 

Наведена серія твітів ілюструє ще одну з головних «можливостей» 

мережі: публікація «лайв-твітів» (твітів з місця подій, «live tweet», «LT» 

(англ.), у яких можна описати і / або прокоментувати певну подію 

безпосередньо під час / з місця її розгортання (телепередачу, колоквіум, 

футбольний матч тощо). З технічного погляду «лайв-твіт» передбачає 

використання певного гештегу (наприклад, #ColloqueMLP для колоквіуму 

партії М. Ле Пен тощо) як впорядкувального засобу, що відкриває доступ до 

усієї сукупності повідомлень щодо певної події / заходу. Зауважимо, що у 

цьому випадку ядро семантики гештегів здебільшого формує денотативний 

компонент. Такі гештеги позначають актуальні події / заходи; у них нерідко 

використовуються топоніми або власні назви. Зовсім нещодавно під час 

https://twitter.com/hashtag/ColloqueMLP?src=hash
https://twitter.com/mikael_sala
https://twitter.com/aurelbx
https://twitter.com/hashtag/ColloqueMLP?src=hash
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різних заходів відвідувачам почали пропонувати вживати певний гештег 

(який вказують на роздаткових і рекламних матеріалах, афішах тощо), щоб 

полегшити подальший пошук інформації щодо цього заходу та 

популяризувати його, організувавши присвячений тільки цій події 

конкретний канал комунікації. 

Проте твіти з одним і тим самим гештегом можуть і не утворювати 

зв‘язного «тексту», а лише перегукуватися за тематикою. Такі гештеги 

Ю.Є. Галяміна пропонує вважати маркерами рубрик [18, с. 16]. Також 

гештег може бути лише синонімом до одного зі слів у повідомленні та не 

позначати, таким чином, теми цього повідомлення. Варто зазначити, що у 

твітах часто фігурує не лише один, а два й більше гештегів, що зумовлює 

появу цього твіту в декількох каналах дускусій, відповідно до гештегу, за 

яким вони сформовані. 

 

2.1.2.2. Гештег як інструмент соціальної класифікації, 

контактовстановлення та пошуку інформації 

 

Здатність гештегу слугувати тематичним маркером безпосередньо 

визначає його основну функцію – забезпечення пошукабельності Твіттер-

дискурсу («searchability» за Д. Бойд та Н. Еліссон [88], «investigabilité»; 

(французька наукова думка). За гештегами можна знайти в мережі 

«необхідні» особи або групи осіб, які обговорюють конкретні теми, що 

цікавлять користувача (функція контактовстановлення), або ж, власне, 

конкретні теми, конкретні події, відстежувати формування суспільної думки 

щодо них тощо. Англійський дослідник С. Картер у роботі, присвяченій 

особливостям перекладу гештегів, зазначає, що «гештеги є простим 

способом зробити широку різноманітність опублікованих мікроблогів 

пошукабельною, крім того, вони дають змогу отримувати точну та своєчасну 

статистику популярних тем («trending topics») у постах (записах) на 

платформі» [102], тобто гештеги дозволяють відстежувати тенденції 
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розвитку думок світової спільноти інтернет-користувачів щодо будь-якої 

події або ж сфери життя, зокрема, політики. І ця пошукабельність дискурсу 

Твіттера набирає досить різних форм: користувачі можуть переходити за 

покликанням, «клікнувши» на гештег, можуть використовувати пошукову 

систему Твіттера, а можуть і проконсультуватися щодо найпопулярніших 

тем («trending topics», «TT»), що поновлюються щосекунди в режимі 

реального часу (опція «Головні тенденції» / «Tendances» (фр.) розташована 

ліворуч від стрічки новин). Потоки або канали повідомлень за певними 

гештегами можуть стати об‘єктами редокументації – пов‘язаної з 

пошукабельністю дискурсу технодискурсивної операції, яку визначають як 

«репризу, поновлення в рамках нового документу слідів змісту попередніх 

документів, що генеруються автоматично внаслідок інтеракції користувача з 

комп‘ютерною системою» [231, с. 2]. Для регрупування повідомлень існують 

декілька спеціальних програм, які фактично слугують інструментами-

формами текстуалізації Твіттер-повідомлень: програма «Tweetdoc» створює 

документ з твітів з певним(и) гештегом(/-ами) у форматі «pdf», за допомогою 

програми «Storify» можна об‘єднати такі повідомлення у формі історії, яка 

виглядає як перелік твітів в антихронологічному порядку, програму ж 

«Twitario» можна використати для створення книжки з твітами якогось 

певного користувача мережі. Як бачимо, всі ці форми є текстуальними, а 

Твіттер і твіти виступають цікавим полем для дослідження проблем 

категоризації вербальних висловлювань з погляду висловлювання, дискурсу, 

тексту та документа. 

Тематично організовуючи Твіттер-дискурс, гештеги виконують 

функцію класифікатора, інструмента фолксономії (термін запропонував 

«інформаційний архітектор» Т. Вандер Вал у 2007 році на позначення 

«спільного тегування» / «соціальної класифікації» / «соціального 

індексування» / «соціального тегування» – процесу формування 

таксономічних категорій не дослідниками, а користувачами Інтернету 

завдяки позначенню ними певної інформації власними тегами (у нашому 
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випадку, гештегами) для полегшення її віднаходження у майбутньому [227]. 

Гештеги як метадані структурують онлайн-контент за різними категоріями, 

позначаючи ключове слово, тему повідомлення або його загальний 

змістовий план («aboutness») [151], за якими формуються відповідні канали 

комунікації. Зокрема, А. Кехо та М. Джи стверджують, що соціальні теги 

надають «доступ до читацького розуміння «загального змістового плану 

реальності», що раніше було можливо лише в обмежених масштабах за 

допомогою збору даних» [151]. Особлива цінність такого «зовнішнього» 

тегування [227] полягає у тому, що користувачі використовують свій 

власний словниковий запас, відображаючи у гештегах власне суб‘єктивне 

сприйняття того чи іншого явища.  

 

2.1.2.3. Гештеги як синтетичне відображення думок і переживань 

суспільства 

 

Соціально-орієнтовані «серйозні» гештеги стосуються резонансних 

міжнародних подій і, поширюючись користувачами Твіттера у 

повідомленнях, відображають «історію переживань» суспільства, реакцію 

міжнародної спільноти на навколишню дійсність. Серед таких гештегів, 

зокрема, #JesuisCharlie (гештег з‘явився після теракту у редакції журналу 

«Charlie Hebdo» 7 січня 2015 року); #AttentatNice, #PrayforNice (ці гештеги 

супроводжували Твіттер-повідомлення щодо теракту у Ніцці 14 липня 2016 

року) тощо. Варто зазначити, що гештег #JesuisCharlie визнано 

найпопулярнішим гештегом 2015 року (за даними Твіттера), а сама 

морфологічна модель побудови цього гештегу завоювала Інтернет-простір та 

породила такі популярні гештеги щодо інших гучних трагічних подій не 

тільки у Франції, а і в усьому світі: #jesuisVolnovakha, #jesuisUkraine, 

#ЯВолноваха, #МыВсеДонбасс (Україна, окупація Донбасу, теракт у 

м. Волноваха 13 січня 2015 року), #jesuisBruxelles (теракти у Брюсселі 



81 

 

22 березня 2016 року), #JeSuisLeMonde (цей гештег фігурував у численних 

твітах щодо різних терористичних атак), #JeSuisEurope тощо.  

У Твіттері є підрозділ «Tendances» (фр.) / «Trends» (англ.) / «Актуальні 

теми» (укр.), що розміщується на «домашній сторінці» користувача та 

завдяки якому користувачеві стає відомо про появу нових популярних 

гештегів. Зазначимо, що відповідно до обраного географічного 

розташування (можна змінити у налаштуваннях) користувач має змогу 

переглядати найпопулярніші гештеги будь-якої країни / міста або ж 

найуживаніші гештеги світової Твіттер-спільноти. Як приклад наведемо 

список із дев‘яти найпопулярніших гештегів у Франції на ранок 9 листопада 

2016 року після оголошення результатів президентських виборів у США (за 

спаданням «цитованості»): #Trump, #Etats-Unis, #USQuotidien, #MarineLePen, 

#USElection2016, #DonaldTrump, #MaisonBlanche, #Electionamericaine, 

#Brexit. Як бачимо, коли світ сколихують суспільно важливі події, 

«актуальні» гештеги виявляються певним чином пов‘язаними тематично між 

собою (М. Ле Пен як представник дотичного політичного напряму у Франції; 

«Брекзіт» як нещодавній вихід Великої Британії з ЄС, який підтримувався 

переможцем виборів у США Дональдом Трампом); наголосимо, що серед 

вищезазначених гештегів немає жодного розважального гештегу (які буде 

досліджено далі), а всі 9 найпопулярніших гештегів мають денотативний 

характер. Варто додати, що на сьогодні відстеження Твіттер-тенденцій 

вважається обов‘язковим для агенцій новин, інформаційних видань тощо; 

повідомлення щодо гештегів, які є найпоширенішими у певний період часу, 

неодмінно фігурують у стрічках новин ЗМІ, оскільки відображають 

найактуальніші теми суспільного обговорення та / або занепокоєння. 

Завдяки допоміжним інтернет-ресурсам, як наприклад «Hashtagify» [141], 

існує можливість ознайомитися не тільки зі статистикою популярності 

певного гештегу у Твіттері, а і з іншими 10 найпопулярнішими гештегами, 

які фігурували разом з ним у Твіттер-повідомленнях. Завдяки можливості 

такого статистичного та тематичного аналізу «висвітлення» певної події 
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можна відстежувати взаємопов‘язаність певних тем і механізм їхнього 

творення, поширення та «циркуляції» у Твіттері. 

 

2.1.2.4. Гештег як засіб поширення інформації 

 

Гештеги також виконують функцію швидкого поширення інформації, 

причому їх використовують як для поширення екстрених повідомлень, 

інструкцій щодо поведінки в надзвичайних ситуаціях, інформації щодо 

стихійних лих / терористичних атак / аварій (#AlerteInfo; #attaqueparis) 

(А. Монрой-Ернандес, досліджуючи дискурс ЗМІ Мексики, зазначав, що 

звичайні жителі інформують один одного та широкий загал щодо 

небезпечних подій, пов‘язаних із «війною наркоторгівців», у Твіттері 

завдяки гештегам, адже традиційні ЗМІ, що контролюються 

високопосадовцями та впливовими «наркобаронами», вдаються до політики 

замовчування злочинів, що відбуваються в наркоторгівлі, з метою 

підтримання іміджу країни / регіону [180]), так і в рекламних цілях 

(особливо для просування певних акцій, спеціальних пропозицій тощо). 

Зазначимо, що на сучасному етапі розвитку Інтернет-медіа прискіпливу 

увагу маркетологів, PR-менеджерів і спеціалістів SMM привертає роль 

гештегів як засобів просування брендів / ідей: гештеги виступають водночас 

інструментами відстежування ринку, діяльності конкурентів та вподобань 

цільової аудиторії, а також інструментами збору найсвіжіших відгуків 

(«feed-back») та прямого спілкування з клієнтами (контактовстановлення) 

(#MyCalvins компанії «Calvin Klein»; #CanonFeedback виробника 

електротехніки «Canon»; #pierrecardin дизайнерського дому П‘єра Кардена 

тощо). Цікавим прикладом використання гештегів як засобів просування та 

агітації можна назвати появу та поширення 9 листопада 2016 року, одразу 

після оголошення перемоги Д. Трампа на президентських виборах у США, 

гештегу #Michelle2020, метою якого було закликати дружину чинного 

президента США Б. Обами Мішель Обаму балотуватися на пост президента 

https://twitter.com/hashtag/AlerteInfo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/attaqueparis?src=hash
https://twitter.com/hashtag/pierrecardin?src=hash
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на наступних виборах у 2020 році. З-поміж останніх прикладів використання 

гештегів з метою реклами соціальних проектів можемо назвати промо-

кампанію Міністерства соціальних справ та здоров‘я Франції під гештегом 

#moissanstabac, яка закликала курців упродовж місяця (листопад 2016 року) 

утримуватися від споживання тютюнових виробів (див. Додаток Б). Усі акції 

в рамках цієї кампанії, відгуки про неї, враження безпосередньо тих, хто 

долучився до цієї акції (у формі твітів), можна відстежити в Твіттері за 

вищевказаним гештегом.  

Такий потенціал гештегів породжує, у свою чергу, появу 

процесуальних метадискурсів («discours procéduraux» за М.-А. Паво) щодо 

правил і порад створення та поширення «успішних» гештегів, які будуть 

достатньо популярними (парадокс гештегів, як математично довів редактор 

«New York Times» Деніел Віктор, полягає в тому, що їхня надмірна 

популярність позбавляє їх дієвості, оскільки твіти з‘являються настільки 

швидко у стрічці гіпотетичного користувача та у такій великій кількості, що 

повідомлення губляться серед сотень тисяч інших [229]), влучними та 

доречними. Невдалі гештег-кампанії можуть викликати непередбачувану 

негативну реакцію користувачів і нанести шкоду іміджу та репутації їх 

творців. Серед прикладів наведемо: #McDStories – гештег, запропонований 

компанією «McDonald‘s» з метою спонукання своїх співробітників 

поділитися позитивним досвідом роботи у компанії, який користувачі 

почали використовувати для того, щоб поскаржитися на умови / 

обслуговування / санітарний стан у ресторанах цієї мережі швидкого 

харчування; #WhyIStayed – піцерія «DiGiorno» використала вже популярний 

у Твіттері гештег для того, щоб привернути увагу до своєї смачної продукції 

(«#whyistayed You had pizza» (пер. «#чомуязалишилася в тебе була піца»), 

проте PR-менеджер піцерії попередньо не з‘ясував, що цей гештег активно 

використовувався для висвітлення проблеми домашнього насильства; через 

що компанія опинилася під навалою критики та суспільного засудження 

тощо. Деякі науковці, зокрема Р. Пейдж, присвячують розвідки відмінностям 
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між вживанням гештегів знаменитостями, бізнес-корпораціями та 

звичайними користувачами Твіттера [187]. 

Більшість дослідників Твіттера та, зокрема, гештегів схиляються до 

думки, що передбачити популярність чи навіть «вірусний» характер деяких 

гештегів або ж те, що вони залишаться непоміченими широкою аудиторією, 

часто виявляється неможливим. Як було з‘ясовано нещодавно, над твітами 

політиків працюють цілі команди лінгвістів і політологів для того, щоб 

повідомлення було максимально влучним та не викликало можливої 

негативної реакції. Так, у 2012 році під час президентської передвиборчої 

кампанії твіти кандидата М. Ромні погоджувало близько 22 осіб. Яскравим 

прикладом також виступає розкрите листування членів команди кандидатки 

у президенти США Г. Клінтон, де в низці повідомлень проходить 

обговорення між одинадцятьома членами її команди того, якими саме 

словами варто висловитися у твіті (обмеження у 140 символів) з приводу 

кризи в Пуерто-Ріко.  

Прикладом неконтрольованості процесу поширення гештегів є, 

зокрема, #StopIslam – гештег, що став найпопулярнішим у світовому Твіттері 

22 березня 2016 року після терактів у Брюсселі. Активне поширення цього 

гештегу у хвилі твітів підтримки постраждалим породило обурення багатьох 

Твіттер-користувачів, які почали критикувати сам гештег за його 

ісламофобський характер і ототожнення тероризму з релігією. Згідно з 

К. Сенешалом, автором книги «Медіа проти медіа. Суспільство спектаклю у 

часи цифрової революції» та відповідальним за зв‘язки з громадськістю 

передвиборчого штабу Ж.-Л. Меленшона, парадокс такої ситуації полягає у 

тому, що необхідно все одно використати цей гештег у твіті, навіть для того, 

щоб висловити його критику, адже цей конкретний гештег уже сформував 

потужний канал комунікації та лише наявність цього гештегу у твіті 

долучить останній до каналу комунікації, у такий спосіб забезпечивши 

«помітність» («visibilité») повідомлення [120]. Проте Твіттеру як 

дискурсивній екосистемі властиві процеси саморегулювання, які 



85 

 

забезпечуються, власне, самими користувачами мережі. Так, у підсумку, 90% 

твітів, що містили гештег #StopIslam, були спрямовані на критику цього 

гештегу (за даними «Вашингтон Пост»), паралельно з‘явився та почав 

набирати популярність гештег-реакція #IslamIsNotTheProblem). 

 

2.1.2.5. Гештег-ритуали та практики: соціалізувальна функція гештегів 

 

М.-А. Паво наголошує, що технодискурсивна діяльність у Твіттері 

відкрита до «продюзажу» (продукування + використання) – одночасного 

творення та «споживання» контенту користувачами. Сам термін було 

запропоновано А. Брансом у 2008 році [95, с. 40] на позначення 

«переведення технології у соціальну форму» або ж «створення соціальної 

форми технології» [176, с. 81-85]. На відміну від початкового слогана мережі 

у 2006 році («Що ви зараз робите?» / «What are you doing?») та дискурсів, що 

зводили мережу до простору «бідних та десоціалізувальних» висловлювань 

(Н. Чомський у 2011 році кваліфікував обміни онлайн-висловлюваннями як 

«дрібну, поверхову комунікацію, що руйнує нормальні людські стосунки» 

[112]), Твіттер сьогодні став дискурсивним простором розсіяної залученості 

користувачів, у якому відбувається обмін думками, знаннями та новинами. 

Розсіяна залученість користувачів проявляється у їх участі у 

соціокультурних «практиках», під якими розуміють усю сукупність звичаїв 

(практик), що народилась у спільноті користувачів Твіттера та якої не 

існувало у момент створення сервісу у 2006 році. Функцію організації та 

забезпечення реалізації цих соціокультурних цифрових практик-ритуалів 

забезпечують гештеги, які постають технічними афордансами Твіттера 

(«запрошуючи» користувача долучитися до того чи іншого каналу дискусії), 

які передбачають «ендемічні форми дискурсивної участі» [195, с. 161].  

Користувачі Твіттера створили щотижневі ритуали, як наприклад 

#jeudiconfession (четвер – день зізнань; додавши до повідомлення цей гештег, 

користувачі можуть поділитися зізнанням), #VendrediLecture (п‘ятниця – 

https://twitter.com/search?q=%23islamisnottheproblem&src=typd
https://twitter.com/hashtag/VendrediLecture?src=tren
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день порад щодо книжок для прочитання / вираження вражень від 

прочитаної літератури) (франкомовний Твіттер); #mondaymotivation 

(англомовний Твіттер) тощо. Досить популярний у всьому світі є гештег #FF 

(«Follow Friday»), вживаний на позначення п‘ятничного ритуалу 

рекомендувати іншим користувачам Твіттер-сторінку якогось користувача, 

чиї твіти вам до вподоби (бажано вказати причину, чому варти «фолловити» 

цю особу). Численні гештеги, серед яких #noteàmoimême, #lesgens, #done або 

#çacestfait, свідчать про дискурсивні практики, характерні для членів мережі. 

Як зазначає М-А. Паво, на початку свого існування Твіттер пропонував лише 

технічні можливості, «лише «techno-» від технодискурсу», а вже самі 

користувачі, поступово опановуючи комунікаційний простір мережі, форми 

цифрового письма та технології, посприяли створенню технолінгвістичних 

форм і перетворилися у своїй сукупності на своєрідну дискурсивну спільноту 

[194, с. 25-26]. 

Зауважимо, що політики намагаються використовувати потенціал 

Твіттера до створення практик-ритуалів: йдеться про так звані Твіттер-прес-

конференції (спілкування безпосередньо з виборцями у Твіттері), під час 

яких у користувачів мережі є можливість поставити запитання кандидату у 

формі твіту, варто лише додати до нього певний (конкретний) гештег, 

зокрема, в А. Жюппе це − #caféJuppé, у М. Ле Пен − #DirectMLP; у 

Н. Косцюшко-Морізе − #nkm2014.  

Гештеги виступають також організаторами конкретних бесід 

(«conversation») [207] або дискусій («discussion») [96] у Твіттері, 

полегшуючи, таким чином, спілкування на певні теми у мережі, наприклад, 

кожної середи протягом шкільного року (у визначений проміжок часу) усі 

франкофонні вчителі-користувачі Твіттера можуть долучитися до каналу 

комунікації на запропоновану педагогічну тему під гештегом #claved 

(«clavardage éducatif»), гештег #seochat формує популярний канал 

комунікації для спілкування користувачів, які прагнуть оптимізувати 

пошукову функцію у Твіттері, тощо.  

https://twitter.com/hashtag/mondaymotivation?src=tren
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Важлива роль гештегів у створенні та підтримці Твіттер-ритуалів 

сприяла розвитку їхньої соціалізувальної та розважальної функцій. Гештеги, 

що виконують цю функцію, є організаторами гри на зразок «Заверши 

фразу»: майже щодня у Твіттері з‘являються гештеги, які спонукають 

користувачів до того, щоб долучитися до «каналу» комунікації, висловити 

власну думку / емоції або поділитися досвідом на запропоновану тему-

гештег. Усім іншим користувачам мережі пропонується «вподобати» цей 

запис (клікнути на іконічний символ у вигляді серця), поділитися ним на 

своїй сторінці, прокоментувати його тощо. Подібні гештеги можуть бути як 

інтегрованими в синтаксичну структуру твіту, так і не інтегрованими до неї, 

проте гештеги першого типу більш поширені.  

Прикладами інтегрованих у синтаксичну структуру твітів 

соціалізувально-розважальних гештегів, зафіксованих у Твіттері в рубриці 

«Tendances» є: #LesEnfantsCestMignonMais: «#LesEnfantsCestMignonMais 

c‘est ingrat! Tu passes la journée à t‘occuper d‘eux mais leur 1er mot ç est papa»; 

«#LesEnfantsCestMignonMais ça prend toute la place au congélateur»; 

«#LesEnfantsCestMignonMais chez les autres»; трапляються також твіти, у 

яких просто вказано зазначений гештег, а замість закінчення фрази додано 

зображення; #PendantLamourFautPasDire: «#PendantLamourFautPasDire que 

les chameaux sont des mammifères de la famille des camélidés qui peuvent 

mesurer jusqu'à 1,85m à l'épaule»; «#PendantLamourFautPasDire «Tu acceptes 

la Carte visa?» тощо; #JeTapeMaCriseQuand: «#JeTapeMaCriseQuand les gens 

font des bruits de bouche en mangeant. J'ai envie de les éclater contre un mur 

pouah»; #TuSaisQueTuEsEnFinDeMoisQuand; #JeSuisEcoloQuand тощо. 

Цікаво, що останній гештег функціонував як у «серйозних» твітах із 

закликом до збереження природи («#JeSuisEcoloQuand j'utilise des astuces 

pour protéger la planète! #EcoGestes»), так і в жартівливих твітах 

(«#JeSuisEcoloQuand je bouffe un végan»). Деякі політики та групи підтримки 

політиків використовують можливість прорекламувати себе або певних 

кандидатів у стрічці твітів за популярними розважальними гештегами 

https://twitter.com/hashtag/LesEnfantsCestMignonMais?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PendantLamourFautPasDire?src=tren
https://twitter.com/hashtag/PendantLamourFautPasDire?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JeTapeMaCriseQuand?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JeTapeMaCriseQuand?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TuSaisQueTuEsEnFinDeMoisQuand?src=tren
https://twitter.com/hashtag/JeSuisEcoloQuand?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JeSuisEcoloQuand?src=hash
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(оскільки передбачається широка аудиторія читачів таких «каналів»), 

одночасно маючи на меті створити образ політика – простої людини, яка 

бере участь у суспільних Твіттер-практиках. Так, вищезазначений гештег 

констатуємо у твіті Ж.-Л. Меленшона: «Jean-Luc Mélenchon: 

#JeSuisEcoloQuand je défends à l'#ONU un traité contraignant les multinationales 

sur social et environnement + посилання на відео власного виступу під час 

засідання Ради ООН з прав людини»; група підтримки М. Ле Пен також 

не залишається осторонь і агітує голосувати за кандидатку, забезпечуючи 

«видимість» свого твіту завдяки використанню вищезазначеного 

гештегу: «Avec Marine: #JeSuisEcoloQuand je vote Marine Le Pen: 

relocalisation de l'économie, recherche dans les énergies du futur, 

investissements etc».  

Як бачимо, найчастіше подібні гештеги синтаксично виступають 

простими реченнями у складі твіту – складного речення. Проте 

соціалізувально-розважальні гештеги, що не перебдачають інтеграцію до 

синтаксичної структури речення, також з‘являються у Твіттері, зокрема 

#TeamPasDePont (пік популярності: 31 жовтня – 1 листопада 2016 року). 

Цей гештег використовувався у твітах дописувачів, яким не вдалося 

взяти вихідний у понеділок 31 жовтня 2016 року й у яких, відповідно, не 

було чотирьох вихідних днів поспіль (адже 1 листопада (у 2016 році цей 

день випав на вівторок) у Франції офіційне свято «День усіх святих» та 

вихідний день). Зауважимо, що цей гештег побудований внаслідок 

поєднання англійського та французьких слів. Соціалізувально-розважальні 

гештеги дуже швидко стають «трендами» та так само швидко зникають; 

лише деякі з них залишаються в активному вжитку Твіттер-спільноти. Серед 

таких «довговічних» гештегів, наприклад, #FirstWorldProblems, який 

використовують здебільшого з метою (само)іронії щодо абсурдності та 

незначущості проблем жителів розвинених країн. 

Значущим кроком в освоєнні Твіттера громадянською спільнотою 

стало використання подібних соціалізувально-розважальних гештегів для 

https://twitter.com/avec_marine
https://twitter.com/hashtag/JeSuisEcoloQuand?src=hash


89 

 

іронії над політиками та їхньою діяльністю, соціальними проблемами, або ж, 

навіть, над ситуацією постійної терористичної загрози, у якій зараз 

знаходиться Франція. Варто зазначити, що завдяки такому іронічному 

сприйняттю дійсності та можливості виразити свої думки поруч з іншими 

користувачами мережі досягається певне психологічне розвантаження. 

Зокрема, емоційна напруга, пов‘язана з постійною загрозою терористичної 

атаки та неможливістю попередити та передбачити можливі напади, також 

знайшла «вихід» в іронічних соціалізувально-розважальних гештегах, серед 

яких, наприклад, #DaeshRevendique («ІДІЛ» бере на себе відповідальність 

за…» або #JesuisFarine («Я – борошно»). Проаналізуємо ці гештеги та 

випадки їхнього використання більш детально. 

Після терористичних атак у Франції, за які взяла на себе 

відповідальність організація «ІДІЛ», а також численних інших кримінальних 

злодіянь, які, ймовірно, були поодинокими та не пов‘язаними з тероризмом 

злочинами, проте відповідальність за які приписувалася також «ІДІЛ» (або 

засобами масової інформації, або самою організацією «ІДІЛ»), французькі 

громадяни почали використовувати гештег #DaeshRevendique для 

висміювання перекладання провини на інших, нездатності взяти на себе 

відповідальність тощо. Зокрема, зустрічаємо випадки використання 

вищезгаданого гештегу для іронічної критики: 

- політичних подій / дій президента / уряду / опозиції: 

«#DaeshRevendique les nouvelles décisions de #Macron: diminution contrats aidés, 

réforme du travail...»; «#DaeshRevendique l‘élection de Macron» тощо; 

- соціальних проблем, за які ніхто не хоче брати на себе 

відповідальність: «J'attends que #DaeshRevendique le feu de pneu et de poubelle lors 

de la prochaine manifestation» тощо; 

- незначних поодиноких неприємностей, які трапляються з 

користувачами та в яких часто винні вони самі: «#DaeshRevendique l'angle aigu de 

la table basse qui s'est jetée sur mon petit orteil droit en pleine nuit»; 

«#DaeshRevendique la disparition des chaussettes lors de la lessive» тощо; 

https://twitter.com/hashtag/DaeshRevendique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DaeshRevendique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DaeshRevendique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Macron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DaeshRevendique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DaeshRevendique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DaeshRevendique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DaeshRevendique?src=hash
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- інших фактів / явищ / подій з повсякденного життя: 

«#DaeshRevendique le prix du iphone X»; «#DaeshRevendique les choix de Didier 

Deschamps» (Дідьє Дешам − тренер національної збірної Франції з футболу) 

тощо. 

Інший же гештег – #JeSuisFarine – з‘явився після того, як М. Вальса, 

кандидата на «Праймеріз» від правої партії, невідомий обсипав борошном 

під час зустрічі з виборцями у рамках президентської кампанії у Страсбурзі у 

грудні 2016 року; популярність цього гештегу зросла ще більше після того, 

як борошном обсипали ще одного кандидата на пост президента Франції від 

правої партії Ф. Фійона. Зауважимо, що у побудові цього гештегу пізнається 

аналогія з гештегом #JeSuisCharlie та іншими подібними гештегами, 

утвореними за цією моделлю (які проаналізовані вище у роботі); борошно ж 

символізує відновлення репутації (фр. «blanchir la réputation»). Цей гештег 

зустрічаємо у твітах з критикою вищезазначених політиків (наприклад, 

«J‘espère juste que le costume à 6500€ n'est pas trop abîmé #JeSuisFarine 

#Fillonblanchi #FillonDégage»), а також у твітах, присвячених висміюванню 

одночасно як політиків, так і ЗМІ, зокрема, властивого пресі опису 

злочинців, яких звинувачують у вчиненні терористичних атак («Et là, 

subitement, la farine s'est radicalisée, on n'a rien pu faire…!!!#JeSuisFarine»; «Un 

sac de Farine connu des services de Police a attaqué Manuel #Valls en période 

d'Etat d'Urgence à Strasbourg #JeSuisFarine»; «Les autres sacs de farine ne 

comprennent pas : "C'était un sac de farine sans histoire. Un bon voisin. On ne 

comprend pas" #JeSuisFarine»; «Attention!! Toute les farines ne sont pas 

radicalisées. Pas d'amalgame s'il vous plaît #JeSuisFarine #Valls тощо. 

Критика політиків також знаходить відображення у соціалізувально-

розважальних гештегах, яскравим прикладом яких є #DroitiseTonExpression 

(«Зроби правим» вираз / прислів‘я»). Цей гештег постав надзвичайно 

заохочувальним у плані словотворчості, гри зі словами та створенні алюзій 

для французької Твіттер-спільноти, яка «прийняла виклик» і у твітах 

перероблювала французькі сталі вирази та прислів‘я (які залишаються 

https://twitter.com/hashtag/DaeshRevendique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DaeshRevendique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JeSuisFarine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Fillonblanchi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FillonDegage?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JeSuisFarine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Valls?src=hash
https://www.tuxboard.com/blog/strasbourg/
https://twitter.com/hashtag/JeSuisFarine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JeSuisFarine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JeSuisFarine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Valls?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DroitiseTonExpression?src=hash
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впізнаваними), висміюючи дії, політичну лінію та жагу до збагачення 

представників правих сил Франції. Нижче наведемо лише невелику частину 

прикладів твітів, які відображаються у сформованому вищезазначеним 

гештегом каналі (разом з оригінальними версіями французьких висловів / 

прислів‘їв, які лягли в основу «твітотворчості» користувачів мережі: «Rira 

bien qui volera le dernier» («Rira bien qui rira le dernier»); «Qui vole un bœuf 

place tout aux Iles Caïman» («Qui vole un oeuf vole un boeuf»); «L'amour est 

dans le blé» («L'amour est dans le pré», назва популярного французького 

телесеріалу); «Faut pas vendre la peau du Peuple avant de l'avoir dépouillé!», «Il 

ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir spéculé...» («Il ne faut pas vendre 

la peau de l'ours avant de l'avoir tué»); «Le monde appartient à ceux dont les 

ouvriers se lèvent tôt» («Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt»); «Donner 

c'est donner, voler c'est inné» («donner c'est donner, reprendre c'est voler»); «On a 

du caviar sur la planche» («avoir du pain sur la planche»); «Rendre l'argent ne fait 

pas le bonheur» («l'argent ne fait pas le bonheur»); «le pen aboie la caravane 

passe!!!» («Les chiens aboient, la caravane passe»); «un pour tous...tous pourris!» 

(«un pour tous, tous pour un», девіз мушкетерів з роману А. Дюма «Три 

мушкетери»); «Les rats "constructifs" quittent le navire LR» («les rats quittent le 

navire»); «Loin du peuple loin du cœur» («loin des yeux, loin du coeur»); «Être 

malagauche» («être maladroit»); «La Droite est pavée de bonnes intentions» 

(«L'enfer est pavé de bonnes intentions»); «Ne remets pas Hollandemain ce que tu 

pourrais faire aujourd'hui» («ne remets pas à demain ce que tu peux faire 

aujourd'hui»); «Ne nous Fillon pas aux apparences» («se fier aux apparences»); 

«L'habit ne fait pas le Fillon» («l'habit ne fait pas le moine», натяк на дуже 

дорогі костюми Ф. Фійона); «Bien mal acquis profite à ton épouse» («Bien mal 

acquis ne profite jamais», натяк на скандал, який вибухнув у Франції, після 

розкриття факту того, що Ф. Фійон протягом 10 років платив заробітну плату 

своїй дружині з депутатських фондів, остання фігурувала у документах як 

його помічниця та за цей період отримала понад 500 тисяч євро, хоча 

насправді не працювала) тощо. 

http://www.linternaute.com/proverbe/727/rira-bien-qui-rira-le-dernier/
http://www.linternaute.com/proverbe/606/il-ne-faut-pas-vendre-la-peau-de-l-ours-avant/
http://www.linternaute.com/proverbe/606/il-ne-faut-pas-vendre-la-peau-de-l-ours-avant/
https://fr.wiktionary.org/wiki/donner_c%E2%80%99est_donner,_reprendre_c%E2%80%99est_voler
http://www.linternaute.com/proverbe/236/les-chiens-aboient-la-caravane-passe/
https://fr.wiktionary.org/wiki/un_pour_tous,_tous_pour_un
https://fr.wiktionary.org/wiki/les_rats_quittent_le_navire
https://fr.wiktionary.org/wiki/les_rats_quittent_le_navire
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http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/intention
http://en.bab.la/dictionary/french-english/l-habit-ne-fait-pas-le-moine
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Як можемо побачити, французькі користувачі Твіттера максимально 

креативно підійшли до виконання цього «гештег-ритуалу»: зустрічаємо і 

доповнення сталих виразів і прислів‘їв, і перероблення їхніх перших / других 

частин, і використання гри з римою та гри слів, зокрема з власними назвами 

(іменами політиків), при збереженні синтаксичної структури вихідних 

виразів / прислів‘їв. Зауважимо, що у мережі з‘явився й антонімічний 

вищезазначеному гештегу гештег #Gauchisetonexpression (ще один доказ 

характерного для Твіттера процесу саморегуляції), проте він не набув такої 

виняткової популярності, як #DroitiseTonExpression. 

 

2.1.2.6. Модально-афективні аспекти гештегів 

 

М. Заппавінья вказує на здатність гештегів бути носіями оцінних 

значень [237] завдяки можливості відобразити в них усі аспекти ставлення 

до когось / чогось, визначені Дж.Р. Мартіном та П.Р.Р. Вайтом у системі 

оцінювання події / явища / особи: вираження емоцій; вираження судження 

(оцінка поведінки щодо норм (напр., правильно, неправильно, етично, 

відповідально тощо)); вираження оцінки (з естетичної точки зору) [172, с. 38-

91].  

Для вияву емоцій у Твіттері існують емотивно-афективні гештеги, 

серед яких, зокрема, гештеги-вигуки або гештеги-ономатопи 

(звуконаслідувальні слова). Деякі з таких гештегів поширені в усій інтернет-

мережі, інші – більш типові для Твіттера. Якщо #grr, #beurk («фу, гидота»), 

#arfff або #pfff вже є вкоріненими та належать до спільного фонду 

експресивних форм у записах онлайн і поза мережею, на комп‘ютері, в СМС 

тощо (без позначки #), то #mouahaha або #vomi більш властиві саме Твіттеру. 

Емоції висловлюють також завдяки позначенню у гештезі конкретних 

психологічних чи емоційних станів, наприклад, у франкомовному Твіттері 

функціонують такі гештеги, як #colère, #malaucoeur, #joie, #scandalisée. Вони 

передають додаткову інформацію, між вираженням емоцій і наданням твіту 

https://twitter.com/hashtag/Gauchisetonexpression?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DroitiseTonExpression?src=hash


93 

 

певної оповідної модальності («modalisation énonciative») [195, с. 173], адже 

дуже важко відрізнити, належить гештег до опису психологічного стану 

користувача чи є результатом його оповідної суб‘єктивності. Вираження 

судження зустрічаємо у гештегах #trahison, #incompétence, #amateurisme, 

#Délinquant тощо. Зазначимо, що гештеги з естетичною оцінкою не були 

популярними протягом досліджуваних політичних кампаній. 

Ю. Є. Галяміна об‘єднує три вищезазначені функції певних гештегів у 

предикативно-класифікуючу функцію, яка полягає у тому, що за допомогою 

гештегу події, особі, явищу надається емотивно-ефективне навантаження, 

яке дозволяє класифікувати його до того чи іншого класу подій, станів, 

об‘єктів тощо [18, с. 20]. Гештеги такого типу не мають конкретної 

референції, а позначають здатність ситуації або її учасників (того, про що 

йдеться у твіті) належати до того чи іншого класу об‘єктів, оцінюють подію, 

особу, явище та характеризуються певним прагматичним навантаженням. 

Серед прикладів гештегів, які виконують предикативно-класифікуючу 

функцію, наведемо: #tristesseabsolue (розпач щодо якоїсь незначної події, 

ситуації), #AucunRespect (вираження обурення), #pathétique (вираження 

розчарування, обурення), #vdm (скарження на себе, обставини, життя), 

#LaVieEstBelle (захват від життя або хвастощі) тощо. 

Окремо виділяємо гештеги – оцінні імена (вслід за Ю.Є. Галяміною), у 

яких поєднуються референтне маркування конкретної події, явища, особи 

тощо та їх прагматична оцінка. Створення таких гештегів можна вважати, за 

О. Іссерс, актами «неймінгу» [33, с. 86-89]. Оцінні гештеги-етикетки 

постають засобом творення певного конотативного забарвлення 

позначуваної події, явища, особи, групи та виступають у твітах як 

квазісиноніми позначуваної референції: #Parachutée, #NKMent, #NKMdr (для 

позначення Н. Косцюшко-Морізе); #UMPanade, #UMPitres, #UMPireEnPire 

(для позначення партії UMP («Союз за народний рух») тощо; #Tartuffe 

(антаномаза власного імені, значення «лицемірний»), #HidalgOUT (для 

позначення А. Ідальго) тощо. Зазначимо, що подібні гештеги (як загалом й 
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інші гештеги) можуть бути інтегровані в синтаксичну структуру твітів у ролі 

членів речення (такі гештеги можна назвати «внутрішніми») та вживатися 

замість позначуваної події, явища, особи, групи, наприклад: «#HidalgOUT 

soigne son électorat...», «Attention #nkment va intervenir sur la 

#reformeterritoriale…», а можуть і передувати тексту твіту або знаходитися за 

ним (у таких випадках їх вважаємо «зовнішніми»): «Moment d'honnêteté 

intellectuelle : l'article de Bruno Roger Petit sur le stationnement à Paris est 

totalement pertinent #HidalgOut» тощо. 

Деякі гештеги виконують власне модальну функцію, адже містять 

експліцитну інтерпретативну інструкцію, як наприклад #sarcasm(e), #ironie 

або #humour. Вони формують канали комунікації, які об‘єднують твіти з 

однаковою модальністю, проте теми цих твітів можуть бути абсолютно 

різними. Такі гештеги постають лаконічними коментарями, що надають 

модальне навантаження висловленому у твіті, наприклад, під гештегом #ubu 

(франкомовний Твіттер) можна знайти цілу низку твітів, у яких франкомовні 

користувачі, згідно зі своєрідною «віртуальною домовленістю» та спільною 

для французьких користувачів мережі культурою, описують абсурдні 

ситуації (походить від назви театральної п‘єси Альфреда Жарі «Король 

Убю» («Ubu Roi», 1896 р.), яка фактично передвістила рух сюрреалістів і 

театр абсурду). Характерно, що в англомовному Твіттері той самий гештег 

#ubu вживається переважно як акронім фрази «You Be You» і за ним можна 

побачити записи, що пропагують індивідуальність та свободу самовияву. 

Отже, членство у Твіттері базується на своєрідному заклику до спільної 

культури комунікації в техновербальних інтеракціях. 

Варто зазначити, що в мережі виникають і поширюються набагато 

менш нейтральні гештеги, зокрема такі, що пропагують сексизм (статеву 

дискримінацію) (#PrénomDePute), гомофобію (#UnGayMort, 

#simonfilsestgay), антисемітизм (#UnBonJuif), расизм (#simafillerameneunoir). 

Ці гештеги конструюють онлайн-канали і, відповідно, породжують 

дискурси. Деякі дослідники вважають, що використання таких гештегів 

https://twitter.com/hashtag/reformeterritoriale?src=hash
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потрібно відстежувати та воно слугує достатньою підставою для порушення 

питання про етику Твіттер-дискурсу з огляду на дотримання норм та повагу 

цінностей. Проте оскільки Твіттер є, як було зазначено, «зменшеною копією 

світу» («le monde en tout petit») [197], то в його просторах конструюються і 

контрдискурси, які свідчать про дискурсивне регулювання у мережі 

(«régulation discursive») [195, c. 174-175], що варте окремої уваги: реакцією 

на расистські гештеги, наприклад, стала поява іронічної відповіді-гештегу 

#unbonblanc. Також нерідко в мережі трапляються «гештеги ненависті», 

поява та поширення яких провокують моральне обурення спільноти, а творці 

таких гештегів і ті, хто пропагує їх використання, можуть навіть бути 

притягнуті до відповідальності.  

Багато гештегів створюються з жартівливою метою, вони індивідуальні 

та залишаються унікальними, як у прикладі, що наводить М.-А. Паво у 

власному твіті (твіт містить три гештеги, останній з який є авторським): 

«#pluie #paris #lesoleilsestnoyémaisoùdoncbordel»; або ж гештег 

#IlYAQuelqueChoseDePourriAuRoyaumeDeSarko, який було використано 

лише в одному твіті, проте останній фігурував у досліджуваному корпусі 

твітів, адже містив інші популярні гештеги, за якими сформовано матеріал 

дослідження: «#Sarkozy #Sarkoshow #Sarkoland 

#IlYAQuelqueChoseDePourriAuRoyaumeDeSarko #LesRepublicains» + 

гіперпосилання на статтю у журналі «Le Parisien». Подібні авторські гештеги 

сприяють самовираженню користувачів Твіттер-мережі, адже вони 

відображають своєрідність і креативність автора, особливості його 

світосприйняття. Проте навіть такі гештеги можуть набувати 

непередбачуваної популярності, наприклад, у червні 2012 року, одразу після 

президентських виборів у Росії, на яких було переобрано В. Путіна, у світові 

тренди Твіттера потрапив гештег російською мовою 

#путинтыктотакойдавайдосвидания. Зазначений гештег з‘явився завдяки 

популярному відеоролику з кадрами так званої джигітки − змагання серед 

азербайджанських чоловіків у своєрідному «реп-конкурсі», під час якого 
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вперше пролунала фраза «Ты кто такой, давай, до свидания». Користувач 

Твіттера А. Філін додав до цієї фрази звертання до В. Путіна та зробив 

першу публікацію гештегу #путинтыктотакойдавайдосвидания у Твіттері; 

на момент цієї події в А. Філіна налічувалося лише близько 150 читачів у 

Твіттері, проте його гештег не тільки став найпопулярнішим у Росії, а й 

облетів мережу і в перекладі #putinwhoareyougetoutbye. Сучасний російський 

ліворадикальний анархістський рух «Группа «Война» на своїй Твіттер-

сторінці закликав вживати цей гештег не тільки у Твіттер-повідомленнях на 

політичні теми, а у всіх твітах взагалі, що мало на меті популяризацію та 

розповсюдження гештегу в найглобальніших масштабах як у самій Росії, так і за 

її межами; у численних твітах значилося: «#путинтыктотакойдавайдосвидания. 

RT if you don‘t understand this» (пер. «#путинтыктотакойдавайдосвидания. 

Зробіть ретвіт, якщо не розумієте, що це означає») [115]. Користувачі мережі 

відгукнулися, відразу з‘явилося багато записів англійською мовою на зразок: 

«#путинтыктотакойдавайдосвидания. I have no idea what that says, but I agree 

anyway» (пер. «#путинтыктотакойдавайдосвидания. Гадки не маю, про що тут 

ідеться, але все одно погоджуюся»). Цей випадок можемо вважати прикладом 

маніпуляції суспільною думкою і нав‘язування понять шляхом концептуалізації: 

до відомої фрази з відеоролика додається власне ім‘я, нова комбінація 

перетворюється на гештег, який уже є не реченням, а чимось на зразок 

складеного слова (одного), тобто одним поняттям-концептом. І це поняття-

концепт як гіпертекстуальне покликання, за лічені години охоплює весь 

світовий віртуальний простір. 

Отже, як зауважує М. Заппавінья, функції гештегів фактично 

збігаються з визначеними засновником системно-функціональної 

лінгвістики М. Холлідеєм трьома основними функціями мови: 

1) концептуальною, що відображає досвід мовця щодо його внутрішнього 

світу й об‘єктивної зовнішньої дійсності; 2) міжособистісною, що полягає у 

встановленні та підтриманні соціальних стосунків, рольової структури, 

впливу на співрозмовника, оцінюванні тощо; 3) текстовою, яка забезпечує 
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подання інформації у вигляді зв‘язного висловлювання [140]. У широкому 

(абстрактному) розумінні проаналізовані у дослідженні функції гештегів 

відповідають цим трьом загальним функціям мови, які набувають нового 

виміру в цифровій екосистемі Твіттера. 

 

2.2. Гештег-висвітлення політичних кампаній 2014 та 2016–2017 років у 

Франції 

 

Твіттер став одним із просторів проведення передвиборчої кампанії у 

мери Парижа у 2014 році, коли за посаду голови міста змагались А. Ідальго 

та Н. Косцюшко-Морізе; у 2016–2017 роках, під час президентських 

перегонів у Франції, «Твіттер-висвітлення» та «Твіттер-обговорення» 

політичної кампанії набуло небачених масштабів. Суспільне обговорення 

політичних питань у мережі відбувалося завдяки гештегам, присвяченим 

цим конкретним виборам, за допомогою яких користувачі мали змогу 

долучитися до публічних дискусій і зробити свою думку у вигляді твіту 

почутою (побаченою).  

З метою дослідження специфіки функціонування гештегів у 

політичному Твіттер-дискурсі та визначенні специфічних тенденцій 

розвитку політичного «гештег-висвітлення» у роботі запропоновано 

тематичну класифікацію гештегів політичної кампанії 2014 року та створену 

на її основі розширену класифікацію гештегів передвиборчої кампанії 2016–

2017 років, що дозволило здійснити порівняльний аналіз двох кампаній і 

визначити нові типи гештегів, які інтегрувалися до політичного Твіттер-

дискурсу в останні роки. Окремо запропоновано методику структурно-

семантичного аналізу гештегів без «відриву» від контексту їхнього існування 

та функціонування (Твіттер-повідомлень) і класифіковано гештеги двох 

передвиборчих кампаній за структурно-семантичними групами та 

підгрупами. Аналізу специфічних для французького Твіттер-дискурсу 
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оцінних політичних гештегів, побудованих на основі власних назв, 

присвячений окремий підпункт дослідження. 

 

2.2.1. Тематична класифікація гештегів 

 

2.2.1.1. Гештег-висвітлення виборів мера Парижа 2014 року 

 

Для аналізу гештег-висвітлення передвиборчої кампанії 2014 року у 

Франції було відібрано найпопулярніші гештеги Франції за допомогою 

онлайн-сервісів моніторингу гештегів «Keyhole» [153], «Hashtagify» [141] та, 

власне, Твіттеру (гештеги-тенденції Франції за досліджуваний період). 

Вказані програми дозволяють у режимі реального часу побачити не тільки 

кількісні показники вживання того чи іншого гештегу, а й найактивніші 

географічні зони (по всьому світі), у яких люди використовують певне 

метадане, та отримати кількісну статистику пікових днів його використання 

протягом тижня. Ідея дослідити у такий спосіб Твіттер-простір Франції була 

запозичена в американських науковців, зокрема Дж. Кремптона, М. Грехема, 

Т. Шелтона та інших, які проводять аналіз гештегів у контексті геовебу 

(«geoweb») [114].  

Функція та поняття геовебу було введене американським вченим-

дослідником архітектури кіберпростору Ч. Херрингом [145, с. 4] для 

позначення явища комбінації Web 2.0 з будь-якою географічною 

інформацією. Вивчаючи поняття геотегування («geotagging») − процесу 

приєднання географічних метаданих до різноманітних інформаційних 

ресурсів − у Твіттер-повідомленнях з метою аналізу соціального та 

часопросторового поширення певних гештегів і їхньої частотності у 

співвідношенні з географічним розташуванням користувачів, дослідники 

встановлюють патерни ретвітів повідомлень і, відповідно, визначають 

найбільш ефективні з точки зору маніпуляції засоби поширення певної 

інформації у віртуальній мережі за допомогою гештегів [114, с. 135]. 
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Отже, спочатку нами було проаналізовано «таймлайни» провідних 

політиків Франції (Анн Ідальго та Наталі Косцюшко-Морізе (кандидати у 

мери Парижа 2014 року), а також Алена Жюппе, Марін Ле Пен, Франсуа 

Фійона, Жана-Франсуа Копе, Жана-Люка Меленшона) та канали дискусій за 

гештегами #France, #élections, #élections2014, #municipales2014, відібрано 

найчастотніші гештеги та досліджено їх за допомогою програми «Keyhole». 

Найпопулярнішим гештегом передвиборчої кампанії у мери Парижа за 

даними програми ТрендМоніторингу став #PARISledébat, який, у свою чергу, 

відкриває доступ до всіх Твіттер-повідомлень, у яких його було вжито. Так само, 

як і його менш популярні аналоги (#municipales2014, #CarnetDeCampagne, 

#Mondébat2014) цей гештег дозволяє на пряму слідкувати за передвиборчою 

кампанією у мережі, уможливлює моментальність передачі інформації та 

дозволяє легко отримати доступ до всього матеріалу, пов‘язаного з виборами 

2014 року у Франції. 

Нами було проаналізовано найбільш вживані гештеги виборчих перегонів 

у мери Парижа у 2014 році, які використовувалися користувачами разом з 

гештегом #PARISledébat (найпопулярніший гештег кампанії). Наголосимо на 

влучності формулювання самого гештегу #PARISledébat, який є посиланням на 

сотні тисяч інших повідомлень, адже, наприклад, його аналог #ledébatparis 

виявився набагато менш потужним з точки зору його вживання користувачами 

Твіттера. 

Аналіз найпопулярніших гештегів передвиборчої кампанії на посаду 

голови мерії Парижа 2014 року, які супроводжували гештег #PARISledébat, 

мотивував виокремлення таких шести тематичних груп гештегів: 

1) гештеги, які відсилають до події (вибори, назви партій, рухів, імена 

осіб), нейтральні: #Paris2014, #municipales2014, #CarnetDeCampagne, #PS, 

#UMP, #HidalgoNKM, #MonVote2014, #NKM, #Hidalgo; 

2) тематично спрямовані (формують лексичні поля) − проблеми, які 

потребують вирішення у Парижі: #Transports, #sécurité, #pollution, #logement, 

#insecurité, #handicap, #personnesagées, #Accessibilité, #projet2gares, 

https://twitter.com/search?q=%23municipales2014&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23CarnetDeCampagne&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Paris2014&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23municipales2014&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23CarnetDeCampagne&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23PS&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23UMP&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23HidalgoNKM&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23MonVote2014&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23NKM&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Transports&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23s%C3%A9curit%C3%A9&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23pollution&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23logement&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23insecurit%C3%A9&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23handicap&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23personnesag%C3%A9es&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Accessibilit%C3%A9&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23projet2gares&src=hash
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#pollutiondelair, #LégitimitéDémocratique, #ModeDeScrutinARevoir, #longjumeau, 

#embouteillages; 

3) критично спрямовані:  

а) критично спрямовані взагалі: #sectarisme, #insecurité, #incompétence, 

#NonAuDiesel, #amateurisme, #mensonge; 

б) проти чинного президента та соціалістичної партії: 

#trahisonSocialiste,#dehorslessocialistes, #HollandeTouteLaFranceVeutTaDémission, 

#HollandeDemission; 

4) гештеги на підтримку певного кандидата та його партії: 

#ParisLeDebatNKM, #ParisLeDebatHidalgo, #AvecNKM, #AvecAnne, #HidalGO, 

#NKM2014, #PMAnne, #NKMeeting, #NKMaire; 

5) гештеги проти певного кандидата та його партії: #HidalgOUT, #Tartuffe 

(антаномаза власного імені, значення «лицемірний», щодо А. Ідальго), #NKMent, 

#PMAnne, #tiberi (причетність до «клану» Тібері), #NKMdr, #NKMent, 

#UMPinder, #UMPoingDansTaFace, #UMPopCorn (англ.), #UMPireEnPire, 

#trahisonSocialiste, #dehorslessocialistes, #MinistreDuDiesel (перифраза, 

використовувався щодо Н. Косцюшко-Морізе); 

6) вираз емоцій та ставлення до виборів і дебатів: #jdcjdr («Je dis ça, je dis 

rien»), #quandMeme, #JeDemande, #wow (англ.), #Soupir, #ohwait (англ.), 

#CeNEstQuUneExpression. 

Можемо побачити, що гештегами можуть виступати іменники 

(#mensonge); прислівники (#quandMeme); вигуки (#wow); словосполучення, 

причому з будь-якими частинами мови, які узгоджуються між собою 

(#dehorslessocialistes; #pollutiondelair; #LégitimitéDémocratique); просто 

поєднання іменників в одне складне слово (#HollandeDemission); еліптичні 

речення (#NonAuDiesel); повні речення, навіть зі звертанням, проте без 

жодного розділового знаку (#HollandeTouteLaFranceVeutTaDémission); 

абревіатури-акроніми (#jdcjdr) тощо; структурно-семантична класифікація 

гештегів двох аналізованих політичних кампаній буде запропонована далі. 

https://twitter.com/search?q=%23pollutiondelair&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23L%C3%A9gitimit%C3%A9D%C3%A9mocratique&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23ModeDeScrutinARevoir&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23longjumeau&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23sectarisme&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23insecurit%C3%A9&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23incomp%C3%A9tence&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23NonAuDiesel&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23amateurisme&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23mensonge&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23trahisonSocialiste&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23dehorslessocialistes&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23HollandeTouteLaFranceVeutTaD%C3%A9mission&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23HollandeDemission&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23ParisLeDebatNKM&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23AvecNKM&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23HidalGO&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23NKM2014&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23PMAnne&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23HidalgOUT&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Tartuffe&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23NKMent&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23PMAnne&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23tiberi&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23NKMdr&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23NKMent&src=hash
http://twicsy.com/tag/%23UMPinder
http://twicsy.com/tag/%23UMPoingDansTaFace
http://twicsy.com/tag/%23UMPopCorn
http://twicsy.com/tag/%23UMPireEnPire
https://twitter.com/search?q=%23trahisonSocialiste&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23dehorslessocialistes&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23MinistreDuDiesel&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23quandMeme&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23JeDemande&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23wow&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Soupir&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23ohwait&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23CeNEstQuUneExpression&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23mensonge&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23quandMeme&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23wow&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23dehorslessocialistes&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23pollutiondelair&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23L%C3%A9gitimit%C3%A9D%C3%A9mocratique&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23HollandeDemission&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23NonAuDiesel&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23HollandeTouteLaFranceVeutTaD%C3%A9mission&src=hash
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Цікавим прикладом концепто-гештеготворення став гештег 

#LibertéEgalitéAccessibilité − перероблене гасло Франції, метою якого було 

привернення уваги до проблем людей з обмеженими можливостями. З метою 

поширення обізнаності населення та вираження занепокоєння людей 

проблемою недостатнього піклування мерії Парижа про задоволення потреб 

людей з обмеженими можливостями у безпроблемному пересуванні містом 

сам гештег було перетворено на соціальне гасло (влучне, містке), яке 

фігурувало у зовнішній рекламі та на постерах супроводжувалося 

зображенням паризьких пам‘ятників у інвалідних візках (див. Додаток Б). 

У лідера Національного фронту М. Ле Пен зустрічаємо цікаві авторські 

гештеги, які політик використовує для демонстрації іронії щодо дій своїх 

суперників, зокрема #paniqueàbord, або ж #LaCasteTremble. Такі гештеги 

привертають увагу аудиторії та майже стовідсотково не залишаються 

непоміченими. А. Ідальго часто вживає гештеги типу #Parisestmagique, 

#IcicestParis (ціле речення як гештег) для демонстрації свого власного 

ставлення до міста, мером якого вона прагне стати.  

Зазначимо, що розташування гештегу у Твіттер-повідомленні довільне: 

він може бути вставлений як на початку, так і в середині або наприкінці 

твіту. Гештег може передувати або слідувати тексту твіту (в такому випадку 

його можна назвати «зовнішнім»), а може бути й інтегрованим у 

синтаксичну конструкцію висловлювання як іменник, прикметник, частина 

складного речення тощо (такий гештег можна назвати «внутрішнім»), що 

буде проаналізовано більш детально далі у роботі.  

 

2.2.1.2. Передвиборча кампанія 2016–2017 років у гештегах: розширення 

тематичної класифікації 

 

Потужний розвиток Твіттера як інструменту ведення політичної 

боротьби та одного з головних інформаційних і маніпулятивних каналів 

політичної кампанії зумовив появу нових тематичних груп гештегів, що, у 

https://twitter.com/search?q=%23Parisestmagique&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23IcicestParis&src=hash
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свою чергу, спричинило необхідність розширення та доповнення 

запропонованої тематичної класифікації гештегів політичної кампанії 

2014 року для того, щоб детально проаналізувати та класифікувати політичні 

гештеги президентської кампанії у Франції у 2016–2017 роках. 

Для аналізу гештегів політичної кампанії 2016–2017 років було обрано 

період між першим і другим туром президентських виборів (23 квітня – 7 травня); 

до класифікації увійшли гештеги, які фігурували у Твіттер-каналах, сформованих 

за найпопулярнішими нейтральними гештегами досліджуваної політичної 

кампанії (#LeGrandDébat, #2017LeDébat, #Présidentielle2017) згідно з даними 

сайту «Hashtagify» та Твіттер-сторінки «Twitter Politique FR». Отже, «гештег-

висвітлення» періоду між двома турами президентських виборів було 

представлено такими тематичними групами гештегів: 

1) нейтральні гештеги, присвячені конкретним виборам 2017 року у 

Франції (перший та другий тури), теледебатам та створеним виключно для 

висвітлення цих виборів телепередачам: #Présidentielle, #Présidentielle2017, 

#présidentielles, #Présidentielles2017, #ElectionsPrésidentielles2017, #élections, 

#Elections2017, #FrenchElection, #frenchelection2017, #ÉlectionFrançaise, 

#élysée2017, #LeGrandDébat, #2017LeDébat, #Débat2017, 

#DébatMacronLePen, #GrandDébat, #ledébat2017, #débatprésidentiel, 

#Débatprésidentielle, #Debat2ndTour, #2ndTOUR, #DeuxièmeTour, #secondtour, 

#7Mai2017; 

2) тематично спрямовані:  

а) соціальні проблеми / питання: #écologie, #LoiTravail, #Emploi, 

#démocratie, #DroitsDesFemmes, #lutte, #violencesfaitesauxfemmes, #Enfants, 

#entreprises, #mondialisme, #migrants, #offshore, #impôtsurlessociétés, 

#Terrorisme, #radicalisation, # Oligarchie, #agriculture;  

б) нейтральні гештеги, що належать до тематичного поля «вибори»: 

#participation, #sondage, #poll, #Politique; 

3) Нейтральні гештеги-оніми: 

https://twitter.com/hashtag/LeGrandD%C3%A9bat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/2017LeD%C3%A9bat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Presidentielle2017?src=hash
https://twitter.com/TwitterPolFR
https://twitter.com/hashtag/Presidentielle?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Presidentielle2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/presidentielles?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Presidentielles2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ElectionsPresidentielles2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/elections?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Elections2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FrenchElection?src=hash
https://twitter.com/hashtag/frenchelection2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%C3%89lectionFran%C3%A7aise?src=hash
https://twitter.com/hashtag/elysee2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LeGrandD%C3%A9bat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/2017LeD%C3%A9bat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Debat2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DebatMacronLePen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GrandDebat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ledebat2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/debatpresidentiel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Debatpresidentielle?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Debat2ndTour?src=hash
https://twitter.com/hashtag/2ndTOUR?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DeuxiemeTour?src=hash
https://twitter.com/hashtag/secondtour?src=hash
https://twitter.com/hashtag/7Mai2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%C3%A9cologie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LoiTravail?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Emploi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/d%C3%A9mocratie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DroitsDesFemmes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/lutte?src=hash
https://twitter.com/hashtag/violencesfaitesauxfemmes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Enfants?src=hash
https://twitter.com/hashtag/entreprises?src=hash
https://twitter.com/hashtag/mondialisme?src=hash
https://twitter.com/hashtag/migrants?src=hash
https://twitter.com/hashtag/offshore?src=hash
https://twitter.com/hashtag/impotsurlessocietes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Terrorisme?src=hash
https://twitter.com/hashtag/radicalisation?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LeGrandDebat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Oligarchie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/agriculture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/participation?src=hash
https://twitter.com/hashtag/sondage?src=hash
https://twitter.com/hashtag/poll?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Politique?src=hash
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а) з іменами / абревіатурами імен: #MLP, #LePen, #Marine, 

#MarineLePen, #EmmanuelMacron, #Macron, #Fillon, #Philippot, #Hollande, 

#ChristopheJakubyszyn, #MohamedSaou, #hamon, #mélenchon, #DupontAignan, 

#NathalieSaintCricq, #sarkozy, #JLM, #Merkel, #Trudeau, #Klaver, #Obama, 

#Trump; 

б) з поєднаннями імен / абревіатур імен: #LePenMacron, #MLPNDA; 

в) з назвами партій: #FN, #frontnational, #FranceInsoumise, #insoumis, 

#LR («Les Républicains»), #GaucheFramboise, #DLF («Débout la France»); 

г) з назвами теле- / радіоканалів / передач / заходів: #BFMTV, 

#franceinfo, #onpc, #GGRMC, #TF1, #France2, #Radiolondres, 

#RadioLondres2017, #BourdinDirect, #LEmissionPolitique, #AnnuleTout, 

#Le79Inter, #Quotidien, #RFMMatin; 

д) з назвами конкретних організацій / компаній / закладів: #UOIF, 

#ResisTeamFR, #Patriosphere, #Daech, #Lafarge; 

е) з назвами країн / міст / комун / регіонів / районів / місць: #Paris, 

#Europe, #France, #UE, #Gabon; 

є) з назвами подій: #MacronLeaks; 

4) критично спрямовані:  

а) проти дезінформації, медіа, підтасовування: #BFMTVDESINFORME, 

#FacebookGate, #fakenews, #ScandalePolitique, #plagiat, #Triche, #votetruqué;  

б) проти кандидатів та їхньої передвиборчої діяльності / пропаганди: 

#nilepennimacron, #legrandnimportequoi (за аналогією до «legranddébat»), 

#LaGrandePurge, #ladéchetterie, #poissondemai, #CourDeRécré, #Idiots, 

#oùsontlesidées, #halteauxmensonges, #fauxdépart, #paslechoix, 

#TheatreDeGuignol, #FallaitVoterAsselineau, #RendezNousMélenchon, 

#NimporteQuoi, #lesenvahisseurs, #mougeon («mouton + pigeon» − самоіронія 

французів щодо результатів першого туру, зокрема, впливу на виборців 

потужної медіапропаганди), #LesMisérables, #Pitoyable#, galimatias; 

в) проти певного кандидата / його партії: #jamaislepen, #JamaisMarine, 

#DangerLePen, #SortonsLepen, #NonALePen, #VousNaurezPasMaHaine, 

https://twitter.com/hashtag/MLP?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LePen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Marine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MarineLePen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EmmanuelMacron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Macron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Fillon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Philippot?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Hollande?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ChristopheJakubyszyn?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MohamedSaou?src=hash
https://twitter.com/hashtag/hamon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/melenchon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DupontAignan?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NathalieSaintCricq?src=hash
https://twitter.com/hashtag/sarkozy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JLM?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Merkel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Trudeau?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Klaver?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Obama?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Trump?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LePenMacron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MLPNDA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/frontnational?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LR?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GaucheFramboise?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DLF?src=hash
https://twitter.com/hashtag/BFMTV?src=hash
https://twitter.com/hashtag/franceinfo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/onpc?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GGRMC?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TF1?src=hash
https://twitter.com/hashtag/France2?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Radiolondres?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RadioLondres2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/BourdinDirect?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LEmissionPolitique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AnnuleTout?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Le79Inter?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Quotidien?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RFMMatin?src=hash
https://twitter.com/hashtag/UOIF?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ResisTeamFR?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Patriosphere?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Daech?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Lafarge?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Paris?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Europe?src=hash
https://twitter.com/hashtag/France?src=hash
https://twitter.com/hashtag/UE?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gabon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MacronLeaks?src=hash
https://twitter.com/hashtag/BFMTVDESINFORME?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FacebookGate?src=hash
https://twitter.com/hashtag/fakenews?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ScandalePolitique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/plagiat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Triche?src=hash
https://twitter.com/hashtag/votetruqu%C3%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/nilepennimacron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/legrandnimportequoi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LaGrandePurge?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ladechetterie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/poissondemai?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CourDeR%C3%A9cr%C3%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Idiots?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ousontlesidees?src=hash
https://twitter.com/hashtag/fauxdepart?src=hash
https://twitter.com/hashtag/paslechoix?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TheatreDeGuignol?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FallaitVoterAsselineau?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RendezNousMelenchon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/lesenvahisseurs?src=hash
https://twitter.com/hashtag/mougeon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LesMiserables?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Pitoyable?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Pitoyable?src=hash
https://twitter.com/hashtag/jamaislepen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JamaisMarine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DangerLePen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SortonsLepen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NonALePen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/VousNaurezPasMaHaine?src=hash
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#LePenNon, #7maicontrelepen, #niMarinenilepen, #RendsLargentMarine, 

#MarineChezLesJuges, #JeVoteElleDégage, #FNGate, #FNJamais, #JamaisFN, 

#NonauFN, #DissolutionDuFN, #PasUneVoixPourLeFN, #FHaine, 

#Macronment, #àMacronsommerAvecModération, #MacronGate, 

#PasCompliceDeMacron, #JamaisMacron, #macrondemission, 

#EmmanuelHollande, #LeVraiMacron, #MacronNon, #ToutSaufMacron; 

г) критичні гештеги щодо конкретного кандидата, зрозумілі лише у 

загальному / конкретному контексті: #lefondamentalismeislamique, #bave, 

#poudredeperlimpinpin, #expressiondevieux, #Oreillette, #Banquier; 

5) гештеги на підтримку певного кандидата:  

а) гештеги з іменем кандидата: #VotezLePen, #JeChoisisMarine, 

#Marine2017, #MLP_officiel, #VoteMarine, #LePenOui, #JeVoteMarine, 

#marineprésidente, #MuslimsForMacron, #VoteMacron, #votezmacron, 

#jevotemacronmaisçapique, #VotezMarine, #voterMacron, #JeVoteMacron; 

б) гештеги з гаслами політичних кампаній кандидатів / ключовими 

ідеями їхніх політичних кампаній (в інтерпретації користувачів Твіттера): 

#enmarche, #MAKEFRANCEGREATAGAIN, #ChoisirLaFrance, 

#VoteEuropean, #RestezAvecNous, #FReste, #AuNomDuPeuple, #ensemble, 

#Europequiprotège; 

6) гештеги щодо громадянської позиції Твіттер-користувачів: 

а) вираз власної громадянської позиції щодо самої необхідності 

голосування: #jevotepour, #JeVote, #JeVoteLe7Mai, #Avoté, #mavoix, 

#AvecMoiLe7Mai, #CMonChoix;  

б) мобілізаційні:  

− з експліцитним / імпліцитним закликом голосувати: #àvoter, 

#Allezvoter, #voter, #DevoirDeCitoyen, #PROCURATION2017, #votez, 

#OnVaYArriver, #SauverLaFrance;  

− з закликом бойкотувати вибори: #AbstentionRecord, #Abstention, 

#SansMoiLe7Mai, #SansNousLe7Mai, #voteblanc;  

в) з прославлянням Франції: #ViveLaFrance; 

https://twitter.com/hashtag/LePenNon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/7maicontrelepen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/niMarinenilepen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RendsLargentMarine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JeVoteElleD%C3%A9gage?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FNGate?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FNJamais?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JamaisFN?src=hash
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7) гештеги, що виражають емоційне ставлення до виборів, дебатів; 

кандидатів: #déprimée, #dégoûtée, #allezVousfaireEnculer, #Cnul, 

#bonnechance, #facepalm, #Voilà, #Déçu, #nananananère, #filsdepute, #wtf, 

#mdr, #cauchemar; 

8) модально забарвлені гештеги (містять експліцитну інтерпретативну 

інструкцію щодо сприйняття твіту, у якому вони фігурують): #humour, 

#Lifeisstrange, #Ironie;  

9) гештеги, які стосуються Твіттер-ритуалів, конкретних 

технодискурсивних дій у Твіттері, самого факту потужної Твіттер-кампанії: 

#JeudiConfession, #JeVeuxPasMeLaPéterMais (один з соціалізувально-

розважальних неполітичних»гештегів, популярний у досліджуваний період 

для висловлення думок щодо виборів), #tweets, #hashtag, #RT, #Like, 

#réseauxsociaux, #digital. 

 

2.2.1.3. Порівняльний аналіз тематичних класифікацій: 

урізноманітнення типології 

 

Виразною відмінністю кампанії 2016–2017 років постає велика 

кількість і частотність мобілізаційних та антимобілізаційних гештегів, а 

також гештегів з власною громадянською позицією користувачів. У мережі 

пропагується необхідність взяти участь у виборах не тільки за допомогою 

гештегів-імперативів (#Votez, #Allezvoter) або гештегів з «моралізаторською» 

установкою (#DevoirDeCitoyen), а й через гештеги з вираженням власної 

позиції, які містять особові та присвійні займенники першої особи однини: 

#jevotepour, #JeVote, #JeVoteLe7Mai, #mavoix, #AvecMoiLe7Mai, #CMonChoix. 

Завдяки введенню та циркуляції мережею таких гештегів політтехнологи 

намагаються залучити якомога більшу кількість громадян до голосування; 

займенники ж першої особи однини дозволяють маніпулятивно вплинути на 

свідомість користувачів, адже вони надають вагомості в очах виборців 

кожному конкретному голосу. Користувач несвідомо вживає вже 
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популярний у мережі гештег ніби від власного імені, адже у ньому зазначено 

«ЯГолосую», і рішення висловити свою думку щодо головування взагалі або 

вибору конкретного кандидата сприймається користувачем як його власне.  

На противагу гештегам з активною громадянською позицією 

голосувати з‘являються антиномічні гештеги, що закликають до бойкоту 

виборів або голосування проти всіх: #AbstentionRecord, #SansMoiLe7Mai, 

#voteblanc тощо. 

У 2017 році з‘являється набагато більша кількість нейтральних 

гештегів з власними назвами, чи, скоріше, самі користувачі починають 

трансформувати власні назви на гештеги, щоб відстежувати та додавати 

інформацію щодо конкретних осіб, подій, партій, організацій, компаній тощо 

у мережу. Це, у свою чергу, аргументувало виокремлення групи нейтральних 

гештегів-онімів у запропонованій класифікації. Зауважимо, що у початковій 

версії цієї класифікації певні гештеги-оніми були віднесені до групи 

гештегів, що відсилають до конкретної події (виборів), інші ж належали 

групі гештегів на підтримку певного кандидата (наприклад, #Hidalgo). Але 

рівень освоєння Твіттера користувачами суттєво еволюціонував за три роки: 

якщо раніше гештег з прізвищем кандидата майже винятково фігурував у 

твітах на підтримку цього кандидата, то у 2017 році ці нейтральні гештеги-

оніми використовуються у твітах, спрямованих на дискредитацію та 

звинувачення кандидата, згаданого у гештезі. Метою такої стратегії є 

долучення конкретного твіту до конкретного Твіттер-каналу за конкретним 

гештегом. У доповненій версії класифікації дослідження намагалося бути 

максимально об‘єктивним і керуватися конкретною змістовою частиною 

гештегу. Зауважимо, що певні користувачі вживають гештеги з чіткою 

позитивною конотацією на підтримку певного кандидата у твітах з критикою 

цього кандидата, маючи на меті висміяти чи саркастично прокоментувати 

конкретну особу, гасло, гештег, а також долучити свій «негативний» твіт до 

тисяч твітів на підтримку певного кандидата та у такий спосіб змінити думку 

його прихильників або спровокувати їх до реакції у відповідь. Саме цьому 
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для визначення особливостей вживання та інтерпретації певних емоційно 

забарвлених гештегів надзвичайно важливим є контекст їхнього 

використання. 

Аналіз гештегів з власними назвами виявив також велику кількість 

гештегів з назвами теле- та радіоканалів і теле- та радіопередач, що показує, 

що з 2014 року більшість керівників теле- та радіомедіа усвідомили 

потужність Твіттера і користь від функції миттєвого «фідбеку», який він 

забезпечує, та почали паралельно до своєї основної медійної діяльності 

активно вести Твіттер-сторінки. 

Суттєвою відмінністю двох Твіттер-кампаній постає і широка 

присутність у президентській кампанії 2017 року негативно забарвлених 

гештегів щодо обох кандидатів одночасно (Е. Макрона та М. Ле Пен), їхньої 

передвиборчої діяльності / пропаганди, дебатів, беззмістовності обох 

передвиборчих програм: за аналогією до словотворчої моделі гештегу 

#LeGrandDébat формуються гештеги #legrandnimportequoi, #LaGrandePurge; 

дебати та передвиборча гонка метафорично постають як #ladéchetterie; 

перехід саме Е. Макрона та М. Ле Пен до другого туру виявляється невдалим 

жартом (#poissondemai); виборці опиняються перед відсутністю гідного 

кандидата на пост президента країні (#nimacronnilepen, #paslechoix), 

жалкують щодо власного вибору (#fallaitVoterAsselineau) та хотіли б 

проголосувати за іншого кандидата (#RendezNousMélenchon). 

Передвиборча кампанія 2017 року довела, що невдало висловлена 

думка чи цитата з висловлювання може блискавично розповсюдитися 

країною і, навіть, світом у мережі та викликати навалу критики. Вирвані з 

контексту фрази чи словосполучення часто перетворюються на гештеги та 

слугують приводом для негативних коментарів або висміювання. Саме це 

сталося з Е. Макроном та вжитим ним для характеристики ідей М. Ле Пен 

словосполученням «poudre de perlimpinpin» (чудодійний порошок, 

чаклунське зілля), яке перетворилося на гештег #poudredeperlimpinpin та за 

допомогою якого на кандидата у президенти полетіло чимало насмішок та 
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критики (навіть у формі інших гештегів (#expressiondevieux)). На гештеги 

можуть перетворитися не тільки цитати кандидатів, а й технічні деталі їхніх 

виступів: зокрема, так відбулося з використанням Е. Макроном під час 

дебатів навушника, який помітили кмітливі Твіттер-користувачі та одразу 

створили відповідний гештег #oreillette для висміювання неспроможності 

політика самостійно вести дебати. Зазначимо, що сам по собі цей гештег 

може стосуватися будь-якого навушника і, можливо, існував і раніше, проте, 

за даними програми «Hashtagify», найбільш використовуваними гештегами 

поряд з вищезазначеним виступають #Macron, #MacronGate, #MacronLeaks. 

Цікавою особливістю гештегів передвиборчої кампанії 2017 року 

постає присутність гештегів-алюзій, у яких прямо не зазначено проти або на 

підтримку кого вони виступають, але користувач завдяки своїм «бекграунд 

знанням» чітко це усвідомлює. Серед таких гештегів можемо зазначити: 

#JeVoteElleDégage (проти М. Ле Пен), #MakeFranceGreatAgain (за 

Е. Макрона; цей гештег створено за аналогією та з метою критики гасла 

передвиборчої кампанії (#MakeAmericaGreatAgain) нового американського 

президента Д. Трампа, який піклується лише про власну країну, на відміну 

від сильного світового лідера Е. Макрона); #Freste (за Е. Макрона; гештег 

створено за аналогією до гештегу #Brexit (Britain + Exit) щодо виходу 

Великої Британії з Євросоюзу; у цьому ж гештезі бачимо поєднання «France» 

+ «reste» і розуміємо, що саме Е. Макрон з двох кандидатів виступає за те, 

щоб Франція залишилась у Європейському Союзі); #VousNaurezPasMaHaine 

(проти М. Ле Пен, адже, згідно з позицією Е. Макрона, саме М. Ле Пен 

«пропагує ненависть» до мігрантів у Франції) тощо. 

Щодо гештегів з вираженням емоцій з приводу результатів другого 

туру, двох кандидатів та теледебатів, бачимо, що більша частина гештегів 

має негативний відтінок, користувачі навіть дозволяють собі 

трансформувати у гештеги «грубі» вислови типу #allezVousfaireEnculer, 

#filsdepute тощо. 
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Присутність метадискурсивних гештегів щодо самих 

технодискурсивних опцій Твіттера (#rt, #like тощо) та гештегів щодо не лише 

висвітлення, а й проведення політичної кампанії у Твіттері (#tweet, 

#réseauxsociaux, #digital) демонструє усвідомлення спільнотою важливості 

віртуального простору у житті сучасної людини та неможливості 

абстрагування від цієї нової грані повсякденної реальності. 

Проведене дослідження демонструє, що тематичне гештег-висвітлення 

політичної кампанії 2017 року постає більш різноманітним і охоплює більш 

широку «тематику»: звичайні користувачі мережі, маркетологи та 

політтехнологи «освоюють» Твіттер та експлуатують його потужності, не 

соромляться прямо виражати свої думки та емоції, агітують і критикують, 

хвалять і вихваляються за допомогою гештегів. Вибори ж 2017 року 

постають більш критично висвітленими у порівнянні з політичною 

кампанією 2014 року, що проявляється у наявності гештегів, спрямованих 

одночасно на критику обох кандидатів та їхніх програм, всього виборчого 

процесу та дебатів. 

 

2.2.2. Структурно-семантичні особливості гештегів 

 

Наступним кроком дослідження стало виявлення особливостей 

структурно-семантичної організації гештегів. Факт наявності в гештезі 

взаємодії різних рівнів мови (лексики, морфології та синтаксису) та їх 

взаємопроникнення, зумовив застосування інструментарію опису різних 

мовних рівнів для схематичного відображення структури гештегів. Одразу 

зазначимо, що деякі групи гештегів можна вважати різними типами 

«номінальних» речень («phrase nominale» за О.О. Андрієвською, яка 

синтезує у своєму дослідженні наукові розвідки з французького синтаксису 

Ш. Балі, Е. Лерха та інших [74]), «проміжними» типами речень між 

номінальними та дієслівними («types intermédiaires à la limite des phrases 

nominales et verbales» [74, с. 19]), структурно та синтаксично 
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конденсованими реченнями. Такий висновок можна зробити за структурною 

будовою гештегів, аналізуючи їх відокремлено від текстів твітів, у яких вони 

фігурують, або аналізуючи твіти, у яких гештеги не інтегруються до 

синтаксичної структури самих речень-твітів. У наведеній нижче 

класифікації-схемі представлені властиві французькому Твіттер-дискурсу 

типи та підтипи структурно-семантичних моделей гештегів, в описі яких 

використовуються граматичні терміни (морфологія, синтаксис). Матеріалом 

для дослідження слугували гештеги політичних кампаній 2014 та 2016–2017 

років у Франції. Отже, французькі гештеги передвиборчого дискурсу 

представлено такими групами: 

1) гештеги – окремі слова / сталі вирази: 

а) іменники (власні та загальні назви), з артиклем або без нього: 

#Abstention, #Présidentielle, #élections, #écologie, #Emploi, #démocratie, #lutte, 

#Enfants, #entreprises, #mondialisme, #migrants, #offshore, #Terrorisme, 

#radicalisation, #Oligarchie, #agriculture, #participation, #sondage, #poll, #Politique, 

#LePen, #Marine, #MarineLePen, #EmmanuelMacron, #Macron, #Fillon, #Philippot, 

#Hollande, #ChristopheJakubyszyn, #MohamedSaou, #hamon, #mélenchon, 

#DupontAignan, #NathalieSaintCricq, #sarkozy, #Merkel, #Trudeau, #Klaver, 

#Obama, #Trump, #plagiat, #Triche, #ladéchetterie, #lesenvahisseurs;  

б) займенники: #NimporteQuoi; 

в) прикметники та дієприкметники минулого часу (participe passé): 

#déprimée, #dégoûtée, #Déçu, #Pitoyable;  

г) прислівники: #ensemble;  

ґ) прислівникові вирази: #àplatventre; 

д) дієслова (інфінітиви / у певному часі та особі): #voter, #Avoté; 

е) вигуки: #nananananère; 

є) абревіатури: #MNPT, #jdcjdr, #FN, #LR, #DLF, #GGRMC, #UOIF, #wtf, 

#mdr, #MLP, #JLM; 

 2) гештеги – комбінації слів / слів та цифр: 

https://twitter.com/hashtag/Abstention?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Presidentielle?src=hash
https://twitter.com/hashtag/elections?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Emploi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/d%C3%A9mocratie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/lutte?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Enfants?src=hash
https://twitter.com/hashtag/entreprises?src=hash
https://twitter.com/hashtag/mondialisme?src=hash
https://twitter.com/hashtag/migrants?src=hash
https://twitter.com/hashtag/offshore?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Terrorisme?src=hash
https://twitter.com/hashtag/radicalisation?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LeGrandDebat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LeGrandDebat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/agriculture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/participation?src=hash
https://twitter.com/hashtag/sondage?src=hash
https://twitter.com/hashtag/poll?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Politique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LePen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Marine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MarineLePen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EmmanuelMacron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Macron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Fillon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Philippot?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Hollande?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ChristopheJakubyszyn?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MohamedSaou?src=hash
https://twitter.com/hashtag/hamon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/melenchon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DupontAignan?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NathalieSaintCricq?src=hash
https://twitter.com/hashtag/sarkozy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Merkel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Trudeau?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Klaver?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Obama?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Trump?src=hash
https://twitter.com/hashtag/plagiat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Triche?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ladechetterie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/lesenvahisseurs?src=hash
https://twitter.com/hashtag/d%C3%A9prim%C3%A9e?src=hash
https://twitter.com/hashtag/d%C3%A9go%C3%BBt%C3%A9e?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%A9%C3%A7u?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Pitoyable?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ensemble?src=hash
https://twitter.com/hashtag/aplatventre?src=hash
https://twitter.com/hashtag/voter?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Avote?src=hash
https://twitter.com/hashtag/nanananan%C3%A8re?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23MNPT&src=hash
https://twitter.com/hashtag/FN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LR?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DLF?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GGRMC?src=hash
https://twitter.com/hashtag/UOIF?src=hash
https://twitter.com/hashtag/wtf?src=hash
https://twitter.com/hashtag/mdr?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MLP?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JLM?src=hash
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а) іменник (власні / загальні назви) + цифра: #NKM2014, #Juppé2014, 

#PROCURATION2017 #Présidentielle2017, #Elections2017, #2017LeDébat, 

#Débat2017, #Marine2017; 

б) іменник + іменник (+ іменник) (власні / загальні назви): 

#VallsPremierMinistre, #HollandeDémission, #ParisLeDebatNKM, 

#ParisLeDébatHidalgo, #AbstentionRecord, #DangerLePen, #FNGate, 

#DébatMacronLePen, #Debat2ndTour, #LoiTravail, #LePenMacron, #MLPNDA, 

#MacronLeaks, #FacebookGate, #MacronGate, #FNGate, #macrondémission, 

#marineprésidente, #EmmanuelHollande; 

в) іменник + прислівник / прислівник + іменник: #dehorslessocialistes, 

#changementmaintenant, #JamaisMacron, #LePenNon, #MacronNon, #LePenOui, 

#jamaislepen, #JamaisMarine, #FNJamais, #JamaisFN, #MacronNon; 

г) прийменник + іменник: #AvecAnne, #AvecNKM; 

ґ) сполучник + іменник (+ сполучник + іменник): #QuandNKM, 

#nilepennimacron, #niMarinenilepen; 

д) займенник + іменник: #MoiMaire; 

е) дати: #7Mai2017; 

3) гештеги-словосполучення: 

 а) іменник + прикметник або дієприкметник минулого часу («participle 

passé» (у ролі означення «épithète»)) / прикметник або дієприкметник минулого 

часу + іменник (іменник може фігурувати як з артиклем, так і без нього): 

#DictatureSocialiste, #ProtectionnismeSolidaire, #plusbelleladroite, 

#dernièrelignedroite, #trahisonSocialiste, #PompesFunèbres, #FrenchElection, 

#LeVraiMacron, #LeGrandDébat, #voteblanc, #GrandDébat, #débatprésidentiel, 

#2ndTOUR, #DeuxièmeTour, #frontnational, #FranceInsoumise, #GaucheFramboise, 

#fakenews, #ScandalePolitique, #votetruqué, #LaGrandePurge, #fauxdepart, 

#lefondamentalismeislamique; 

б) іменник + прикметник + цифра: #frenchelection2017, 

#ElectionsPrésidentielles2017; 

https://twitter.com/search?q=%23NKM2014&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Jupp%C3%A92014&src=hash
https://twitter.com/hashtag/PROCURATION2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Presidentielle2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Elections2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/2017LeD%C3%A9bat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Debat2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Marine2017?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23VallsPremierMinistre&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23HollandeDemission&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23ParisLeDebatNKM&src=hash
https://twitter.com/hashtag/AbstentionRecord?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DangerLePen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FNGate?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DebatMacronLePen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Debat2ndTour?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LoiTravail?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LePenMacron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MLPNDA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MacronLeaks?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FacebookGate?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MacronGate?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FNGate?src=hash
https://twitter.com/hashtag/macrondemission?src=hash
https://twitter.com/hashtag/marinepresidente?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EmmanuelHollande?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23dehorslessocialistes&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23changementmaintenant&src=hash
https://twitter.com/hashtag/JamaisMacron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LePenNon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MacronNon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LePenOui?src=hash
https://twitter.com/hashtag/jamaislepen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JamaisMarine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FNJamais?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JamaisFN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MacronNon?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23AvecNKM&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23QuandNKM&src=hash
https://twitter.com/hashtag/nilepennimacron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/niMarinenilepen?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23MoiMaire&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23DictatureSocialiste&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23ProtectionnismeSolidaire&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23plusbelleladroite&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23derni%C3%A8relignedroite&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23trahisonSocialiste&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23PompesFun%C3%A8bres&src=hash
https://twitter.com/hashtag/FrenchElection?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LeVraiMacron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LeGrandD%C3%A9bat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/voteblanc?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GrandDebat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/debatpresidentiel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/2ndTOUR?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DeuxiemeTour?src=hash
https://twitter.com/hashtag/frontnational?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GaucheFramboise?src=hash
https://twitter.com/hashtag/fakenews?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ScandalePolitique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/votetruqu%C3%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LaGrandePurge?src=hash
https://twitter.com/hashtag/fauxdepart?src=hash
https://twitter.com/hashtag/lefondamentalismeislamique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/frenchelection2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ElectionsPresidentielles2017?src=hash
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в) іменник головний + прийменник «de» + іменник залежний (у ролі 

означення): #OppositionDeGauche, #untempsdavance, #MinistreDuDiesel, 

#DevoirDeCitoyen, #filsdepute, #DroitsDesFemmes, #poissondemai, #CourDeRécré, 

#TheatreDeGuignol, #poudredeperlimpinpin, #expressiondevieux; 

г) прикметник у ролі означення (épithète») + займенник: 

#legrandnimportequoi; 

д) дієслово в інфінітиві у ролі присудка + іменник у ролі додатка 

(«complément d‘objet direct») (такі словосполучення можна вважати 

номінальними неподільними буттєвими прескриптивними / інформативними 

реченнями): #SauverLaFrance, #voterMacron, #ChoisirLaFrance; 

4) гештеги, подібні до номінальних («nominales») / проміжного типу 

між номінальними та дієслівними («types intérmediaires») / еліптичних 

речень: 

а) підмет (іменник / займенник / дата тощо) +[дієслово-зв‘язка «être»] + 

обставинний додаток (місця, мети, способу, супроводження) / обставинний 

додаток + підмет (такі гештеги постають називними / буттєвими реченнями 

інформативного або прескриптивного характеру (за О.О. Андрієвською): 

#hidalgoindaplace (hidalgo [est (місце)] in da place (англ. з розмовної мови, репу; 

«in da place» = «in the place» −≈ «на місці», «прийшла»)), #nkmOUT (NKM [est 

(місце)] OUT), #MarineChezLesJuges (Marine [est (місце)] Chez Les Juges), 

#7maicontrelepen (7 mai [sera / on votera (мета / спосіб)] contre le pen), 

#SansMoiLe7Mai (Le 7 Mai [sera (супроводження)] Sans Moi), #SansNousLe7Mai, 

#AvecMoiLe7Mai (Le 7 Mai [sera (супроводження)] Avec Moi), 

#PasUneVoixPourLeFN (pas une voix [ne sera (мета)] pour le FN) / [Ne donnez] pas 

une voix pour le FN); 

б) прийменниковий вираз + іменник (номінальні неподільні називні 

констатаційні речення): #AuNomDuPeuple (за конструкцією нагадує обставинний 

додаток способу або мети); 

в) займенник / іменник / прислівник + прийменник / сполучник + іменник / 

займенник (номінальні неподільні називні / буттєві прескриптивні та 

https://twitter.com/search?q=%23OppositionDeGauche&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23untempsdavance&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23MinistreDuDiesel&src=hash
https://twitter.com/hashtag/DevoirDeCitoyen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/filsdepute?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DroitsDesFemmes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/poissondemai?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CourDeR%C3%A9cr%C3%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TheatreDeGuignol?src=hash
https://twitter.com/hashtag/poudredeperlimpinpin?src=hash
https://twitter.com/hashtag/expressiondevieux?src=hash
https://twitter.com/hashtag/legrandnimportequoi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SauverLaFrance?src=hash
https://twitter.com/hashtag/voterMacron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ChoisirLaFrance?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23hidalgoindaplace&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23nkmOUT&src=hash
https://twitter.com/hashtag/7maicontrelepen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SansMoiLe7Mai?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SansNousLe7Mai?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AvecMoiLe7Mai?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PasUneVoixPourLeFN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AuNomDuPeuple?src=hash
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констатаційні речення; синтаксичні зв‘язки у подібних реченнях вказують на те, 

що вони є комбінаціями слів, і лише інтонація та окличний / спонукальний 

характер (які у випадку Твіттера забезпечуються наявністю позначки «#») 

надають їм єдності та латентної предикативності): #fnsinonrien, #ToutSaufMacron, 

#halteauxmensonges, #NonauFN, #DissolutionDuFN, #impôtsurlessociétés; 

г) підмет (іменник) + «relative prédicative» (за О.О. Андрієвською, подібні 

речення належать до проміжного типу речень між номінальними та 

дієслівними): #Le5èmeQuiOse, #Europequiprotège, #violencesfaitesauxfemmes; 

зауважимо, що у випадку, коли подібні гештеги інтегруються до синтаксичної 

структури тексту твіту, «relative prédicative» може перетворитися на підрядне 

відносне речення («proposition subordonnée relative»), наприклад: «Nous voulons 

une #EuropeQuiProtège les citoyens»; 

5) гештеги-дієслівні речення («phrases verbales»): 

а) прості речення: #JePoseLaQuestion, #JeDemande, 

#NousGarderonsLesClefs, #MaintenantCaSuffit, #cetaitnkm, #PSFail, 

#VousNaurezPasMaHaine, #JeChoisisMarine, #JeVoteMarine, #JeVoteMacron, 

#JeVote, #JeVoteLe7Mai, #CMonChoix (C = c‘est), #OnVaYArriver, #Cnul (C = 

c‘est), #Lifeisstrange, #Macronment, #FallaitVoterAsselineau (з укороченим 

варіантом (розмовний стиль) безособового дієслова «il faut» в минулому часі); 

б) речення зі звертаннями: #TuNAsPasComprisParis, 

#HollandeTouteLaFranceVeutTaDémission, #HollandeCaSuffit, #ByeByelessocialo (+ 

апокопа), #RendsLargentMarine; 

в) безсполучникові складні речення: #SarkozyDitHollandeFait, 

#JeVoteElleDégage; 

г) складносурядні речення: #jevotemacronmaisçapique; 

ґ) підрядні речення причини: #carçamarche, #ParceQuElleLeVautBien; 

д) підрядні речення умови: #SiJeSuisEluMaireDeTwitter; 

е) імперативні речення: #allezbordeaux, #osezbordeaux, 

#VotezSansModération, #VotezLePen, #RendezNousMélenchon, #VoteMarine, 

https://twitter.com/hashtag/ToutSaufMacron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DissolutionDuFN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/impotsurlessocietes?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Le5%C3%A8meQuiOse&src=hash
https://twitter.com/hashtag/Europequiprot%C3%A8ge?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeQuiProt%C3%A8ge?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23JePoseLaQuestion&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23JeDemande&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23NousGarderonsLesClefs&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23MaintenantCaSuffit&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23cetaitnkm&src=hash
https://twitter.com/hashtag/VousNaurezPasMaHaine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JeChoisisMarine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JeVoteMarine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JeVoteMacron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JeVote?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JeVoteLe7Mai?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CMonChoix?src=hash
https://twitter.com/hashtag/OnVaYArriver?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Cnul?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Lifeisstrange?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Macronment?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FallaitVoterAsselineau?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23TuNAsPasComprisParis&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23HollandeTouteLaFranceVeutTaD%C3%A9mission&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23HollandeCaSuffit&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23ByeByelessocialo&src=hash
https://twitter.com/hashtag/RendsLargentMarine?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23SarkozyDitHollandeFait&src=hash
https://twitter.com/hashtag/JeVoteElleD%C3%A9gage?src=hash
https://twitter.com/hashtag/jevotemacronmaiscapique?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23car%C3%A7amarche&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23ParceQuElleLeVautBien&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23SiJeSuisEluMaireDeTwitter&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23allezbordeaux&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23osezbordeaux&src=hash
https://twitter.com/hashtag/VotezLePen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RendezNousMelenchon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/VoteMarine?src=hash
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#VoteMacron, #votezmacron, #VotezMarine, #RestezAvecNous, #Allezvoter, 

#allezVousfaireEnculer; 

є) питальні речення: #oùsontlesidées; 

ж) незакінчені прості речення: #jevotepour;  

з) перші частини сурядних речень: #JeVeuxPasMeLaPéterMais. 

Окремою структурно-семантичною групою гештегів (шостою) 

виступають гештеги, які були утворені за допомогою гри слів і 

словонакладання: #sarkomence («Sarkozy», «ça recommence»), 

#Vivrensemblisme («vivre ensemble» (політичне гасло Е. Макрона, поєднане в 

одне слово шляхом словонакладання) + суфікс «-isme», характерний для 

іменників на позначення політичних рухів та течій, теорій, концепцій), 

#LepénismeMédiatique, #ripoublicain, #ResisTeamFR, #FHaine, #UMPeepshow, 

#UMPireEnPire тощо. Подібним гештегам буде присвячено наступний 

підрозділ дослідження. 

Виконаний структурно-семантичний аналіз гештегів двох політичних 

кампаній демонструє, що гештегом може стати будь-яка частина мови, 

комбінація слів, словосполучення, будь-яка частина речення, номінативне 

речення, ціле речення, складне та складнопідрядне речення, частина 

складнопідрядного речення; незакінчене речення, абревіатура тощо. 

Отже, з метою того, щоб максимально продемонструвати всю 

варіативність цих техномовних одиниць, гештеги було поділено на шість 

груп:1) гештеги – окремі слова / сталі вирази; 2) гештеги – комбінації слів / 

цифр; 3) гештеги-словосполучення; 4) гештеги, подібні до номінальних / 

проміжного типу між номінальними та дієслівними / еліптичних речень; 

5) гештеги-речення; 6) гештеги побудовані на грі слів. 

Щодо першої виокремленої групи зазначимо, що гештегом може бути 

будь-яка частина мови, проте, аналізований матеріал показує, що найбільшу 

кількість гештегів представлено іменниками. Зауважимо, що серед матеріалу 

дослідження зустрічаємо: іменники (власні назви, загальні назви; іменники з 

артиклем і без нього; іменники французької та англійської мов), займенники, 

https://twitter.com/hashtag/VoteMacron?src=hash
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прикметники, прислівники та прислівникові сталі вирази, дієслова (як в 

інфінітиві, так і в особовій формі та у певному часі), вигуки та абревіатури. 

Всі наведені гештеги-приклади можуть інтегруватися до синтаксичної 

структури речень-твітів, а можуть і фігурувати перед або після речення-твіту 

як окремі номінальні називні або буттєві речення [74]. 

Друга група представлена поєднанням декількох слів, які не є 

словосполученням (оскільки між ними немає синтаксичного зв‘язку) в одне 

поняття-гештег. Нагадаємо, що користувач мережі може поєднати будь-які 

слова в один гештег, не перевищуючи при цьому максимальний обсяг 

Твіттер-повідомлення. У цій групі зустрічаємо поєднання двох і більше 

іменників (зокрема власних назв, англійських слів, абревіатур) в одне слово, 

наприклад, #FNGate («FN» – абревіатура назви партії французькою + «Gate» 

(іменник англійської мови), поєднання іменників (як власних, так і загальних 

назв, а також абревіатур) з цифрами; комбінації іменників з прислівниками, 

займенниками, прийменниками та сполучниками, а також дати (цифра + 

іменник + цифра). Цікавим прикладом є гештег, у якому поєдналися ім‘я 

кандидата на посаду президента у 2017 році Е. Макрона та прізвище чинного 

президента Франції Ф. Олланда #EmmanuelHollande: ілокутивною метою 

цього гештегу є критика політика-кандидата як спадкоємця політичної лінії 

чинного керівника держави, який, відповідно, не зможе змінити на краще 

ситуацію у країні. Ця головна прагматична установка гештегу поєднується з 

негативним сприйняттям політики Ф.Олланда. Як бачимо, думка, яку було 

описано вище двома реченнями, постає синтезованою в одному короткому, 

влучному, місткому та оригінальному гештезі, який швидко 

запам‘ятовується та, належачи до виміру гіперпосилань, може негайно 

поширюватися серед Інтернет-спільноти. Всі наведені гештеги-приклади 

можуть інтегруватися до синтаксичної структури речень-твітів, а можуть і 

фігурувати перед або після речення-твіту як окремі номінальні називні або 

буттєві речення [74] з «конденсованою» синтаксичною структурою. 

https://twitter.com/hashtag/FNGate?src=hash
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Третя група – гештеги-словосполучення – представлена комбінаціями 

слів, між якими простежується синтаксичний зв'язок, виражений наявністю 

головного та залежного слів. Серед гештегів-словосполучень під час 

передвиборчих кампаній 2014 та 2016–2017 років зустрічалися такі 

структурні схеми гештегів: іменник (з артиклем або без нього) + залежний 

від нього прикметник / дієприкметник минулого часу / прикметник + 

іменник) (+ цифра); іменник та введений за допомогою прийменника 

залежний від нього іменник; прикметник (залежне слово) + займенник 

(головне слово); дієслово (головне слово у ролі присудка) + іменник 

(залежне слово у ролі додатка). Всі наведені гештеги-приклади можуть 

інтегруватися до синтаксичної структури речень-твітів, а можуть і 

фігурувати перед або після речення-твіту як окремі номінальні називні 

буттєві прескриптивні або інформативні речення [74]. 

Виокремлена четверта група поєднала досить специфічні гештеги, які 

некоректно було б вважати ні словосполученнями (адже між словами, що 

входять до складу гештегу, немає чітко виражених синтаксичних зв‘язків), ні 

комбінаціями слів (адже зв'язок між словами, що входять до складу гештегу 

все ж «відчувається» завдяки позначці #, яка надає таким реченням-гештегам 

латентної предикативності). Пропонуємо вважати такі гештеги 

номінальними реченнями («phrases nominales»): зв'язок між словами у 

гештезі належить до «афективного синтаксису» («syntaxe affectif»), беручи 

коріння в емотивній та волітивній сферах людської свідомості, тому такі 

речення у переважній більшості є окличними та спонукальними і нагадують 

гасла-слогани [74, c. 14]. Керуючись дослідженнями особливостей 

синтаксису французькою мови О.О. Андрієвської, такі гештеги-речення 

можна віднести до різних типів номінальних неподільних речень («phrases 

nominales indivises»), наприклад, #AvecMoiLe7Mai – номінальне неподільне 

буттєве (називне) констатуюче речення; #PasUneVoixPourLeFN – номінальне 

неподільне буттєве (називне) прескриптивне речення тощо. При 

відокремленому аналізі подібні гештеги вважатимуться номінальними 

https://twitter.com/hashtag/AvecMoiLe7Mai?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PasUneVoixPourLeFN?src=hash


117 

 

неподільними реченнями (що походять на «односкладні речення» за 

українською термінологією), проте синтаксичний аналіз таких гештегів-

речень у французькій мові постає недоцільним. З огляду на здатність 

гештегів цього типу інтегруватись у синтаксичну структуру твітів, аналіз 

найпоширеніших гештеготвірних моделей постає важливим для глибинного 

аналізу феномену гештего-концептотворення. Для того, щоб показати 

особливості побудови таких гештегів, дослідження оперує термінологією 

синтаксичного аналізу речення (для аналізу внутрішньої будови гештегів), 

проте одразу варто зазначити, що у рамках твітів ці гештеги можуть грати 

іншу – один гештег як один член речення (як лексикалізована синтаксична 

конструкція) / інші – один гештег, складові елементи якого постають у ролі 

різних членів речення, що фігурують у гештезі без пробілів) синтаксичні 

ролі. Гештеги, що складаються з декількох слів, проте інтегруються до 

синтаксичної структури речення-твіту у ролі одного члена речення вважаємо 

лексикалізованими синтаксичними конструкціями з огляду на кореляцію 

характеристик таких гештегів з основними властивостями лексикалізованих 

синтаксичних конструкцій, а саме їх смисловою злитістю, фонологічною та 

графічною цільнооформленістю, здатністю виступати у ролі одного члена 

речення [31, c. 232]). У таких конструкціях предикативні відносини 

послаблюються, синтаксична структура використовується для цілісної 

номінації, і, як зазначає Д. Квеселивич, комунікативна одиниця 

перетворюється на номінат [37, c. 41], що буде проілюстровано на 

конкретних прикладах далі. 

Отже, найпоширенішими моделями побудови гештегів, подібних до 

номінальних речень, виступають: а) підмет + обставинний додаток (місця, 

мети, способу, супроводження) / обставинний додаток + підмет (гештеги, які 

постають називними / буттєвими реченнями інформативного або 

прескриптивного характеру (за О.О. Андрієвською); б) прийменниковий 

вираз + іменник (номінальні неподільні називні констатаційні речення); в) 

займенник / іменник / прислівник + прийменник / сполучник + іменник / 
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займенник (номінальні неподільні називні (буттєві) прескриптивні та 

констатаційні речення); г) підмет (іменник) + «relative prédicative» (за 

О.О. Андрієвською, подібні речення належать до проміжного типу речень 

між називними та дієслівними).  

Проаналізуємо декілька прикладів гештегів з третьої та четвертої груп 

в інтегрованому та не інтегрованому до синтаксичних структур твітів 

варіантах використання: 

а) інтеграція до синтаксичної структури речення-твіту, під час якої 

слова у гештезі грають різні синтаксичні ролі у реченні-твіті (у яких 

можливе написання через інтервал слів-складових гештегу): 

«#MarineChezLesJuges avec toutes ses affaires…»: у цьому твіті бачимо просте 

речення (граматично побудоване неправильно, адже у ньому відсутній 

присудок), у якому слова з гештегу грають окремі відповідні синтаксичні 

ролі, а саме підмета («Marine») та одного з обставинних додатків 

(«ChezLesJuges», обставинний додаток місця); «Rejoignez 

l'#OppositionBleuMarine pour #ChoisirLaFrance avec #MLP» (слова у гештезі 

входять до складу обставинного додатка мети за О.О. Андрієвською); 

«...Nous, nous souhaitons #SauverLaFrance avec un #Frexit…» (слова у гештезі 

входять до прямого додатка, вираженого дієсловом у інфінітиві та 

іменником [74, с. 58]) тощо; 

б) інтеграція до синтаксичної структури речення-твіту у ролі 

лексикалізованої синтаксичної структури: «avec le #SansNousLe7Mai et leurs 

trolls #Fn, la France va devenir l'Amérique... », «Nous avons gagné contre le 

fascisme sans les trolls #Fn et les #SansNousLe7Mai»; вживання артиклів перед 

аналізованим гештегом демонструє, що «гештег-номінальне речення» 

перетворився в іменник, представлений лексикалізованою синтаксичною 

структурою, котрий дає назву Твіттер-руху людей та окремим людям, які 

пропагують ідею бойкотувати президентські вибори. Цей гештег у 

синтаксичній структурі речення-твіту входить до складу обставинного 

додатка супроводження («avec le #SansNousLe7Mai et leurs trolls #Fn», «sans 
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les trolls #Fn et les #SansNousLe7Mai»); «Si comme nous tu étais 

#SansNousLe7Mai tu ne peux que déplorer leur vote» (гештег входить до складу 

складеного присудка у ролі «attribut» («іменної частини» за українською 

термінологією), якому передує «copule» («дієслово-зв‘язка»).  

в) гештег не інтегрується до синтаксичної структури речення-твіту, 

постаючи, фактично, окремим номінальним реченням, яке передує реченню-

твіту або знаходиться після нього: «Eh bien aujourd'hui, je reste au chaud à la 

maison... #SansNousLe7Mai #Abstention»; «Du moment que @nadine__morano 

n'est pas ministre la France est sauvée #sauverlafrance» тощо. 

П‘ята група у запропонованій класифікації представлена твітами-

реченнями: простими, складними, складносурядними, підрядними та 

сурядними (без головного речення у складі складнопідрядного речення або 

другого сурядного речення у складі складносурядного речення); 

завершеними або незавершеними (передбачається, що користувач завершить 

їх у тексті твіту); імперативними та питальними реченнями, реченнями зі 

звертаннями. Такі гештеги також можуть функціонувати окремо як одне 

ціле, тобто не інтегруватися до синтаксичної структури тексту твіту («Très 

honnêtement j'espère qu'il n'y aura pas de FN demain #MarineRendsLArgent»), а 

можуть і інтегруватися до неї («…#MarineRendsLargent et casse toi»). Деякі 

гештеги-речення виглядають самодостатніми та не потребують інтеграції до 

синтаксичної структури (#JeChoisisMarine), інші ж за самою своєю 

структурою є незавершеними та «пропонують» користувачу завершити 

почату у них фразу у тексті твіту («#JeVeuxPasMeLaPéterMais j'ai vu le débat 

de l'entre-deux tours et je me dis que même après un AVC je serais meilleur que 

ces 2 incapables!»; «#jevotepour @EmmanuelMacron et vive la France», 

«#jevotepour "Liberté Égalité Fraternité"», хоча, варто зазначити, що під час 

політичної кампанії 2017 року останній гештег здебільшого фігурував у 

неінтегрованому до синтаксичної структури вигляді (Aller tous aux urnes il ne 

vous reste plus beaucoup de temps pour vous exprimez #jevotepour). Як можемо 

побачити, у гештегах відображається характерний для Інтернет-комунікації 
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https://twitter.com/hashtag/jevotepour?src=hash


120 

 

«розмовний» стиль спілкування, якому властиві скорочення різного типу 

(#ByeByelessocialo (апокопа); #CMonChoix, #Cnul (C = c‘est, заміна однією 

літерою співзвучного елемента речення, приклад фонетичного письма, 

#FallaitVoterAsselineau (скорочений варіант безособового звороту «il faut» в 

минулому часі, характерний для розмовного стилю); розмовна лексика 

(#JeVeuxPasMeLaPéterMais, #jevotemacronmaiscapique, #allezVousfaireEnculer 

тощо), англійські слова та вирази (#ByeByelessocialo, #Lifeisstrange), а також 

поєднання англійських і французьких слів в одному гештезі (#PSFail («PS» 

(абревіатура назви соціалістичної партії Франції «Partie Socialiste») + «Fail» 

(англ. дієслово у третій особі однини теперішнього часу, пер. «зазнати 

невдачі»)). 

Шостій групі гештегів буде присвячено окремий підрозділ роботи. 

 

2.2.3. Синтаксична роль гештегів у Твіттер-повідомленні 

 

Продовжуючи аналіз структурно-семантичних особливостей гештегів і 

їхньої здатності інтегруватися у різних синтаксичних ролях у тексти Твіттер-

повідомлень, дослідимо на одному конкретному прикладі можливі варіанти 

«співіснування» речення-твіту та гештегу. Як було продемонстровано у 

попередніх підрозділах, гештегом може стати будь-яке слово, поєднання 

слів, словосполучення і, навіть, речення; головною умовою залишається 

максимальний обсяг до 139 знаків (140-им знаком є «решітка» на початку 

гештегу). Відповідно, у випадку гештегів-словосполучень і гештегів-речень 

між складовими компонентами у складі гештегу можуть існувати 

синтаксичні зв‘язки. У Твіттері гештеги фігурують у Твіттер-повідомленнях 

і, як було продемонстровано вище, гештеги можуть як «вступати у 

синтаксичні відносини» з текстом повідомлення, так і фігурувати окремо, 

перед або після речення-тексту Твіттер-повідомлення. Для аналізу можливих 

синтаксичних варіантів використання гештегів у твіті у дослідженні 

здійснено аналіз твітів з конкретним гештегом, а саме з політичним оцінним 
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гештегом #NKMent, який було утворено завдяки словонакладанню і який, 

фактично, можна вважати простим «конденсованим» реченням (поєднання 

підмета та присудка в одному слові). Отже, серед доступних повідомлень за 

пошуком #NKMent у Твіттері зустрічаємо такі типи відношень між гештегом 

та самим твітом: 

1) гештег не інтегрований у синтаксичну структуру повідомлення, 

знаходиться наприкінці твіту та позначає фактично його загальну тему, 

підсумовує його зміст: «Ça vous l'avez caché en vous présentant au suffrage des 

parisiens! #mensongeparomission #nkment»;  

2) гештег не інтегрований у синтаксичну структуру повідомлення, 

знаходиться на початку твіту та позначає фактично його загальну тему, 

виступаючи заголовком твіту: «#ParisleDebat #NKMEnt @nk_m pris en 

flagrant délit de fausseté! [+ посилання] @LeHuffPost #Paris2014 #mensonges 

#pascredible»; 

3) гештег інтегрований у синтаксичну структуру як: 

а) підмет: «#NKMent nous refait le coup de ses contorsions 

abracadabrantesques! #detox»; зауважимо, що у цьому випадку гештег є 

поєднанням іменника та дієслова у одне складне слово-етикетку-номінацію 

(для позначення Наталі Косцюшко-Морізе), яке у реченні виступає 

підметом; таким чином, гештег одночасно є і пежоративним найменуванням 

кандидатки, і маркером загальної теми Твіттер-повідомлення;  

б) додаток: «en effet […] on ne la surnomme pas #NKMent pour rien :)))»; 

в) підмет та присудок одночасно: «#NKMent effrontément»: головні 

частини речення злиті в один гештег; сам твіт видається дуже влучним через 

свою стислість та присутню у ньому риму; «#NKMent et reste une donneuse de 

leçon insupportable. Elle a échoué sur tout et est donc mal placée pour présenter le 

moindre espoir»: гештег розташований на початку твіту та інтегрований у 

його синтаксичну структуру, виступаючи поєднанням підмета та одного з 

однорідних присудків речення-твіту;  
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4) гештег інтегрований у синтаксичну структуру та граматично 

адаптований до неї завдяки елементам, які не входять безпосередньо до 

самого гештегу: «@JBMarchioni @nk_m donc si je ne me trompe pas #nkment-

ait et donc c'est une #nkment-euse». Як бачимо, гештег два рази присутній у 

твіті та інтегрований у його синтаксичну структуру, причому у першому 

використанні до нього через дефіс додано закінчення «-ait» на позначення 

минулого часу присудка у складі гештега, у другому ж випадку – суфікс       

«-euse», що позначає жіночий рід і утворює іменник «menteuse» (фр. 

«брехуха»); варто зазначити, що у другому випадку вжитий суфікс 

модифікує навіть частину мови одного зі слів у гештезі. В обох випадках 

автор додає закінчення та суфікс за допомогою дефісу з метою збереження 

власне гіпертекстуальної функції гештегу. Можна було б створити новий 

гештег, наприклад, #nkmenteuse, проте автор навмисно користується вже 

досить популярним #nkment, щоб забезпечити появу свого повідомлення 

серед сотень інших у вже сформованому Твіттер-каналі під цим гештегом-

заголовком; «il est du 1er avril. j'en profite pr vous dire que #nkment -ira ce soir 

[…] (19h20 BFM)»: закінчення «-ira» додано через дефіс та вжито для 

позначення майбутнього часу дієслова у складі гештегу. 

Використання гештегів (особливо, гештегів зі складною будовою) у 

твітах у ролі не тільки відокремлених маркерів тем, а і як членів речення 

(підметів / присудків / підметів та присудків / додатків) вказує на їхню 

швидку інтеграцію до лексичного запасу користувачів Інтернет-спільноти та 

здатність проникати у суспільну свідомість. 

 

2.2.4. Політичні оцінні гештеги: гра у слова та зі словами 

 

Продовжуючи виступати організаторами дискурсу та пошуковими 

елементами, гештеги з часом розширили свій функціональний потенціал, 

ставши потужними інструментами здійснення прагматичного та 

маніпулятивного впливу. Дослідження феномену гештегів, їх типології та 
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функцій, а також механізмів їхнього функціонування та розповсюдження 

становлять сьогодні непересічний інтерес соціологів, політологів, 

мовознавців, психологів та дослідників комп‘ютерних технологій, адже 

опанування подібним важелем спрямування думок спільноти є ключовим 

для поширення певних ідей, нав‘язування концептів, контролювання та 

впливу на сприйняття дійсності суспільством. 

Унікальним продуктом агітаційного та контрагітаційного політичного 

дискурсу Твіттера і непересічним інструментом нав‘язування ідей 

суспільству можна вважати виокремлений у дослідженні підтип оцінних 

гештегів – гештеги, побудовані завдяки словотвірній діяльності з власними 

назвами. 

Як зазначала І. Іссерс, ми починаємо помічати те, що має назву, і 

навпаки, знаючи назву, ми втрачаємо здатність бачити щось нове [33, c. 85], 

що є, фактично, звичайним шляхом пізнання. Створення гештегів можна 

вважати актом своєрідної «соціальної» номінації, яка може бути як 

«наклеюванням нової словесної етикетки» на об‘єкти та процеси дійсності, 

що існують та мають назву, так і створенням словесної етикетки для 

об‘єктів, процесів дійсності, які ще не сформувалися та які не мають 

конкретної назви у суспільній свідомості. У дослідженні ролі окремих слів 

дискурсу пропаганди, А. Дорна зазначає, що саме ключові конкретні слова 

та їхня емоційна насиченість грають роль орієнтирів, що керують і 

спрямовують у необхідне русло суспільну думку [121, c. 52]. Особливо 

влучними для маніпулювання суспільною свідомістю є творення 

неологізмів, адже завдяки ним не потрібно змінювати поняттєву та емоційну 

насиченість слова, що вже вкорінене у мові. Гештеги ж роблять процес 

«кування» неологізмів нового типу (поєднання слів / поєднання слів та 

знаків / словосполучення / речення як один гештег-концепт) легким та 

ефективним, забезпечуючи своєю гіпертекстуальною природою ще й 

швидкість поширення новоствореної номінації, адже під кожним гештегом 



124 

 

формується канал дискусії, що містить усі повідомлення, в яких вказано 

конкретний гештег. 

Дослідження гештег-висвітлення політичних кампаній у Франції у 

2014 та 2016–2017 роках продемонструвало, що агітаційний та 

контрагітаційний соціомедійний політичний дискурс Франції 

характеризується функціонуванням оцінних гештеги з власними назвами, 

побудованих на основі накладання слів та гри зі словами. У таких гештегах 

поєднуються денотативне (позначувана особа, партія) та конотативне 

значення, адже вони виступають одночасно референтними маркуваннями 

конкретної особи, групи, явища та містять їх прагматичну оцінку. Зауважимо, 

що особливою групою оцінних гештегів з власними назвами, які з‘явилися 

протягом досліджуваних політичних кампаній, постали гештеги, у яких 

поєднуються абревіатури власних назв (прізвищ, імен, назв партій) з іншими 

лексичними та синтаксичними одиницями засобом морфологічної 

конкатенації, тобто своєрідним накладанням слів: остання літера абревіатури 

виступає одночасно першою літерою наступного слова, словосполучення, 

фрази. Зокрема, зустрічаємо поєднання абревіатур імен політиків, назв партій, 

абревіатур (офіційних кодів) країн з такими мовними одиницями: 

1) іменники англійської мови: #UMPeepshow (UMP (назва партії «Union 

pour un mouvement populaire» – «Союз за народний рух») + «Peepshow» (англ. 

«спектакль, що полягає у підгляданні за голими людьми)); #UMPinder (UMP + 

«Pinder» (англ. «людина, що вихваляється своїм багатством і добре ладить з 

жінками / людина, що грає одну й ту ж мелодію знову й знову, аж поки вона не 

перестає усім подобатись, «вбивця пісень»)); #UMPopCorn (UMP + «popсorn» 

(англ. «попкорн»)); такі гештеги вживаються для вираження насмішки та 

критики промовистих обіцянок і заяв представників партії «UMP»);  

2) іменники французької мови: #UMPathétique (UMP + «pathétique» (фр. 

«патетика, пафос»)); #UMPitre(s) (UMP + «pitre» (фр. «блазень»)); #UMPanade 

(UMP + «panade» (фр. бідність, злиденність)); #NKMaire (поєднання 

абревіатури імені та прізвища політика (Natalie Kosciusko-Morizet) та 
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французького слова «maire» (пер. «мер»), адже Наталі Косцюшко-Морізе брала 

участь у виборчих перегонах саме у мери Парижа); #NKMassacre (NKM + 

«massacre» (фр. «вбивство»)); #NKmoulox (NKM та «Kamoulox» (власна назва – 

популярне французьке шоу – словесний поєдинок абсурдними фразами)); 

3) прикметники французької мови: #UDInvisible (UDI (назва партії 

«Union des Démocrates et Indépendants» – «Союз демократів і незалежних») + 

«invisible» (фр. «непомітний»)); як можемо здогадатися, гештег 

використовується у твітах, спрямованих на критику низької популярності 

представників партії «UDI» на виборах 2014 року; #UMPitoyable (UMP + 

«pitoyable» (фр. «жалкий, нікчемний»)); 

4) дієслова французької мови: #NKMent (поєднання абревіатури імені та 

прізвища кандидата у мери Н. Косцюшко-Морізе та французького дієслова 

«mentir» (пер. «брехати») у третій особі однини теперішнього часу). Цей 

гештег, фактично, є цілим реченням в одному гештезі, утвореному засобом 

морфологічної конкатенації: Natalie Kosciusko-Morizet ment → NKMent; він 

вживається у критично спрямованих твітах щодо кандидатки з наведенням 

прикладів її неправдивих заяв або дій, що суперечать дійсності або попереднім 

заявам; #FReste (поєднання офіційного коду Франції за міжнародним 

стандартом ISO 3166 (а також кодом Франції за стандартами НАТО) та 

французького дієслова «rester» (пер. «залишатися») у третій особі однини 

теперішнього часу). Як і попередній приклад, цей гештег можна вважати 

простим повним реченням; він використовується у твітах, спрямованих на 

підтримку того, щоб Франція залишилася у складі Євросоюзу, і, відповідно, на 

підтримку Е. Макрона та на критику М. Ле Пен, адже перший виступає 

прихильником Євросоюзу на відміну від своєї суперниці; 

5) абревіатури французької мови: #NKMdr (NKM (Natalie Kosciusko-

Morizet) + «mdr» («mort de rire» (пер. «помираю від сміху» − французький 

еквівалент надзвичайно вживаного та популярного англійського скорочення 

«LOL» («laugh(ing) out loud» або «lots of laughs»)); варто зазначити, що 

абревіатура «mdr» також асоціюється зі словом «merde» та його епантезою 
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«merdre» (пер. «лайно»); #NKMDMA (NKM + «MDMA» («méthylènedioxy-

méthamphétamine» тобто екстазі); 

6) словосполучення французької мови: #UMPireEnPire (UMP + «de pire 

en pire» (стале прислівникове словосполучення, фр. «все гірше й гірше»); цей 

гештег можна вважати прикладом ще й телескопії, утвореної за моделлю 

«абревіатура + усічене словосполучення» (прийменник «de» у гештезі 

відсутній). Відповідно, гештег #UMPireEnPire виражає невдоволення та 

розчарування виборців щодо представників партії «Союз за народний рух» та 

їх діяльності; 

7) еліптичні речення французької мови: #UMPoingDansTaFace (UMP + 

«PoingDansTaFace»). Зазначимо, що злите в одне слово еліптичне речення 

PoingDansTaFace (фр. «кулаком тобі по обличчю») вже до цієї політичної 

кампанії стало досить популярним гештегом у Твіттері, який використовується 

для вираження емоцій: злість щодо когось / чогось (коли хочеться комусь «дати 

кулаком по обличчю») / неприємне здивування-розчарування (коли автору 

повідомлення ніби самому дали «кулаком по обличчю»).  

Як бачимо, майже всі вищезазначені гештеги, за винятком гештегу 

#NKMaire, мають негативну конотацію та спрямовані на критику як самих 

політиків / партій, так і їхніх дій та передвиборчих обіцянок. 

Накладання власних назв на інші мовні одиниці спостерігаємо не лише 

з абревіатурами назв партії та імен та прізвищ кандидатів, а й з повними 

іменами та прізвищами політиків. Наведемо декілька прикладів: 

#PMAnne: абревіатура на позначення штучного запліднення «PMA» 

(«procréation médicalement assistée») + Anne (ім‘я кандидатки у мери Парижа 

Анн Ідальго); використовується з критикою позитивної позиції А. Ідальго 

щодо процедури штучного запліднення; 

#HidalgOUT: прізвище кандидата у мери Парижа А. Ідальго (Hidalgo), 

остання літера якого виступає одночасно першою літерою наступного слова 

«out» (пер. з англ. «геть»); використовується у твітах з метою критики 

кандидатки; 

https://twitter.com/hashtag/NKMDMA?src=hash
http://twicsy.com/tag/%23UMPireEnPire
http://twicsy.com/tag/%23UMPireEnPire
http://twicsy.com/tag/%23UMPoingDansTaFace
https://twitter.com/search?q=%23PMAnne&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23HidalGO&src=hash
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#HidalGO: прізвище кандидата у мери Парижа А. Ідальго (Hidalgo), 

останній склад якого виділено великими літерами для позначення у самому 

прізвищі англійського слова «go» (пер. «вперед», «давай»); використовується 

у твітах на підтримку кандидатки. 

Іншим цікавим прикладом «гештеготворчої» діяльності, який поєднує 

словонакладання та суфіксацію, постає гештег #Vivrensemblisme, у якому 

поєдналися шляхом словонакладання слова з гасла політичної кампанії 

Е. Макрона «vivre ensemble», до якого було додано суфікс «-isme», 

характерний для іменників на позначення політичних рухів, течій, доктрин, 

ідеологій, теорій, концепцій. Завдяки такій «роботі» з політичним гаслом 

ідея мирного співіснування французів і мігрантів у Франції (кількість яких 

на території країни забезпечує присутність Франції у десятці країн з 

найбільшою кількістю мігрантів) перетворюється, відповідно, на визначений 

«рух», «течію», та набуває негативної конотації. З ім‘ям М. Ле Пен 

зустрічаємо подібний гештег #LepénismeMédiatique, що постає ще одним 

прикладом того, як завдяки гештегу сформувалося та поширилося нове 

поняття-концепт, яке набуло популярності вже не у вигляді гештегу, а як 

окреме словосполучення. Цей гештег утворився на основі прізвища 

кандидатки у президенти М. Ле Пен, до якого було додано той самий 

французький суфікс «-isme», та прикметника «médiatique» (медіа); він 

використовується на позначення широкого висвітлення у ЗМІ політичної 

лінії М. Ле Пен. Зазначимо, що цей гештег вживається у переважній 

більшості випадків з метою критики цієї уваги преси до кандидатки: він 

перетворює «захоплення» медіа М. Ле Пен на нове негативне явище / 

процес, дає йому назву і, таким чином, включає його до суспільної 

свідомості. 

Спостерігаємо також популярність гештегів, побудованих на основі грі 

слів за допомогою телескопії та каламбуру, які використовуються з метою 

насмішки та критики: 

https://twitter.com/search?q=%23HidalGO&src=hash
https://twitter.com/hashtag/Vivrensemblisme?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Lep%C3%A9nismeM%C3%A9diatique&src=hash
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#ripoublicain: «ripou» (= «pourri» (слово з «верлану» («verlan»), фр. 

«корумпований») + «républicain» (фр. «республіканець»); у Твіттері 

зустрічається також варіант цього гештегу у множині: #ripouxblicains; як 

бачимо, закінчення множини додається як до першого слова, яке фігурує у 

повному вигляді у новоствореному каламбурі, так і до новоствореного слова;  

#merdias: «medias» (фр. «ЗМІ») + «merde» (фр. «лайно»); 

#sarkoNzy: «Sarkozy» (прізвище Н. Саркозі) + «con» (фр. «бовдур» 

(лайливе слово)); цей гештег є словом-сендвічем («mot-sandwich»): у середину 

прізвища політика додається лише одна буква, яка для підсилення візуального 

ефекту гештегу виділена великою літерою; завдяки цьому новостворений склад 

звучить так само, як фр. слово «con»; 

#sarkomence : «Sarkozy» / «ça recommence»; гештег побудовано на грі 

слів, яка, у свою чергу, базується на фонетичному письмі (заміна слова «ça» та 

перших двох складів слова «recommence» подібним за звучанням початком 

прізвища колишнього президента Франції Н. Саркозі; 

#FHaine: «FN», «haine»; гештег побудований на омофонічній грі: друга 

літера абревіатури назви французької партії «Національний Фронт» («N») 

співзвучна зі словом «haine» ([ɛn]) (пер. «ненависть»); 

#ResisTeamFR: «résistance» (фр. слово, пер. «супротив») + «team» (англ. 

слово, пер. «команда) + абревіатура-код на позначення Франції; гештег 

утворено завдяки телескопії та додавання абревіатури до новоутвореного 

телескопійованого слова. Варто зазначити, що цей гештег став назвою 

досить активної Твіттер-спільноти, яка бореться проти расизму, сексизму та 

ксенофобії. 

Наведемо також цікавий приклад французького гештегу (листопад 

2016 року), побудованого на основі каламбуру з власним іменем 

(американським) та дієсловом (французьким): #Trumpé / #Trumpés. Цей 

гештег з‘явився як негативна реакція на вибір американців на 

президентських виборах 2016 року. Франкомовні користувачі Твіттера 

використали прізвище переможця виборів Д. Трампа (Trump), характерну 

https://twitter.com/hashtag/ripoublicain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tf1ripouxblicains?src=hash
https://twitter.com/hashtag/merdias?src=hash
https://twitter.com/hashtag/sarkoNzy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FHaine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ResisTeamFR?src=hash
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для французької мови словотвірну модель формування дієприкметників 

минулого часу (додавання до основи слова закінчення «é») / «és» 

(множина)), гру слів на основі паронімії прізвища Д. Трампа та 

французького дієслова «tromper» / «se tromper» (укр. «брехати, зраджувати, 

вводити в оману» / «помилятися, обманювати самого себе») та похідного від 

нього дієприкметника минулого часу «trompé» (укр. «обманутий, 

зраджений»). Цей гештег зустрічається і як тема повідомлення наприкінці 

твіту (гештег не інтегрований до синтаксичної структури речення-твіту), так 

і в інтегрованому до синтаксичної структури твіту вигляді, наприклад: «WTF 

America?? Se tirer une balle dans le pied aurait été plus utile et plus fun je 

pense.... #Trump #Trumpocalypse #trumpés #ElectionDay», «Les américains se 

sont #Trumpés...», «Les sondages se sont #TRUMPés! #TweetMoqueur #Trump» 

тощо.  

Цікавим прикладом гештегу з власним іменем, який вживається для 

критики особи, прізвище якої, власне, не фігурує у гештезі, є 

#СestPasMoiCestCopé. Цей гештег з‘явився як критика колишнього 

президента Н. Саркозі щодо його причетності до «справи «Бігмаліон» 

(корупційних махінацій з метою фінансування передвиборчої кампанії 

Н. Саркозі у 2012 році, пов‘язаних з фіктивними замовленнями через 

французьке PR-агентство «Бігмаліон») через його свідчення щодо того, що 

організацією кампанії займався його однопартієць Ф. Копе, а йому самому 

не було відомо про незаконне фінансування кампанії та перевищення 

граничної суми виборчих витрат. Зазначений гештег постає виключно 

французькою реалією і, що цікаво, у багатьох твітах він вживається разом з 

артиклем: «antiReacpublicain: vont l'utiliser lgtemps encore le 

#cestpasmoicestcopé les #sarkozy & co?»; «Auditeur: @francetvinfo il nous fait 

un #cestpasmoicestcopé» тощо, що свідчить про те, що гештег був 

лексикалізований: його почали вживати як одне слово-поняття для 

позначення відмовок від звинувачень і перекладання своєї провини на 

інших. Важливо, що можна зустріти різні написання одного і того самого 

https://twitter.com/hashtag/Trump?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Trumpocalypse?src=hash
https://twitter.com/hashtag/trump%C3%A9s?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ElectionDay?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Trump%C3%A9s?src=hash
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https://twitter.com/francetvinfo
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гештегу: кожне нове слово у гештезі може як позначатися великою літерою, 

так і ні, а також фігурувати як з діакритичними знаками, так і без них 

(важливо, зокрема, для франкомовного Твіттера). Наприклад, 

вищезазначений гештег фігурує у Твіттері у таких варіаціях: 

#CestPasMoiCestCope / #CestPasMoiCestCopé / #cestpasmoicestcopé, але, 

попри подібну різницю у написанні, гештег залишається одним і тим самим 

і, відповідно, утворює лише один канал комунікації. 

Як було вказано, оцінні гештеги з власними назвами одночасно 

вказують на денотат та мають конотативне забарвлення. Якщо початковою 

ідеєю впровадження гештегів було маркування теми повідомлення та вони 

розташовувалися переважно наприкінці твіту як окремий елемент, 

виступаючи своєрідним заголовком / маркуванням теми, то на сучасному 

етапі «освоєння» Інтернет-спільнотою цих техномовних одиниць гештеги 

можуть бути інтегрованими у синтаксичну структуру твіту, виконуючи ще й 

певну синтаксичну роль. Така еволюція використання гештегів особливо 

важлива для дослідження маніпулятивного потенціалу оцінних гештегів, 

адже використання користувачами мережі подібних гештегів у реченнях-

твітах замість нейтральної власної назви вказує на усталеність у свідомості 

таких гештегів-номінацій як емоційно забарвлених квазісинонімів до імен 

політиків / назв партій. 

Вищезазначені приклади демонструють, що дуже важливим для 

створення популярних і влучних гештегів є творчий підхід, гра зі словами, 

пошук виразних та неординарних слово-/ складо-/ буквосполучень, тобто 

гештеготворення можна вважати діяльністю, що стимулює мовну 

креативність і кмітливість Твіттер-спільноти. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Специфікою соціомедійної мережі Твіттер є функціонування 

«народжених» у ній технодискурсивних мультифункціональних феноменів – 
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гештегів, які належать до виміру гіперпосилань та метаданих і забезпечують 

інтертекстуальність, пошукабельність, інтердискурсивність та 

поліфонічність цифрової комунікації. 

На основі аналізу сучасних праць, присвячених окремим функціям та 

особливостям гештегів, а також власних розвідок у дослідженні 

запропоновано розширену функціональну типологію цих техноморфем, яка 

демонструє їх потужний та різноманітний функціональний потенціал (див. 

Додаток В). З‘ясовано, що як метадані, що формують канали комунікації в 

соціомедійній мережі Твіттер, гештеги також можуть виконувати функції 

маркування теми окремого Твіттер-повідомлення, тематичних маркерів серії 

повідомлень, організаторів наративу (монологічного / діалогічного / 

полілогічного характеру) та конкретних дискусій, маркерів рубрик. Завдяки 

цим функціям гештеги структурують та організовують Твіттер-дискурс, 

виконуючи функцію класифікатора і пошукового інструменту. Крім того, у 

гештегах відтворюється «історія переживань» суспільства, реакція спільноти 

на події та навколишню дійсність, і, завдяки можливості перегляду 

найпопулярніших гештегів за регіонами, країнами та гештегів – світових 

тенденцій, цю реакцію можна відстежувати, аналізувати, маніпулювати нею 

(шляхом поширення певних гештегів). Гештеги забезпечують швидке 

поширення інформації екстреного характеру; вони слугують засобами 

просування брендів / ідей і водночас інструментами відстеження ринку, 

діяльності конкурентів, уподобань цільової аудиторії. Важливою є соціальна 

функція гештегів, адже саме вони сприяли появі, а тепер і забезпеченню 

функціонування соціокультурних цифрових практик-ритуалів у Твіттері. До 

того ж, з часом ця функція гештегів вплинула на розширення соціального 

потенціалу гештегів: з‘явилися гештеги, які почали виконувати 

соціалізувальну та розважальну функції. Окремою групою постають 

гештеги, що забезпечують вираження емоцій / суджень / оцінки, тим самим 

класифікуючи твіти за емотивно-афективним навантаженням; гештеги-

модалізатори ж постають експліцитною інтерпретативною інструкцією до 
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сприйняття тексту Твіттер-повідомлення (ці гештеги формують канали 

комунікації з твітами різної тематики, але однакової модальності). У 

політичному медіа-дискурсі популярними є гештеги – оцінні імена, у яких 

поєднуються денотативне та конотативне значення позначуваної особи / 

події / явища. Створення таких гештегів вимагає творчих зусиль і вміння 

грати зі словами, адже від влучності гештегу залежить його популярність у 

мережі. Індивідуальні, авторські гештеги засвідчують неординарне мислення 

автора, специфіку його сприйняття дійсності. 

У дослідженні розроблено тематичну класифікацію гештегів 

передвиборчої кампанії 2014 року у мери Парижа, умотивовано необхідність 

і здійснено розширення та урізноманітнення цієї класифікації для аналізу 

«гештег-висвітлення» президентської кампанії 2016–2017 років у Франції, 

проведено порівняльний аналіз двох тематичних класифікацій та 

виокремлено сучасні тенденції гештеготворення, що визначаються як 

властивістю цих засобів соціальної класифікації відображати у 

«конденсованому» вигляді актуальні суспільні переживання / проблеми / 

настрої (відповідно, поширюються нові тематичні типи гештегів), так і 

фактором того, що за ці три роки відбулося «освоєння» користувачами та 

політтехнологами гештегів як інструментів маніпулятивного впливу та 

передвиборчої боротьби. 

У роботі розроблено структурно-семантична класифікація гештегів 

двох політичних кампаній, у якій представлено найтиповіші «гештеготвірні» 

моделі французького передвиборчого Твіттер-дискурсу. У класифікації 

запропоновано комплексну методику аналізу семантичної структури 

гештегів у середовищі їх народження та функціонування. Необхідність 

такого вивчення гештегів обґрунтовується складною взаємодією у гештегах 

різних рівнів мови, синтаксичними зв‘язками у середині гештегів та їхньою 

здатністю інтегруватись у різних ролях у синтаксичну структуру текстів 

Твіттер-повідомлень, вступаючи з ними у семіолінгвальну гру. 
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Окремо дослідження фокусується на аналізі специфічних, характерних 

для французького соцмедійного Твіттер-дискурсу оцінних гештегів з 

власними назвами, які є прикладами сучасного потужного «технічного» 

інструменту маніпулятивної емоційно забарвленої номінації. Установлено, 

що такі гештеги виступають одночасно референтними маркуваннями 

конкретної особи / групи / явища, містять їх прагматичну емоційну оцінку та 

формують «конотативно» забарвлені канали дискусій, постаючи потужним 

інструментом нав‘язування ідей та концептів і важелем спрямування думок 

спільноти. Виокремлено найпоширеніші засоби творення таких гештегів, 

серед яких словонакладання (морфологічна конкатенація), гра зі словами 

(каламбур, телескопія) на основі прізвищ та імен політиків, абревіатур назв 

політичних партій.  

Зміст цього розділу висвітлено в публікаціях автора [22] [24] [26]. 
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РОЗДІЛ 3. КОНСТРУЮВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ У ТВІТТЕРІ. 

ПРАГМАДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВІТТЕР-ДИСКУРСУ 

 

3.1. Цифрова ідентичність як перманентний «бріколаж» себе  

 

Надзвичайно швидкі темпи розвитку різноманітних Інтернет-ресурсів, 

програм, сервісів, соціальних мереж, а також факт того, що вони сьогодні 

стали невід‘ємною часткою повсякденного існування переважної більшості 

населення, зумовили появу проблеми «цифрової ідентичності» користувача 

цих технологій. Як зауважує А.Д. Бєлова, конвергенція інформаційних і 

комунікаційних технологій, доступність численних гаджетів спричинила 

стрімкий перехід життя глобалізованого інформаційного суспільства в 

режим «онлайн», а режим «офлайн» все частіше виглядає аномалією, перш 

за все для наймолодших поколінь, які знайомі з комп‘ютеризованим, а зараз 

вже віртуалізованим світом з народження [6, c. 86]. Сьогодні соціальні 

мережі перетворюються на трибуни для «самопродажу», а Е-репутація стає 

справжнім товарним активом. У цифровому світі, де тілесна оболонка є 

лише репрезентацією, суттєво змінюється сприйняття самого себе та 

навколишнього світу. Користувач знайомиться з новими гранями себе 

самого, опиняється у процесі постійного цифрового самоконструювання та 

вчиться сприймати Іншого під новим, віртуальним кутом зору.  

Питання ідентичності особистості та, відповідно, її ідентифікації і 

самоідентифікації зацікавило науковців у другій половині ХХ століття, коли 

людина опинилася перед новими реаліями, викликаними складними 

технічними, суспільно-політичними, економічними, культурними, 

міграційними процесами, та гостро постали питання інтеграції, адаптації, 

акультурації, інтеркультурації. У науковій розвідці з граматики та семантики 

ідентичності у французькій лінгвокультурі В.Б. Бурбело наголошує на 

детальній аспектуалізації концепту ідентичності у суспільних науках, яке 

призвело до змін семантичного наповнення самого поняття, та наводить такі 

виокремлені дослідниками ідентичності, як: національна, культурна, 
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політична, соціальна, гендерна, індивідуальна, спільнотна, професійна, 

колективна, європейська, плюралістична, регіональна, міжкультурна, 

ідентичність прихильника певного руху, ідентичність на підприємстві тощо 

[8, с. 69-70]. Аналізуючи роботи П. Рікера, П. Шародо, А. Бернара, 

Е. Дюпуарьє, Д.-К. Мартена, А. Шажера, Б. Лаіра, Е.-М. Ліпьянскі, І. Мені, 

А. Малевської-Пейр, Л.-Ж. Доре, дослідниця наводить ключові поняття та 

характеристики, пов‘язані з концептом ідентичності: її неоднозначність, 

розпливчатість; варіативність, змінність, динаміка; самовизначення через 

однаковість, тотожність / відмінність або кореляцію Я / Інший; множинність 

(множинність ролей, досвіду, які складають ідентичність; множинність 

контекстів її формування, життєдіяльності, гетерогенність середовища 

існування) / одиничність (фундаментальна єдність ідентичності); дихотомія 

індивідуального / колективного, що виражається у протиставленні та 

взаємодії внутрішнього, особистісного і зовнішнього [8]. 

Усвідомлюючи множинність аспектів і складових ідентичності, 

дослідники наголошують на тому, що ідентичність є «постійним 

конструюванням себе в інтеракції з іншими, з навколишнім середовищем» 

[8, с. 73]. Зокрема, А. Малевська-Пейр зауважує, що у нашій сучасній 

цивілізації − «цивілізації змагання та мас-медіа» − головним завданням 

особистості постає здобуття позитивного образу, і в такій ситуації 

конструювання власного образу стає поглинаючою необхідністю, 

нав‘язливою ідеєю [168, с. 140]. Цю думку розвиває В.Б. Бурбело, 

зауважуючи, що конструювання власного образу відбувається як для самого 

себе, так і для інших [8, с. 75]. У звичайній реальності процес 

«самоконструювання» не є експліцитним, на відміну від цифрового 

(віртуального) простору, у якому особистість фактично будує свій образ 

видимими технодискурсивними актами, які метафорично можна вважати 

«цеглинками» цифрової ідентичності. 

Соціолог-дослідник соціальних мереж Інтернету А. Казіллі аналізує 

поведінку людей у суспільстві та, зокрема, її переходи «туди-назад» між 
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мережею та життям офлайн, і зазначає, що до появи Інтернету 

інтеракціоністська соціологія аналізувала поведінку особистості у 

суспільстві як діалектичний процес, як безупинне чергування між «сценою» 

(простором демонстрації себе) та «кулісами» (простором, недоступним 

публіці, де актор може не бути тим, ким він себе позиціонує, коли 

знаходиться на «сцені»). Науковець підсумовує, що цю теорію можна 

застосовувати до дослідження специфіки цифрової ідентичності, якщо 

замінити поняття «сцени» та «куліс» поняттями «мережі» та «життя офлайн» 

[103]. Дослідниця Інтернет-лінгвістики Л.Ф. Компанцева вважає 

центральним поняттям в аналізі цифрового простору «віртуальну мовну 

особистість», визначаючи її як «дискурсивний варіант мовної особистості, 

представлений у мовному просторі мережі, зафіксований у комунікативних 

стратегіях і тактиках спілкування, типах мовної поведінки, значеннях 

фрагментів гіпертексту, лінгвокогнітивних особливостях тезаурусу [38, 

c. 28]. Дійсно, якщо дослідження відбувається на матеріалі сайтів, які не 

потребують ідентифікації користувачів і на яких, відповідно, повідомлення / 

коментарі користувачів висвічуються анонімно (ця анонімність все ж є 

досить відносною, адже за наявності відповідних технічних ресурсів особу 

користувача можна визначити за його розташуванням, IP-адресою тощо), 

застосування поняття «віртуальної мовної особистості» є обґрунтованим і 

виправданим. Проте під час досліджень соцмедіамереж, у яких користувач 

діє «від власного імені» (реального (у більшості випадків) або вигаданого) і 

за законами самих соцмедіамереж (користувач має власну сторінку, всі його 

записи на сторінках інших користувачів та, відповідно, у стрічці новин 

супроводжуються його аватаром та / або іменем / псевдонімом), 

«особистість» (користувач) вже не постає виключно мовною та є, скоріше, 

не «віртуальною особистістю», а цифровою репрезентацією реальної особи 

(процент відображення у цій репрезентації справжніх рис, дій, 

характеристик, вподобань реальної особи може варіюватися, що буде 

досліджено далі). У дослідженні комунікативних стратегій користувачів 
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соціальних мереж і мікроблогів В.В. Каптюрова вказує, що у рамках 

саморепрезентації користувача соцмережі на вербальному рівні доречно 

говорити про створення мовленнєвого образу за допомогою «надягання» 

мовленнєвої маски, що є комунікативною стратегією, яка ґрунтується на 

тимчасовому та ситуативному використанні чужого мовного образу, який 

мовець реконструює та привласнює з певною метою [35, c.108]. В. Бурбело 

зауважує, що у сучасних соцмедіамережах користувач постає «свого роду 

режисером-деміургом власного дискурсивного простору» [7, c. 200]. 

Цифрове існування відрізняється від реального, адже, щоб бути 

присутнім у мережі, людині потрібно постійно діяти. Якщо вона не діє, 

вона опиняється невидимою для інших і, відповідно, такою, що не існує. 

Якщо у реальному житті наше власне тіло дозволяє нам існувати та 

відрізнятися від інших, то в Інтернеті нам потрібно залишати «сліди», 

вступати у взаємодію з іншими, привертати до себе увагу, цікавитися 

іншими, перманентно «творити» себе. Не постаючи безпосереднім 

«відбитком» особистості, цифрова ідентичність дозволяє користувачеві 

продемонструвати лише певний аспект себе, замаскувати сліди власної 

реальної ідентичності, ховаючись за «ширмою». У реальному житті 

матеріальна форма особистої ідентичності представлена лише тілом, через 

що сприйняття іншого та себе вкрай обумовлено тілесними оболонками. В 

Інтернеті соціальні / соціомедійні мережі надають видиму форму тому, що у 

реальній комунікації форми не має: коло інтересів у вигляді списків Твіттер-

сторінок, які користувач читає, «список друзів» у Фейсбуці тощо. Як 

наголошує вслід за Ф. Жорж Ж.-П. Феву Нгулур, цифрова ідентичність 

постає, у певному сенсі, «бріколажем», продуктом «постійного процесу 

акомодації» [126, с. 108]; Д. Кардон зауважує, що конструювання цифрової 

ідентичності характеризується поєднанням двох процесів – «екстеріоризації 

себе» та «симуляції себе» [101, с. 98].  

Цифрову ідентичність визначають як «сукупність слідів» (письмових, 

аудіо та відеофайлів, повідомлень на форумах, логінів, актів придбання / 
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консультації в Інтернеті тощо), яку людина свідомо чи несвідомо залишає за 

собою під час навігації мережею, особистих або комерційних обмінів на 

відповідних сайтах [124, c. 37]. За Ф. Жорж цифрова ідентичність є 

«графічною, звуковою та візуальною транспозицією сформованої у 

свідомості репрезентації, яку Суб‘єкт конструює в інтерфейсі» [133, c. 169] і, 

відповідно, під час комунікації у мережі «користувачі спілкуються на 

відстані через посередництво графічних, звукових і текстуальних 

репрезентацій своїх ідентичностей» [133, c. 171]. М. Дуєї у загальному плані 

вказує на те, що цифрова ідентичність не підвладна часу («atemporelle»), 

місцю («transpatiale») та юрисдикції («transjuridictionnelle») [122]. У доповіді 

на Всесвітньому урядовому саміті («WGS 2017») в Дубаї відомий 

підприємець, голова компаній «Tesla» та «SpaceX» І. Маск визначає цифрову 

ідентичність як невід‘ємну складову ідентичності сучасної людини та 

зазначає, що «коли людина вмирає, вона залишає […] цифровий привид в 

інформаційному полі; електронні листи, записи та фотографії в соціальних 

мережах продовжують своє існування» [49]. Ф. Жорж, досліджуючи 

соціальні мережі в Інтернеті, зауважує, у свою чергу, що цифрова 

ідентичність формується у поєднанні таких трьох параметрів, як: сума 

збережених мультимедійними засобами «слідів» (технічний артефакт); 

інтерпретація «слідів» інших, які користувач вважає такими, що 

допомагають йому представити себе у цифровій мережі (соціальний 

артефакт); образ себе, який користувач творить у цифровому просторі та 

завдяки якому він «конструює» себе (когнітивний артефакт) [134]. Вивчаючи 

складові цифрової ідентичності, дослідниця використовує паралельно до 

«цифрової ідентичності» термін «цифровий екзис», визначаючи його як 

«діяльнісну» скульптуру себе самого у постійному процесі конструювання 

(«sculpture agissante de soi») у віртуальному світі [132]. Ф. Жорж позичає 

термін «екзис» у П. Будьє, який вживав його у словосполученні «тілесний 

екзис» на позначення реалізованого, «інкорпорованого» (в-тіле-ного) міфу 

та визначав як манеру триматися, ходити, говорити, а, відповідно, і 
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відчувати та думати [85, с. 193]. У певному сенсі тілесний екзис постає 

екстеріоризацією габітуса, під яким розуміємо сукупність диспозицій – 

моделей сприйняття та дії, які індивід набуває у процесі соціалізації, 

інкорпоруючи сукупність способів мислення, почуттів та дій (дії індивідів 

визначаються об‘єктивними структурами соціального світу, індивіди 

інтеріоризують диспозиції, які структурують способи мислення, сприйняття 

та дії). Габітус «схиляє» членів суспільства (взаємо)діяти у спосіб, що 

вписується у соціальні норми їхніх груп.  

Відповідно, під терміном «цифровий екзис» у цифровому вимірі 

розуміємо видиму іншим цифрову ідентичність, яка за Ф. Жорж охоплює: 

1) декларативну ідентичність («identité declarative») – «стовбур» 

цифрової ідентичності: те, що користувач мережі повідомляє про себе 

самостійно; 

2) діяльнісну ідентичність («identité agissante») – «сліди» діяльності 

користувача у мережі; «автоматизована» презентація себе завдяки 

повідомленням мережі щодо «дій» користувача (взаємодії з іншими), які 

висвічуються його друзям / іншим користувачам мережі; 

3) обраховану ідентичність («identité calculée») – результат обробки 

«діяльнісної ідентичності» користувача системою; це – кількісний вимір 

ідентичності (кількість друзів, кількість схвалень / вподобань, кількість 

твітів, кількість завантажених фото тощо) [132]. 

Д. Кардон пропонує дещо відмінну типологію ідентичностей, 

зображуючи її у вигляді перетину осей «реальність – проекція» та «бути – 

робити». Відповідно, чотири ідентифікаційні типи розташовуються на 

перетині цих осей у квадратах, у кожному з яких зазначається інформація, 

яку користувач розміщує в мережі [101, с. 99]. 

Громадянська ідентичність – квадрат «реальність – бути»: стать, вік, 

зовнішність; освіта, професія; місцеперебування; власне ім‘я; особиста 

фотографія; доступність до спілкування; настрій; подружній статус; 

психологічні показники; друзі офлайн; професійна діяльність (частково, на 
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перетині з квадратом «діяльнісної ідентичності»). За Д. Кардоном, 

громадянська ідентичність користувача засновується на більш-менш 

об‘єктивній інформації, яка відповідає дійсності у реальному житті. 

Діяльнісна ідентичність – квадрат «реальність – робити»: статуси / 

лайв-твіти; контекст діяльності; професійна мережа; соціальні зобов‘язання; 

хобі; улюблені заняття; друзі онлайн; смаки; спільноти за інтересами; 

професійна діяльність (частково, на перетині з квадратом «громадянської 

ідентичності»). Діяльнісна ідентичність, на думку науковця, охоплює всю ту 

інформацію, що долучає користувача до певної спільноти за вподобаннями. 

На відміну від поглядів Ф. Жорж, Д. Кардон не долучає до цієї складової 

цифрової ідентичності лише автоматизовані повідомлення Інтернет-ресурсу 

щодо онлайн-діяльності користувача. 

Наративна ідентичність – квадрат «проекція – бути»: фотографії з 

повсякденного життя; розповіді про події з повсякденного життя; 

прізвисько; щоденник; «приховане я»; родина; псевдонім; інтроспекція; 

літературний щоденник. Конструювання наративної ідентичності передбачає 

певну форму сценографії власного життя користувачем у формі своєрідного 

цифрового «storytelling». 

Віртуальна ідентичність – квадрат «проекція – робити»: позичені 

персонажі; персонажі з онлайн відеоігор; аватари; машініма; авторські 

художні тексти тощо. За Ж. П. Феву Нгулуром, віртуальна ідентичність 

постає «подвійною проекцією», яка дозволяє користувачу опинитися «у 

шкірі» іншого [126, с. 109]. 

Як бачимо, у класифікації Ф. Жорж за вихідний критерій взято активну 

/ пасивну участь користувача / Інтернет-ресурсу у конструюванні цифрової 

ідентичності користувача. Д. Кардон спирається скоріше на сутнісну 

складову того, що користувач публікує у мережі, та ті технодискурсивні дії, 

які останній у ній виконує. 

Ключовою особливістю цифрової ідентичності користувача постає 

факт того, що, у якій би соціальній / соціомедійній мережі він не 
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«конструював себе», ця мережа завдяки самій своїй конфігурації змушує 

користувача вибудовувати своє віртуальне «Я» за правилами та стандартами 

мережі, що підсвідомо змушує користувача «підлаштовувати» образ себе, 

який він прагне показати іншим, під вимоги Інтернет-ресурсу. Мережа 

виступає ко-конститутивною у цьому процесі. Під час взаємодії з Інтернет-

ресурсом користувач повідомляє інформацію про себе у визначену 

інтерфейсом структуру. Таким чином, «культурний вплив» мережі полягає у 

правилах соціальної гри, які імпліцитно представлені у «структуралізації» 

цифрової ідентичності у мережі. Як зазначає Д. Кардон, «цифрова 

ідентичність є «співконструюванням, під час якого відбувається взаємодія 

стратегій Інтернет-ресурсів з тактиками користувачів» [101. с. 98]. 

Зокрема, Твіттер пропонує написати свою біографію, «представити 

себе» Інтернет-спільноті (йдеться про декларативну ідентичність за 

Ф. Жорж), використовуючи лише 160 символів (включно з буквами, 

пробілами, емодзі (графічними символами)). Фактично, мережа пропонує 

користувачеві «резюмувати» своє бачення себе для Іншого в одному-двох 

реченнях, відкинувши ту інформацію щодо себе, яку користувач вважає не 

достатньо важливою, і обравши натомість те, що більше відповідає 

«загальній думці, яку він про себе має» [133, c. 170] або ж думці, яку він хоче 

створити про себе в інших.  

Взагалі, цифрова ідентичність ще у більшому сенсі ніж ідентичність 

особистості у реальному житті підвладна Іншому (Іншим). До «презентації» 

себе входить кількість друзів та їх «якісні показники», якщо можна 

використати такий термін, публікації інших на особистій сторінці 

користувача, коментарі та вподобання інших тощо. 

Ф. Жорж переконана, що на відміну від Веб 1.0, у якому домінувала 

«декларативна» ідентичність користувача, Веб 2.0 надає цифровій 

ідентичності інтерактивності та динамізму [133]. З цим можна погодитися за 

умови того, що порівняння Веб 1.0 та Веб 2.0 під час дослідження 

соціальних мереж не є можливим, адже останні з‘явилися лише у Веб 2.0. 
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Продовжуючи свою думку, Ф. Жорж додає, що відсутність декларативної 

інформації з боку користувача мережі у Веб 2.0 не гальмує ні процес його 

соціалізації, ні процес його визнання іншими, ні конструювання його 

ідентичності [133, с. 189]. Дійсно, тенденція Веб 2.0 надавати більшої 

вагомості «активності» / діяльності користувачів та її кількісному виміру 

спонукає користувача перманентно «живити» свою цифрову особистість. 

Проте у соціальних мережах, зокрема у Твіттері, публікуючи власні твіти 

або роблячи ретвіт повідомлень інших, користувач «наповнює» свою 

декларативну ідентичність (згідно з її визначенням Ф. Жорж) і наративну та 

діяльнісні ідентичності (згідно з їхнім визначенням за Д. Кардоном). 

Декларативна ідентичність стає динамічною, інтерактивною та 

поліфонічною (ретвіти), її різні аспекти будуються не за допомогою прямого 

опису себе, своїх інтересів, поглядів, переконань, а завдяки «зрозумілим 

натякам», висвітленню певних фрагментів свого існування / думок / 

діяльності / ставлення до чогось / вподобань / ідей, з якими користувач 

погоджується або ні (у випадку ретвітів повідомлень інших з власними 

коментарями) / ставлення інших до себе та своєї діяльності (твіти інших зі 

згадуванням користувача на сторінці самого користувача). Таким чином, 

декларативна ідентичність, яку користувач мережі будує за допомогою твітів 

(власних та ні) та ретвітів, виявляється фрагментованою та «розсіяною» у 

сукупності повідомлень на сторінці Твіттер-користувача. С. Рожінскі, 

наприклад, зазначає, що у випадку «робочих» офіційних Твіттер-акаунтів 

політичних діячів, які представляють певні інституції (типу Ради 

Європейського Союзу, Європейського парламенту, Єврокомісії тощо), 

можна помітити дискурсивну поліфонічність двох типів дискурсу: 

персонального (особисто-орієнтованого) та інституційного [202]. Статус 

«відправника повідомлення» при цьому коливається: у певних твітах він – 

представник інституції, в інших – «представник самого себе», що може 

призвести до замішання: невідомо, хто мовець. 
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3.2. Структура цифрової особистості Твіттер-користувача 

 

На підставі викладеного вище визначаємо цифрову ідентичність 

користувача Твіттера як процес «перманентного бріколажу» власного 

бачення себе або уявлення про себе, яке користувач хоче навіяти іншим, у 

цифровому просторі за допомогою текстових, звукових, візуальних та 

технічних засобів, що оцінюється технодискурсивними (вподобання, 

коментарі, ретвіти, коментовані ретвіти) «враженнями» про нього інших 

користувачів, а також автоматичний та кількісний результат обробки 

технічною системою (соцмедіамережею) цього образу та його сприйняття. 

Для кращого розуміння феномену цифрової особистості політика-

користувача Твіттера пропонуємо «структуралізацію» цифрової особистості 

у Твіттері, створену на основі досліджень Ф. Жорж, Д. Кардона, Г. Лошара, 

С. Рожінскі. 

Отже, виокремлюємо такі аспекти цифрової ідентичності: 

1) власне декларативна ідентичність: інформація, яку користувач 

зазначає у «Твіттер-біографії», фотографія профілю, «обкладинка» Твіттер-

сторінки; 

2) діяльнісно-декларативна ідентичність: твіти та ретвіти 

користувача, завдяки яким він прямо або опосередковано конструює різні 

аспекти свого соціального образу (соціальної ідентичності за Г. Лошаром 

[162]), а саме: 

− професійний (політик, юрист, дослідник тощо), як приклад, твіт 

А. Жюппе, у якому подається професійний коментар на наявну проблему: 

«Est ce vraiment raisonable de s‘accrocher à la réforme des rythmes scolaires qui 

colle des dépenses supplémentaires aux collectivités»; 

− соціо-інституційний (мер, депутат, кандидат): наприклад, А. Жюппе: 

«Ma mission de maire est noble, exigeante mais surtout passionnante. Entre les 

Bordelais et moi: la confiance»; 
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− етно-культурний, громадянський (європеєць, француз, житель 

Бордо, парижанин): політик виступає як звичайний громадянин, особисто він 

сам не є кандидатом на виборах, проте виявляє активну громадянську 

позицію: «Demain 30 mars: nous devons enfoncer le clou. Et envoyer un signal 

clair au Gouvernement pour que ça change vraiment» (наголосимо на 

використанні розмовної версії займенника «cela», який наближує політика до 

простого населення); 

− аспект мешкання на певній території (сільський житель, житель 

міста, гір тощо): «Aimer Bordeaux c`est aimer notre Grand Bordeaux. Notre ville 

doit avancer pour figurer parmi les métropoles européennes»; наголосимо, що у 

вищезазначеному твіті А. Жюппе позиціонує себе як житель міста, а не як 

політик чи публічний діяч; 

− прибічник певних цінностей (соціаліст, антисеміт, пацифіст тощо): 

«Nous lutterons contre ttes les discriminations. L`antisémitisme est un poison pour 

notre société»; «Marche à Bordeaux contre l`antisémitisme et le racisme. Ne rien 

laisser passer»; 

− конфесійний: «… Continuons à nourrir le dialogue interréligieux»; 

− учасник певного руху (екологіст): «Nous devons nous engager pour 

l`écologie. Découvrez les réponses à @atgironde et @amidelaterre…»; деякі 

політики є активними учасники технодискурсивних ритуалів Твіттера 

(можна вважати це рухом користувачів Твіттера), серед яких 

найпопулярнішим виступає #FF (п‘ятнична рекомендація стати 

прихильником того чи іншого користувача Твіттера), наприклад Б. Деланое у 

такий спосіб рекомендує своїм читачам стати прихильниками А. Ідальго: 

«#FF @Anne Hidalgo …»; 

− «інтимний» (захоплення тваринами, вишивкою, спортом тощо; 

особисті вподобання): «Petit moment de détente avec mes équipes: le chocolat!» 

(А. Жюппе); «Malheureusement dans l'ombre et pourtant! Bravo à l'équipe de 

France paralympique. 5ème Nation aux JO d'Hiver et de superbes perf. sportives» 

(А. Жюппе); «Un grand bravo à M Fourcade et J-G Beatrix pour leurs très belles 
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médailles d‘or et de bronze ! Les JO sont bien lancés pour la France. JFC»       

(Ж.-Ф. Копе) і т. п; 

− соціо-стилістичний (прихильник пірсингу тощо),  

− сімейний (чоловік, батько тощо),  

− фізично-тілесний (інвалід, з надлишковою вагою, діабетик тощо);  

− генераційний (підліток, особа похилого віку). 

3) обрахована ідентичність: кількісний вимір ідентичності 

(кількість читачів та тих, кого користувач читає сам, кількість твітів, 

ретвітів, вподобань тощо); як зазначає Ф. Жорж, присутність кількісних 

даних у мережі постійно ставить користувача перед власним відображенням 

у дзеркалі місцевих культурних цінностей, наштовхуючи його на роздуми з 

приводу, наприклад, збільшення кількості «запитів дружби», вподобань 

тощо та нав‘язуючи йому постійне автоцентричне порівняння себе з іншими 

[133, с. 183]. Ця кількісна оцінка може вкрай негативно впливати на підлітків 

у перехідному віці. Числова складова ідентичності залучає вимірювання у 

цифрах таких абстрактних понять як дружба, репутація, активність, що, як 

зауважує Ф. Жорж, спричиняє «капіталізацію» відповідних цінностей 

(комунікабельність, успішність, присутність) [134, c. 45]. 

4) автоматична ідентичність: повідомлення щодо твітів 

користувача, які Твіттер надсилає самостійно на особисті електронні адреси 

читачів типу «Le Tweet de Emmanuel Macron apparaît dans les actualités» 

(«Твіт Emmanuel Macron представлений у новинах»), «Anne Hidalgo a 

partagé… » («Anne Hidalgo поширив(ла)…») тощо.  

Зауважимо, що у Твіттері користувачі можуть прокоментувати або 

здійснити ретвіт лише твітів і ретвітів іншого користувача, тобто його 

діяльнісно-декларативної ідентичності: саме діяльнісно-декларативна 

ідентичність опиняється «вразливою» у плані критики Іншим. Щодо власне 

декларативної ідентичності зазначимо, що користувач може змінити її у 

будь-який момент; іншим користувачам не буде «висвічуватися» попередні 

версії «біографії», попередні фото профілю або титульні фото. До того ж, 
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Твіттер не передбачає можливості для користувачів коментувати 

декларативну ідентичність інших. 

 

3.2.1. Діяльнісно-декларативна ідентичність політика-користувача 

Твіттера: медійний статус та комунікативні ролі 

 

Найбільше можливостей впливати на свій соціальний образ у Твіттері 

користувач має внаслідок постійного «живлення» своєї діяльнісно-

декларативної ідентичності, наголошуючи, коли це є потрібним з 

маніпулятивної точки зору, на певних її аспектах. «Результати» ж 

конструювання діяльнісно-декларативної ідентичності постають у кількісних 

(обрахована ідентичність) та якісних критеріях (автоматична ідентичність). 

Причому, як буде досліджено далі, Під час цього конструювання Твіттер 

дозволяє політикам та іншим користувачам ресурсу «гратися» з різними 

медійними статусами (поняття, яке відсилає до «ролей», що зазвичай 

призначаються політикам «телевізійними механізмами» [163, с 147]) та 

комунікативними ролями, які у Твіттері не визначаються камерами, 

журналістами, монтажем тощо, а залежать від стратегій користувачів. 

Створюючи та «керуючи» записами на своїй сторінці у Твіттері, беручи 

участь у дискусіях у коментарях до власних твітів, ставлячи питання до 

Твіттер-аудиторії та залучаючи її до обговорення певних тем, політик 

фактично грає роль − якщо використаємо термінологію французького 

дослідника телевізійного дискурсу Г. Лошара − «головного ведучого» 

(«présentateur animateur principal») [163] та одночасно «актора» («acteur»): 

«Dimanche, je vote pour agir durablement sur l`air de Paris. 9 autres raisons de 

voter @Anne_Hidalgo [+ посилання]» (А. Ідальго); «Le 21 mars à 19h30 posez-

moi vos questions en utilisant #DirectMLP» (М. Ле Пен) тощо. Те, що С. Рокет 

зазначає з приводу телевізійного політичного дискурсу − «безперечним є 

факт того, що сучасні політичні діячі стають все частіше заручниками своїх 

соціальних і медійних ідентичностей, які їм владно приписують засоби 
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масової інформації» [206, с. 74], − у Твіттері не реалізовується, адже 

посередником між виборцями та політиком виступає лише «об‘єктивний 

технічний засіб» (що керується популярністю сторінок), а не третя особа, її 

суб‘єктивна оцінка, особливості монтажу тощо.  

Роблячи ретвіти записів своєї політичної партії та агітуючи від 

власного імені за певних кандидатів від партії в інших регіонах, політик 

фактично змінює свій медійний статус на «представника» («représentant») 

або «делегата» («délegué»). Як приклад наведемо ретвіт, здійснений           

Ж.-Л. Меленшоном: «Partie de Gauche (PG): «Après la déclaration de François 

#Hollande, @JLMélenchon tiendra une conférence de presse. Nous live-

tweeeterons. #VallsPremierMinistre»; політики також можуть поєднувати роль 

«делегата» та «авторитетного джерела» («autorité»): Ж.-Ф. Копе: «L`UMP 

soutient @MBarnier qui a toutes les qualités pour devenir un excellent président 

de la Commission européenne» тощо. 

Коли політик коментує діяльність інших, його медійний статус може 

змінюватися від «споглядача» («observateur») до «критика» («critique») або 

«свідка-критика» («témoin-critique»), комунікативна роль політика може 

коливатися між «інформатором» та «аналітиком», «коментатором» та «тим, 

хто дає оцінку» («évaluateur») [107, с. 119]: Ж.-Ф. Копе: «Les propos de 

@christineboutin sur l`homosexualité sont insupportables, inacceptables, 

impardonnables» (зауважимо на градації епітетів та використанні асонансу); 

А. Жюппе: «Ce qui se passe en #Syrie est épouvantable. La communauté 

internationale est paralysée. Nous sommes désarmés en Crimée et Ukraine» 

(наголошений аспект соціальної ідентичності − «європеєць» («identité 

citoyenne»); М. Ле Пен: «Le système est une même boutique, le PS tient la porte 

de devant, l`UMP la porte de derrière». 

При агітації за себе медійний статус політика перетворюється на 

власне «кандидата» («candidat») [163]: «Si je suis élue Maire, Paris sera fidèle 

aux valeurs qui sont les siennes» (А. Ідальго). Публікуючи ж повідомлення з 

загальною суспільно важливою інформацією, політик грає зі статусами та 
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фактично перебирає медійну роль звичайного ініціативного «громадянина» 

(«citoyen») та наголошує на таких аспектах соціальної ідентичності, як 

громадянство («identité citoyenne»), походження з певної території («identité 

résidentielle») [163]. Такі повідомлення не містять експліцитної агітації: 

«Attention aux Parisiennes et aux Parisiens qui préfèrent voter en fin de journée: 

dans la nuit de 29 au 30 mars, nous changerons d‘heure» (А. Ідальго). На 

сторінках політичних діячів вагому частку повідомлень займають «лайв-

твіти» − повідомлення з місця подій, які часто супроводжуються 

фотографією з метою унаочнення та доказу. Такі твіти забезпечують 

виконання критеріїв правдивості та своєчасності інформації, а самі політики, 

публікуючи їх, змінюють свою медійно-дискурсивну роль (за П. Шародо) з 

«експерта» на «свідка» («témoin») або «споглядача» («observateur») [107, 

с. 112-123]. Часто фотографії нечіткі, (ніби) зроблені камерою телефона 

безпосередньо політиком; опис фотографії містить скорочення, іноді навіть 

друкарські помилки, що свідчить про бажання якомога швидше поділитися 

інформацією зі своїми прихильниками та «долучитися» до Твіттер-ритуалів. 

Інформуючи Твіттер-спільноту про власні дії, політик перетворюється 

на «актора – учасника подій» та грає комунікативну роль «інформатора» 

(«informateur») [107]. Такі повідомлення представлені записами типу: «Sur le 

terrain dans le 12e avec…» (А. Ідальго); «En route pour @franceinter pour une 

interview…» (Н. Косцюшко-Морізе); «Salle comble pour le meeting…» 

(Н. Косцюшко-Морізе, А. Жюппе); «Début de notre conférence de presse sur les 

#Municpales. Nous live-tweetons» (Ж.-Ф. Копе) тощо. Також на сторінках 

політиків наявні запрошення на майбутні зустрічі з ними та посилання на 

попередні зібрання. Зустрічаємо також і маніпуляцію комунікативними 

ролями, наприклад, Н. Косцюшко-Морізе, беручи сама участь у виборах, 

обирає комунікативну роль просто ніби відстороненого «інформатора» та 

дає пораду: «Un site pr vous faire un avis objectif et pr comparer [+ 

посилання]». 

https://twitter.com/franceinter
https://twitter.com/search?q=%23Municpales&src=hash
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Повертаючись до процесу конструювання політиками своєї соціальної 

ідентичності у Твіттері, зауважимо, що «ретвіти» повідомлень інших 

користувачів / Твіттер-спільнот постають такими ж важливими джерелами 

інформації для читачів, як і власні твіти політиків. Ретвіти – акти цитування 

на власній сторінці твітів інших користувачів / спільнот мережі – надають 

змогу представляти себе у вигідному світлі не від власного імені, 

опосередковано критикувати конкурентів, знімаючи з себе відповідальність 

за опубліковане, висвітлювати власні інтереси, хобі, улюблені медіа-ресурси 

за допомогою непрямих техномовних актів, уникаючи навали декларативних 

повідомлень від першої особи. Процес ретвітування можна вважати, 

фактично, процесом конструювання своєї соціальної ідентичності через 

управління голосами Інших. Беручи до уваги, що конструювання 

ідентичності самим користувачем у Твіттері будується в основному не на 

прямому описі себе, своїх інтересів, поглядів, переконань, а на висвітленні 

певних фрагментів свого існування / думок / ставлення до чогось / вподобань 

/ ідей, з якими він погоджується або ні (ретвіти повідомлень інших з 

власними коментарями), соціальна ідентичність постає керовано-

поліфонічною, фрагментованою та розсіяною у сукупності Твіттер-

повідомлень на сторінці користувача. 

Варто зазначити, що у 2006 році Ф. Кавацца створив картографію 

цифрової ідентичності [104], розподіливши наявні на той час Інтернет-

ресурси на 12 груп з точки зору представлення ними різних «граней» 

користувача. Зокрема, науковець виділяє: мовне вираження (що я говорю) – 

ресурси типу «AgoraVox», «TypePad»; Інтернет-публікації (чим я ділюся з 

іншими) – «Youtube», «Flikr»; професія (що я роблю) – «LinkedIn»; точка 

зору (що я оцінюю і як) – «Crowdstorm»; контактні дані (як зі мною 

зв’язатися) – «Email»; репутація (що про мене говорять) – «iKarma»; хобі 

(що мене цікавить) – «Sneakerplay»; сертифікати (що підтверджує мою 

особистість) – «CardSpace»; споживання (що я купую) – «Ebay»; знання (що 

я знаю) – «Wikipedia», «Yahoo!Answers»; аватари (як я себе представляю 
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іншим) – «Second Life»; аудиторія (кого я знаю) – «Myspace.com». У Твіттері 

ж, завдяки активній «діяльності» у ньому багатьох користувачів і спільнот 

(об‘єднаних за професійним напрямком, хобі, ідеями тощо), а також 

функціонуванню таких елементів пошуку й структурування інформації, як 

гештеги, користувач має можливість – через твіти та ретвіти (які можуть 

містити посилання на зовнішні стосовно Твіттера Інтернет-ресурси) – дати 

відповідь на всі ці запитання-критерії. 

Далі розглянемо, що конструювання діяльнісно-декларативної 

ідентичності часто відбувається за допомогою «непрямих» твітів / ретвітів 

(термін «непрямий» у цьому контексті використовуємо за аналогією з 

непрямими мовленнєвими актами за Дж. Серлем, які характеризуються тим, 

що під час таких актів адресант повідомляє адресатові більше, ніж він 

насправді говорить [217]): користувач публікує певну інформацію у твіті, за 

допомогою якої він хоче вплинути на конструювання свого образу у 

свідомості інших користувачів. Як приклад, розглянемо твіт М. Ле Пен: 

«Bonnes vacances à tous les chats...et à leurs maîtres MLP 

#JournéeInternationaleDuChat». Цим твітом М. Ле Пен не тільки вітає котів з 

їхнім святом, а, фактично, використовуючи приховані маніпулятивні 

стратегії, ставить перед собою такі ілокутивні цілі: 

1) показати, що вона любить котів (конструювання інтимного аспекту 

соціальної ідентичності): долучитися до спільноти людей, які мають та 

прихильно ставляться до котів; 

2) показати, що вона взагалі любить тварин, і, завдяки поширеному 

переконанню, що більшість людей, які люблять тварин, є добрими та мають 

відкрите серце, додати у такий спосіб до свого образу трохи «людяності»; 

3) показати, що вона є активним користувачем Твіттера та слідкує за 

Твіттер-тенденціями (використання гештегу #JournéeInternationaleDuChat, 

який був першим за популярністю у Франції 8 серпня 2017 року); 

https://twitter.com/hashtag/Journ%C3%A9eInternationaleDuChat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Journ%C3%A9eInternationaleDuChat?src=hash
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4) показати, що вона бере участь у Твіттер-ритуалах, які популярні 

серед звичайних користувачів мережі (вона – не просто політик, вона – така 

ж сама, як і звичайний представник спільноти); 

5) нагадати про себе (оскільки її твіт з‘являється у стрічці новин 

користувачів, які підписані на її сторінку, а також, у випадку якщо хто-

небудь з цих користувачів здійснить ретвіт цього твіту, у стрічці новин осіб, 

які читають сторінку цього користувача). 

Отже, Твіттер-сторінки політиків демонструють перевагу Твіттера у 

порівняні з іншими медіа з точки зору надання можливості користувачам 

конструювати свою соціальну, дискурсивну і медійну ідентичності та 

керувати цим процесом. Головний «козир» Твіттера – ілюзія рівності всіх 

його користувачів – дозволяє політикам позиціонувати себе як простих 

громадян і максимально контролювати власний соціальний образ, 

наголошуючи, відповідно до вимог політичної ситуації, на тому чи іншому 

аспекті своєї соціальної ідентичності: професійному, етно-культурному, 

конфесійному, інтимному, належності до певного руху, прихильності до 

певних соціальних цінностей тощо. Твіттер уможливлює ще один важливий 

маніпулятивний прийом – гру медійним статусом: зміна політиками 

комунікативних ролей «головний ведучий» – «критик» – «інформатор» – 

«споглядач» – «свідок» – «делегат» – «авторитетне джерело» – 

«представник» – «експерт» – «аналітик» – «коментатор» – у комбінації з 

відповідними мовними засобами дозволяє підсвідомо впливати на думку 

виборців і маніпулювати їхнім сприйняттям політиків та ситуації навколо. 

 

3.2.2. Власне декларативна та обрахована ідентичності політиків (на 

прикладі кандидатів у президенти Франції 2017 року) 

 

Як було зазначено вище у роботі, власне декларативна ідентичність 

залишається єдиною повністю підконтрольною користувачу складовою його 

цифрової ідентичності. У Твіттері декларативна ідентичність представлена 
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автобіографією користувача максимальним обсягом у 160 символів, 

фотографією профілю та «титульним фото» Твіттер-сторінки. Проаналізуємо 

декларативну ідентичність двох кандидатів на посаду президента Франції у 

2017 році, Е. Макрона та М. Ле Пен станом на 29 квітня 2017 року (за 2 

тижні до другого туру) (Див. Додаток Ґ). 

Отже, 29 квітня на сторінках політиків у віконці «біографії» було 

зазначено таке: М. Ле Пен: «Candidate à l‘élection présidentielle 

#AuNomDuPeuple #Marine2017» / Е. Макрон: «Candidat à l‘élection 

présidentielle, fondateur d‘@enmarche, anсien ministre de l‘Economie, de 

l‘Industrie et du Numérique». Як бачимо, М. Ле Пен позиціонує себе під час 

передвиборчого періоду виключно як кандидат на конкретних виборах, 

причому кандидат «від імені народу», одночасно вказуючи два основні 

офіційні гештеги її передвиборчої кампанії. Кандидатка дистанціюється від 

своєї досить радикальної політичної партії, не зазнаючи її назву на своїй 

сторінці. Натомість Е. Макрон позиціонує себе і як кандидат, і як лідер своєї 

партії («La République en marche»), і як колишній міністр економіки, 

промисловості і цифрових справ. Зауважимо, що політик намагається 

продемонструвати максимальну відкритість до громадянської спільноти: 

назву партії він вказує у вигляді посилання на її сторінку в Твіттері, де 

можна ознайомитися з діяльністю партії та адресувати їй звернення, 

запитання або пропозиції. Беручи до уваги те, що суперниця політика базує 

свою критику на основі невмілого управління Е. Макроном економікою 

країни під час перебування останнього на посаді міністра, факт 

самовизначення кандидата як «колишнього міністра» демонструє те, що він 

не погоджується з критикою М. Ле Пен, не визнаючи «гріхів», які приписує 

йому суперниця, а натомість пишається своїми колишніми заслугами.  

Для порівняння особливостей конструювання політиками своєї власне 

декларативної ідентичності наведемо автобіографію колишнього президента 

США Б. Обами, коли він ще перебував на посаді керівника країни: «Dad, 

husband, and 44th President of the United States». Можемо констатувати, що 



153 

 

Б. Обама позиціонує себе перш за все як гідний батько та чоловік, ставлячи 

на перше місце свого самовизначення сімейні цінності, а вже потім зазначає 

свою посаду.  

В обох кандидатів на посаду президента Франції у полі «фотографія 

профілю» бачимо фото обличчя з посмішкою, проте на світлині М. Ле Пен 

кандидатка позує на нейтральному фоні та дивиться прямо в камеру, а 

Е. Макрон використовує фото, яке було знято, як можемо припустити, на 

одній із зустрічей політика з виборцями: чоловік з посмішкою дивиться на 

когось, на задньому фоні видно постаті звичайних громадян, які знаходяться 

за спиною кандидата та дивляться в його бік. Порівнюючи обидві 

фотокартки, помічаємо, що Е. Макрон намагається продемонструвати свою 

єдність з народом: він не дистанціюється від спільноти, ніби спеціально не 

фотографується для президентської кампанії, а просто продовжує вести свою 

діяльність; складається ілюзія, що фото було знято випадково. Громадяни на 

задньому фоні фотографії знаходяться зовсім поруч з політиком (близькість 

політика до звичайних громадян), символізуючи підтримку кандидата 

народом. Ця фотографія слугує наочним прикладом маніпуляції суспільною 

думкою, адже мозок людини влаштований так, що у неї не виникає бажання 

оскаржувати чи заперечувати зафіксоване камерою, «картинка» просто 

закарбовується у пам‘яті, на відміну від написаного / почутого, яке 

передбачає іманентно присутню у собі можливість бути оскарженим [121]. 

На фотографії М. Ле Пен видно, що її було знято професіоналами у рамках 

президентської кампанії: кандидатка відокремлюється від «загальної маси» 

народу та позиціонує себе як лідер. 

Титульні фото сторінок також несуть у собі потужний посил та грають 

важливу роль у конструюванні політиками своєї ідентичності. Титульне 

фото М. Ле Пен представлене зображенням темно-синього кольору та 

надрукованим на ньому текстом: «Marine Présidente. Mobilisez-vous et rendez-

vous le 7 mai prochain». Як і на фото профілю, можна побачити, що 

кандидатка позиціонує себе як лідер і відмежовується від загальної 
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спільноти: у першому реченні, фактично, відображене її власне прагнення 

стати президентом країни, у другому – те, що для цього потрібно зробити 

народу (мобілізуватися та прийти на «зустріч» 7 травня). Кандидатка 

використовує дієслово «мобілізуватися», що саме по собі належить до 

тематичного поля лексики військових дій і передбачає наявність загрози; це 

дієслово у її заклику стоїть у формі імперативу другої особи множини, через 

що у висловлюванні М. Ле Пен створюється опозиція «Я / Ви (народ)». 

Політик також використовує іменник «rendez-vous» на позначення «зустрічі» 

з народом у день голосування, який утворився у французькій мові шляхом 

субстантивації дієслова «se rendre» у формі наказового способу другої особи 

множини («ви»), тобто за самою словотвірною будовою цей іменник є 

субстантивованим імперативом. Таким чином, у висловлюванні, яким 

представлене «титульне фото» М. Ле Пен, дистанціювання кандидатки від 

народу підсилюється не тільки завдяки наявності двох імперативів 

(експліцитного та імпліцитного (субстантивованого)), а і через те, що у 

тексті два рази зустрічається займенник другої особи множини «vous» 

(опозиція «Marine» (я) / «vous» (ви)).  

Щодо титульного фото сторінки Е. Макрона зазначимо, що, як і у 

випадку з фотографією профілю, політик використовує світлину, зроблену 

на одному зі своїх виступів перед виборцями. Дві третини умовного центру 

«титульного фото» (зліва) займає гасло «Ensemble, la République!», одна 

третина – сам Е. Макрон (справа), погляд якого спрямований не прямо перед 

собою, а вперед і трохи вбік, як можемо припустити, на натовп виборців. 

Зауважимо, що у представленому слогані «Ensemble, la République!» 

поєднано символічне для французів гасло «Vive la République!» та офіційний 

слоган передвиборчої кампанії Е. Макрона перед другим туром виборів 

«Ensemble, la France!» (представлений кандидатом 26 квітня 2017 року, після 

результатів 1 туру). Цей слоган суголосить офіційним передвиборчим 

слоганам одного з найпопулярніших президентів Франції Ж. Ширака у 1988 

році («La France ensemble») та у 2002 році («La France en grand, la France 
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ensemble»), перед другим туром президентських виборів, у яких його 

суперником постав представник «Національного Фронту» Ж.-М. Ле Пен, 

батько суперниці Е. Макрона на виборах 2017 року. Завдяки такій алюзії на 

Ж. Ширака Е. Макрон прагне навіяти виборцям необхідність проведення 

аналогії щодо «схожості політичної ситуації» у 2002 та 2017 роках, 

висновком якої має стати голосування за «правильного» кандидата (за 

Е. Макрона, який у протистоянні з «Національним Фронтом» виступає 

замісником Ж. Ширака). 

Сама конфігурація титульного фото також несе на собі прагматичне 

навантаження. Гасло «Ensemble, la République!» символізує Францію, йому 

відводиться 2/3 центру фотокартки зліва і воно знаходиться на «середньому 

плані» відносно Е. Макрона, який розташовується на передньому плані, 

проте займає лише 1/3 центрального простору. В образотворчому мистецтві 

існує теорія, що людина сприймає зображення так само, як і текст (зліва 

направо, як у більшості мов): об‘єкт у лівій частині композиції виступає як 

«попередній», який ніби спонукає подивитися на праву частину зображення, 

а об‘єкт справа сприймається як «остаточний», «завершальний» [34]. На 

фотографії Е. Макрона гасло-символ Франції розташовується зліва і трохи 

позаду, ніби за спиною кандидата, це гасло око «глядача» помічає першим, 

справа та попереду – Е. Макрон, який сприймається як лідер, обраний 

країною, адже Франція, представлена написом, знаходиться за його спиною, 

підтримує його та висуває його на передній план – на пост президента. 

Титульна фотографія Е. Макрона виглядає «правильнішою» з точки зору її 

ілокутивного ефекту: Франція, яка є головною для кандидата (2/3 простору), 

висуває його на пост президента, а політик не рекламує це, а дивиться «очі в 

очі» (на одному рівні) на аудиторію.  

Отже, як було досліджено, власне декларативна ідентичність – єдина, 

яка не підлягає коментуванню / «вподобанням» / критиці іншими 

користувачами Твіттера – постає надзвичайно важливою складовою образа 

політика, який він прагне створити у свідомості виборців. 
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Щодо обрахованої Твіттер-ідентичності кандидатів зазначимо, що на 

27 квітня 2017 року на сторінках політиків фігурують такі дані: кількість 

опублікованих твітів: М. Ле Пен – 14200 / Е. Макрон – 3595; кількість 

користувачів, яких читають самі політики: М. Ле Пен – 4373 / Е. Макрон – 

555; кількість читачів сторінок політиків: М. Ле Пен – 1 440 000 / Е. Макрон 

– 745 000; кількість здійснених вподобань: М. Ле Пен – 192 / Е. Макрон – 0. 

Як можемо констатувати, М. Ле Пен позиціонує себе як набагато 

активніший користувач Твіттера, який підтримує стосунки у мережі, читає 

сторінки інших громадян (демонстрація зацікавленості), сам ділиться 

думками і подіями з життя з іншими та користується опцією вподобання для 

позитивної оцінки твітів інших (стратегія лестощів).  

 

3.3. Лінгвопрагматичні особливості передвиборчого Твіттер-дискурсу 

 

У цій частині роботи здійснено порівняльний прагмадискурсивний 

аналіз Твіттер-сторінок двох претендентів на посаду президента Франції у 

2016 році під час «Праймеріз» (попередніх виборів, на яких обирається один 

претендент на посаду президента від партії) Алена Жюппе та Франсуа 

Фійона, представників партії «Союз за народний рух», у період з 1 по 25 

листопада 2016 року (корпус із 1320 твітів) та двох кандидатів у президенти 

Франції у другому турі президентських виборів Е. Макрона та М. Ле Пен у 

період з 24 квітня по 7 травня 2017 року (період між першим та другим 

туром президентської кампанії – 14 днів) (корпус із 1116 твітів). Для 

дослідження спеціально було обрано «найактивніші» періоди кампаній та 

сторінки двох пар кандидатів-суперників для можливості виявлення 

імпліцитної та експліцитної діалогічності Твіттер-сторінок окремих 

політиків, засобів її реалізації, використовуваних ними маніпулятивних 

стратегій для просування своєї кандидатури та для дискредитації суперника, 

«лейтмотивів» та прагмадискурсивних особливостей Твіттер-дискурсів 

конкретних кандидатів у президенти. 
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3.3.1. Мовнопрагматичний аналіз Твіттер-сторінок політиків (на 

матеріалі Твіттер-сторінок А. Жюппе та Ф. Фійона) 

 

На лексико-семантичному рівні характерною рисою Твіттер-дискурсу 

постає намагання політиками навіяти виборцям певні образи певних реалій, 

які вони послідовно розгортають у власних твітах або за допомогою ретвітів 

повідомлень інших користувачів мережі. Зокрема, на сторінках обох 

політиків зустрічаємо різні образи країни, президентом якої вони прагнуть 

стати. А. Жюппе персоніфікує Францію, навіюючи виборцям ідею хворої 

країни, що страждає («La France est malade de la montée de l'extrémisme et du 

populisme!», «La France est malade de l'échec désastreux d'un quinquennat qui a 

eu tout faux», «Ensemble, disons non à une France frileuse!», «Cette France 

recroquevillée et rétrograde…», «une autre France en souffrance…» тощо) та 

якій необхідно допомогти відновити втрачену позицію («…rendre à la France 

sa faculté de peser dans le monde», «…remettre la France sur le bon chemin…», 

«Il faut un cap pour la France…» тощо). Завдяки такій розгорнутій 

персоніфікації на своїй Твіттер-сторінці політик вдається до маніпулятивної 

стратегії нагнітання страху, що, у свою чергу, породжує вітальну 

необхідність діяти (адже у разі бездіяльності після хвороби наступає смерть). 

Зауважимо також на пасивній ролі Франції як об‘єкта (синтаксично це 

виражено роллю додатка), над яким потрібно «провести певні дії». 

Наскрізною думкою Твіттер-сторінки А. Жюппе виступає присутність двох 

відмінних одна від одної Францій («…cette division entre ces deux France 

existe toujours», «Il y a deux France, une France qui souffre et une France 

conquérante…», «…la France en forme doit entraîner la France en panne…», 

«J‘ai vu se dessiner deux France. Une France conquérante, confiante dans l‘avenir 

et une autre France en souffrance», «la France entreprenante avec la France en 

souffrance»), які необхідно об‘єднати («Rassemblée, unie, soudée, la France ne 

peut être vaincue», «réconcilier la France entreprenante avec la France en 

souffrance», «il faut réconcilier ces deux France et les réunifier»). Варто 
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зазначити, що політик протиставляє ці «дві Франції», уникаючи 

антонімічних пар означень: контекстуальним антонімом Франції-

переможниці / Франції, впевненої у майбутньому / підприємливої Франції є 

Франція, що страждає (а не Франція-лузер або Франція-нероба). У такий 

спосіб політик уникає можливої негативної реакції частини виборців щодо 

свого бачення Франції.  

Ф. Фійон, у свою чергу, вибудовує образ Франції як країни високого 

рівня, яка варта найліпшого та заслуговує на найкраще, використовуючи 

маніпулятивну стратегію лестощів: «…le progrès et la fierté qu'elle 

mérite…», «…l‘orgueil d‘une nation qui ne se laisse pas abattre», «…le seul choix 

qui est digne de vous, et digne de la France», «…la solution digne de la France», 

«Pour gouverner la France il faut être irréprochable!», «…le vote utile pour la 

France», «La France a besoin d'un Président dont elle puisse être fière…». 

Якщо лейтмотивом Твіттер-дискурсу Ф. Фійона виступає ніби вже 

розроблений конкретний проект, завдяки якому Франція розквітне, причому 

у цьому проекті охоплені всі сфери життя суспільства та прописані 

конкретні дії («projet» – 44 рази, з яких «mon projet» – 15 разів), то в 

А. Жюппе не зустрічаємо усталеного конкретного найменування своїх 

майбутніх політичних дій, які постають у повідомленнях політика як 

«programme» (повторюється 12 разів), «méthode» (4), «plan» (3), причому у 

твітах з вищезазначеними словами не вказано, на що конкретно будуть 

спрямовані його програма / план / метод. Ф. Фійон пропонує трансформацію 

Франції («transformer», «transformation» (11)), А. Жюппе концентрує увагу 

на реформації країни («réforme», «réformer» (17)) та майбутній черговій 

зміні-ротації влади («alternance» (6)). У твітах Ф. Фійона спостерігається 

критика такої позиції та, відповідно, свого суперника, який є її 

прихильником (без прямого посилання на А. Жюппе). Визначаємо ще одну 

характерну особливість політичного Твіттер-дискурсу – оперування 

«словником» опонента для його ж критики. Зокрема, Ф. Фійон використовує 

слово «alternance», яке є наскрізним для дискурсу А. Жюппе («voter pour 
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Alain Juppé, c'est voter pour l'alternance…», «l‘heure de l’alternance approche» 

тощо), стверджуючи, що країні потрібна не просто пропагована А. Жюппе 

зміна влади, а глибинна трансформація, яку пропонує Ф. Фійон: «Je ne 

propose pas simplement une alternance, je propose un vrai projet…», «Je ne 

propose pas seulement une alternance dure mais un vrai projet de…», «vous ne 

voulez pas d'une petite alternance molle […] mais…», «vous voulez une 

transformation profonde, pas une petite alternance», «l‘élection présidentielle de 

2017 ne peut pas être […] celle d‘une alternance classique». Персуазивність 

твітів політика посилюється використанням модального дієслова «vouloir» у 

другій особі множини (від імені виборців), що є маніпулятивною тактикою 

нав‘язування думки. Як бачимо, один з кандидатів намагається закарбувати у 

пам‘яті та свідомості виборців необхідність голосувати за нього за 

допомогою повторюваного з певною періодичністю слова «alternance», а 

його конкурент використовує те саме слово з негативним забарвленням і за 

допомогою стилістичного прийому антитези вводить йому на противагу 

ключові слова-концепти своєї кампанії. Завдяки такій «прив‘язці» до 

конкретних ключових слів дискурсу суперника політики маніпулюють 

суспільною думкою, адже, фактично, вони критикують конкретні ідеї 

конкретної особистості, позиціонуючи це як неупереджене вираження 

власної думки. Така імпліцитна діалогічність Твіттер-сторінок політиків, 

приклади якої будуть наведені далі, у комбінації з експліцитною діа- та 

полілогічністю (ретвіти та коментарі), забезпечує унікальність цифрових 

соціомедійних мереж як дискурсивних просторів народження нового типу 

поліфонічності. 

На лексико-семантичному рівні прослідковується також присутність 

наскрізних ідей-концептів, які політики навіюють виборцям через послідовні 

численні повтори окремих слів та їх синонімів у своєму Твіттер-дискурсі. 

Порівнюючи ідеї-концепти дискурсу двох політиків, можемо помітити, що 

головною тематичною лінією твітів А. Жюппе є об‘єднання Франції, що 

підтверджується вживаною ним лексикою: «rassembler», «rassemblée» (15 



160 

 

разів), «réconcilier» (3 рази); Ф. Фійон же пропонує ідею відновлення 

Франції, повернення до минулого розквіту: «redresser», «redressement», 

«redressée» (28 разів), «réussir», «réussite» (23 рази). Політик апелює до 

необхідності авторитету, верховенства держави (ідеологема «autorité» (34 

рази)), які, власне, і забезпечують одну з головних цінностей французької 

нації – свободу (ідеологема «liberté» (30 разів)). 

Ф. Фійон зазначає у твітах у різних перефразуваннях, що президент 

країни має мати бездоганну репутацію («irréprochable» (8 разів), «exemplaire» 

(4 рази)), натякаючи таким способом, що усі інші кандидати вже були колись 

замішані у корупційних скандалах, на відміну від нього самого. Зазначимо, 

що, хоча Ф. Фійон і досить впевнено заявляє «Je suis le seul candidat à avoir 

une constance dans l'action…» або «Je suis le seul à vous proposer la 

transformation économique…», проте у твітах щодо бездоганної репутації він 

використовує безособові речення, уникаючи, таким чином, можливих 

дорікань чи провокацій, адже його фраза не стосується когось конкретного, а 

стверджує ідею, яку підтримують, фактично, всі виборці: «pour être Président 

de la République, il faut être soi-même irréprochable». У твітах Ф. Фійона також 

простежується намагання створити ілюзію, що результати майбутніх виборів 

(перемога його суперника) вирішені наперед, тому супротив режиму є 

необхідним. Це є прикладом маніпулятивних стратегій генералізації та 

віктимізації [226], при комбінації яких виступ проти супротивника 

подається як необхідний, вимушений засіб захистити себе: «on nous dicte nos 

choix», «les sondages et médias qui avaient déjà tout arrangé à votre рlace», «le 

scénario imaginé par les médias», «les sondages peuvent continuer leur yoyo», 

«les contre-vérités propagées», «des scénarios écrits», «bousculer les scénarios», 

«démentir le scénario imaginé par les médias», «faire mentir les pronostics», «il 

faut casser la baraque», «la dictature des sondages et des médias» тощо. Ефект 

від використання такого «словника» посилюється завдяки застосуванню 

політиком прийому ад‘єктивації – граматичної метафори, яка полягає у 

вживанні у ролі прикметників форми «participe passé» (дієприкметник 
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минулого часу). Наслідки цього прийому дуже важливі: речення саме по собі 

може мати логічну цінність, може бути правдивим або ні, може бути 

модалізованим; та це не відбувається з прикметником, який виражає певну 

якість, ознаку. Ознака, представлена у вигляді факту, постає у свідомості 

виборців як така, що має передумову. Форма «participe passé» внаслідок 

позначення як якості здійсненої над об‘єктом дії у минулому надає певності 

та непохитності твердженню на противагу реченню з присудком, яке завжди 

можна спростувати Відповідно, адресат не може епістемічно судити це 

«речення, що стало ознакою» [78, c. 50]. 

Цікавим є використання Ф. Фійоном повторів власних твітів (у дещо 

модифікованому вигляді) та ретвітів повідомлень інших користувачів мережі 

щодо конкретних актуальних тем, які турбують суспільство, та необхідних 

змін у конкретних сферах / політичній лінії країни (освіта, атомна 

електроенергія, радикальний ісламізм, кількість робочих годин на тиждень, 

система охорони здоров‘я, судочинство, борг Франції тощо). Подібні 

повтори вкарбовуються у пам'ять читачів його Твіттер-сторінки, а наявність 

певних модифікацій у них забезпечує їх сприйняття не просто як механічних 

повторів, а як чіткої позиції політика щодо певних проблем і пропонованих 

шляхів їхнього вирішення. До того ж, широке коло суспільно важливих 

питань, щодо яких політик висловлюється у Твіттері, дозволяє завоювати 

більшу кількість прихильників, адже кожна окрема позиція політика щодо 

конкретної теми може привернути увагу гіпотетичного виборця. 

Зазначимо, що твіти кандидатів багаті на метафори (« les prisons ne 

doivent plus être des incubateurs de djihadisme» (А. Жюппе)), своєрідні епітети 

(«La gauche … médusée» (Ф. Фійон)), гіперболи, різноманітні стилістичні 

фігури, адже лише за допомогою 140 символів політикам потрібно виразити 

себе, окреслити свою політичну програму, завоювати прихильність виборців, 

вплинути на їхні емоції та свідомість.  

Обидва політики використовують стратегію легітимізації [107] себе як 

кандидата та своїх дій і ідей, згадуючи на своїх Твіттер-сторінках імена 
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ключових особистостей для розвитку Франції та позиціонуючи себе у такий 

спосіб як послідовників політиків, які вважаються безумовними 

авторитетами для французької нації. Кандидати намагаються зафіксувати у 

свідомості виборців образи себе як соратників видатних діячів і 

аргументувати свої ідеї як такі, що вписуються у їхню політичну лінію. 

Завдяки можливості ретвітів повідомлень інших користувачів мережі Твіттер 

дозволяє залучити до цієї маніпулятивної стратегії також стратегію надання 

інформації від авторитетного джерела [226] та створення ілюзії 

об’єктивності повідомлення, адже не тільки сам політик «приписує» себе до 

послідовників авторитетів, а й інші громадяни помічають цей факт. На 

сторінці А. Жюппе зустрічаємо 7 згадувань Ж. Ширака, серед яких як твіти 

самого політика, що містять такі апелювання: «Concernant […], je suis dans la 

ligne des actions de Jacques #Chirac», «Je veux refaire […], comme Jacques 

Chirac l‘avait fait…» (влучність висловлювання посилена такими типами 

повтору, як деривація та паралелізм синтаксичних конструкцій), так і ретвіти 

повідомлень інших, зокрема публікація А. Жюппе на своїй сторінці запису 

Ф. Келлер: «Fabienne Keller: «Cher Alain, tu as fait une campagne "à la Chirac", 

tu présentes un projet crédible, tu pourras faire ce q tu as promis @vpecresse 

#AJNancy».  

Цікавим прикладом маніпуляції шляхом стратегії підміни понять є 

твіт А. Жюппе «Votre présence à mes côtés compte beaucoup pour moi. Et 

davantage dans ce territoire, où la présence de Jacques #Chirac est partout 

palpable». Завдяки повторенню слова «présence», а також використанню 

прислівника «davantage» у ролі логічного конектора підсилення й 

акцентування інформації політик імпліцитно поєднує два незалежні один від 

одного факти – присутність громадян на його мітингу у департаменті Коррез 

та дух Ж. Ширака у департаменті Коррез – засобом фальшивої аргументації: 

прихильники Ж. Ширака автоматично постають прихильниками А. Жюппе, а 

сам Ж. Ширак опиняється у колі соратників А. Жюппе. До того ж, завдяки 

гіперболі «la présence de Jacques Chirac est partout palpable» політик додає 

https://twitter.com/hashtag/Chirac?src=hash
https://twitter.com/vpecresse
https://twitter.com/hashtag/AJNancy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Chirac?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Chirac?src=hash
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експресивності повідомленню та використовує стратегію лестощів, адже 

жителям департаменту Коррез приємно усвідомлювати те, що вони є 

земляками відомого політика. 

В А. Жюппе зустрічаємо 5 згадувань Шарля Де Голя («Général De 

Gaulle», «gaullisme» / «gaulliste»), у Ф. Фійона ж їх 11. Просуваючи свою 

ідею сміливого проекту трансформування Франції та, водночас, імпліцитно 

критикуючи застережливість і обережність А. Жюппе, Ф. Фійон апелює до 

історичної пам‘яті французів завдяки твіту – риторичному питанню: «Est-ce 

pour leur prudence que nous admirons Jeanne d‘Arc, Gavroche, Bonaparte, 

Clemenceau, De Gaulle?». У цьому твіті політик не вказує імені свого 

конкурента, проте читачам сторінок обох кандидатів зрозуміло, що Ф. Фійон 

натякає на неамбітність передвиборчої програми А. Жюппе, адже одним із 

лейтмотивів Твіттер-дискурсу останнього є протиставлення його політичної 

програми як реальної та такої, що заслуговує на довіру виборців, у 

порівнянні зі занадто сміливим проектом Ф. Фійона, здійснення якого постає 

нереальним («crédible» (9); опозиція «réaliste» (3) / «irréaliste» (4)). До того ж, 

Ф. Фійон у вищенаведеному твіті імпліцитно долучає себе до ключових 

особистостей в історії Франції та викреслює з цього списку А. Жюппе, адже 

у Твіттер-дискурсі Ф. Фійона прізвище А. Жюппе фігурувало до цього саме 

зі словом «prudence» та похідними від нього словами: «l'extrême prudence 

d'Alain Juppé» (2), «le programme […] d'@AlainJuppe est trop prudent». 

Цікавим постає те, що А. Жюппе намагається завоювати увагу молоді 

та аудиторії середнього віку, використовуючи у своїх твітах численні 

скорочення, абревіатури, іконічні знаки, емотикони, характерні для Інтернет-

листування неофіційного характеру. В такий спосіб політик прагне створити 

ілюзію спонтанності своїх записів та відсутності маніпулятивних цілей, 

зруйнувати бар‘єр між собою та виборцями та продемонструвати своє 

вміння користуватися соціальними мережами. До того ж, яскраві кольорові 

іконічні знаки, які доступні у Твіттері, виділяються на загальному плані 

Твіттер-сторінки та «впадають в око» користувачам мережі. Часто 

https://twitter.com/alainjuppe
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використання вищезазначених елементів також продиктовано економією 

мовних засобів, причому як в рамках загального закону розвитку мови 

про мовну економію та принципу найменшого зусилля [45, с. 532-533], 

так і в економії мовних засобів у прямому сенсі, адже обсяг твіту не 

може перевищувати 140 символів. Зокрема, з метою привернення уваги 

до прикріплених до твіту відеороликів, фотографій або посилань на інші 

інтернет-джерела політик використовує такі знаки:  (спрямована 

праворуч біла стрілка на блакитному фоні) – 8 разів;  (спрямована 

донизу біла стрілка на блакитному фоні) – 4 рази;  (червона крапка 

великого розміру) – 1 раз; для виразу емоцій А. Жюппе вживає 

емотикони типу  (зображення обличчя з посмішкою) – 2 рази; для 

позиціонування себе як сильного кандидата, а також з метою закликати 

голосувати (поруч з дієсловами в імперативній формі типу «réagissez», 

«votez», «faites vous entendre» тощо) політик додає до твітів такі іконічні 

знаки, як:  (напружена рука у позиції демонстрації м‘язів) – 7 разів;  

(персик – алюзія на фразеологічний вираз «avoir de la pêche» (пер. «бути 

у чудовій формі, бути везучим»)) – 2 рази. Також А. Жюппе 

використовує знаки прапорів, зокрема, за досліджуваний період у його 

записах на Твіттер-сторінці фігурують:  (прапор Європейського Союзу) 

(1) та  (прапор Франції) (8). Важливо зазначити, що знак з французьким 

прапором політик використовує не тільки як символ Франції в кінці 

повідомлення («Je veux rendre à la France sa faculté de peser dans le monde 

»), а й інтегрує його у синтаксичну структуру самих твітів у ролі 

іменника (навіть додаючи перед зображенням артикль) або прикметника-

означення («Continuez à porter l‘idée de la  que nous avons partagée»; 

«l'agriculture  doit rester une des grandes chances de la #France & retrouver son 

rang en Europe»). 

Окрім іконічних знаків політик вдається до використання скорочень: 

«ds» («dans»), «qd» («quand»), «rdv» («rendez-vous», абревіатура), «expo» 

(«exposition», скорочене апокопою слово), «gouv» («gouvernement», 

https://twitter.com/hashtag/France?src=hash
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скорочене апокопою слово), «2ème» («deuxième», абревіатура з 

використанням цифри); «&» (логограма – графічне скорочення єднального 

французького сполучника «et» (пер. «і»). 

З метою скорочення дистанції між собою та виборцями, підтримання 

«невимушеності» політик використовує маніпулятивну стратегію «дехто», 

що проявляється у вживанні слів та виразів, властивих розмовному стилю 

мовлення («boulot», «se faire engeueler», «ça», «raconter n'importe quoi» тощо), 

а також сталих виразів фразеологічного характеру: «mettre la gomme», 

«mettre le paquet», «tenir la route», «faire son Zénith» (політик влучно 

використав цей фразеологічний вираз, що позначає «бути в найліпшій 

формі», адже вжив його у твіті щодо свого виступу на стадіоні «Zénith» у 

Парижі) тощо. Твіттер-дискурс А. Жюппе взагалі вирізняється 

використанням такого дієвого експресивного прийому, як мовна гра з 

фразеологізмами, який надає мові особливої образності та забезпечує її 

«живий» характер. До того ж, використання та обігравання фразеологізмів у 

рамках твіту (140 символів) має на меті продемонструвати як ерудованість 

політика, так і його приналежність до широкої спільноти. Образна ж 

полісемантичність фразеологізму та його усталений характер посилюють 

вплив на аудиторію, яку тішить факт впізнавання цієї мовної одиниці. 

Розглянемо декілька прикладів обіграних А. Жюппе фразеологізмів: 

1) «Merci d‘être là ce soir, et si joyeux! J‘ai la pêche! Et avec vous, c‘est la 

super-pêche ! #AJZénith». У твіті обіграно стале словосполучення «avoir la 

pêche», що означає «бути у чудовій формі, бути везучим»; цікавим є 

посилення ефекту від використання цього фразеологізму за допомогою 

доданого політиком іконічного знаку – зображення персика, що ілюструє 

одне зі слів фразеологізму. До того ж, вживання іконічних символів 

характерне, в основному, для молоді, і А. Жюппе прагне, таким чином, 

заволодіти увагою молодого населення та продемонструвати «сучасність» 

своєї кандидатури; 

https://twitter.com/hashtag/JeVeux2025?src=hash
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2) «Droit dans mes bottes, j'étais! Droit dans mes bottes, je resterai! L'heure 

de l'alternance approche»: фразеологізм «être droit dans ses bottes» вжито 

політиком два рази (анафора на початку речень), причому в обох реченнях 

автор використовує непрямий порядок слів, переставляючи підмет та 

присудок в кінець речення та у такий спосіб привертаючи до них увагу; до 

того ж, ці два речення характеризуються паралелізмом синтаксичних 

структур. Політик використовує дієслова, що позначають стан («être», 

«rester») і асоціюються зі стабільністю; ефект доповнюється часом дієслів – 

минулий та майбутній, які у такому порядку забезпечують ефект 

неперервності того, про що йдеться у повідомленні. Цікаво, що цей твіт не 

залишається без коментарів, зокрема, на сторінці Ф. Фійона зустрічаємо 

ретвіт повідомлення К. Морар, представниці команди Ф. Фійона, де вона 

коментує вищезазначений твіт А. Жюппе, обігруючи той самий 

фразеологізм: «C'est bien d'être droit dans ses bottes mais en politique il vaut 

mieux être droit dans ses votes comme @FrancoisFillon». Зауважимо, що 

К. Морар у другій половині свого твіту модифікує вжитий А. Жюппе 

фразеологізм, вдало замінюючи слово «bottes» римованим до нього словом 

«votes» і, вдається, таким чином, до прийому іронії та насмішки; 

3) «Je trouve que Trump met beaucoup d‘eau dans son vin. Si je suis élu je 

garderai mon vin de Bordeaux pur. @alainjuppe #AJLille»: у цьому твіті 

А. Жюппе протиставляє свою політичну лінію діям новообраного 

американського президента Д. Трампа, використовуючи фразеологічну одиницю 

«mettre de l'eau dans son vin» (пер. «послабити свої амбіції, зменшити свої 

вимоги»). А. Жюппе стверджує, що, на противагу Д. Трампу, «не розбавить своє 

чисте вино з Бордо», якщо його буде обрано президентом, тобто, 

трансформуючи вже одного разу використаний фразеологізм, А. Жюппе 

наголошує, що не поступиться своїми вимогами на президентській посаді. У той 

же час його фраза сприймається і у прямому сенсі, адже Бордо славиться 

виноробством, а політик успішно був мером цього міста близько десяти років. 

https://twitter.com/FrancoisFillon
https://twitter.com/alainjuppe
https://twitter.com/hashtag/AJLille?src=hash
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Таке обігравання фразеологізму демонструє кмітливість та ерудованість 

політика. 

Безсумнівно, важливим для побудови стосунків довіри з виборцями є 

вибір використовуваних політиками займенників (морфологічний рівень). 

Зокрема, К. Лозашмер зауважує, що часто політики використовують у своїх 

агітаційних промовах замість займенника першої особи однини займенник 

першої особи множини, який здатен створити «підсилене Я» [164, с. 101] та як 

«інклюзивний» займенник об‘єднує за своєю семантикою відправника та 

отримувача повідомлення [63, с. 48]. У такий спосіб кандидати прагнуть увійти 

до кола довіри слухачів, об‘єднати себе з усією аудиторією, позиціонуючи 

адресатів як рівноправних собі представників французької нації у її множинності 

та уникаючи опозиції себе та виборців. Подібна тенденція спостерігається у 

дискурсі Ф. Фійона: «nous» (85 разів), «notre» (61), «nos» (24) / «vous» (62), 

«votre» (13). «vos» (8). В А. Жюппе переважають твіти описового характеру, 

займенниками політик оперує набагато менше за свого конкурента та вживає 

займенники першої та другої осіб множини практично у рівному співвідношенні 

: «nous» (43), «notre» (19), «nos» (13) / «vous» (38), «votre» (16), «vos» (1). 

Особливу увагу формуванню образу виборців на своїй Твіттер-сторінці 

приділяє Ф. Фійон. Як було вказано, політик намагається об‘єднати себе з 

виборцями завдяки займенникам першої особи множини. Окрім цього, щоб 

запропонувати свою кандидатуру, уникнувши протиставлення «je – vous», 

політик використовує іменник «les Français» (42 рази) «les Français me 

répètent…»; «Mon projet est plus radical. Je l'ai bâti avec les Français…»; «Je 

prendrai tous les moyens pour protéger les Français…», «je redonnerai aux 

Français le pouvoir de…» тощо. До того ж, завдяки цьому узагальнювальному 

іменнику політик навіює виборцям думку, що вся нація підтримує саме його, 

уникаючи при цьому конкретики. 

Як було показано вище на прикладі ретвіту Ф. Фійоном іронічного 

коментаря своєї однодумниці з приводу твіту А. Жюппе, у кожного з 

користувачів Твіттера існує можливість не тільки публікувати власні твіти, а 
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й «ретвітити» записи інших користувачів мережі, супроводжуючи їх за 

бажанням власним коментарем. Політики часто вдаються до цієї опції, що 

пояснюється не лише способом заповнити собою Інтернет-простір, а й 

засобом створення ілюзії об‘єктивності та уникання самовихваляння або 

прямої критики супротивників від власного імені. Завдяки ретвітам політик 

виступає лише «посередником», тим, хто поширює думки та волю інших 

(громадян, громадських об‘єднань (груп), народу) в Інтернеті; йому не 

можна дорікнути викривлення дійсності, жорсткість, неповагу, 

самовихваляння тощо, адже він лише дає змогу через свою популярну 

сторінку зробити суб‘єктивну думку народу почутою, він − посланець думки 

інших. Зазначимо, що, звичайно, двома основними маніпулятивними 

макростратегіями у виборі повідомлень для ретвітів є позитивна 

презентація себе та негативна презентація іншого [226].  

Статистичний аналіз показує, що за 25 днів Ф. Фійон здійснив 423 

ретвіти повідомлень інших користувачів мережі та опублікував 408 власних 

твітів; на сторінці А. Жюппе зустрічаємо 305 власних твітів та 184 ретвіти. 

Як бачимо, Ф. Фійон виступає не тільки активнішим користувачем мережі, а 

й намагається надати об‘єктивності своїй сторінці, публікуючи на ній твіти 

інших користувачів Твіттер-мережі у рівному співвідношенні з власними 

записами. Твіти та ретвіти надають політикам можливість лаконічно та 

влучно конструювати і контролювати всі аспекти своєї соціальної 

(професійний (політик, юрист, дослідник тощо); соціо-інституційний (мер, 

депутат, кандидат); етно-культурний; громадянський (європеєць, француз, 

житель Бордо, парижанин тощо); аспект мешкання на певній території 

(сільський житель, житель міста, гір тощо); шанування певних цінностей 

(соціаліст, антисеміт, пацифіст тощо); конфесійний; участь у певних рухах 

(екологіст); «інтимний» (захоплення тваринами, вишивкою, спортом тощо); 

сімейний (чоловік, батько тощо); фізично-тілесний (інвалід, з надлишковою 

вагою, діабетик тощо); генераційний (підліток, особа похилого віку)) (за 

Г. Лошаром) [163, с. 147-148], медійної та дискурсивної ідентичностей. Як 
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зазначає В.Б. Бурбело, соціальні та соціомедійні мережі дозволяють 

користувачеві позиціонувати себе «фактично у всіх референційних, 

комунікативних, соціодискурсивних іпостасях» [7, с. 200]. Завдяки ж 

технодискурсивній дії ретвіту (з власним коментарем або без нього) у 

Твіттері це позиціонування себе набуває нового виміру: користувач творить 

свою «Твіттер-ідентичність», поєднує та чергує ролі суспільного актора, 

авторитета, знавця, медіатора, свідка, критика або учасника під час 

висвітлення різних аспектів своєї соціальної ідентичності, комбінуючи 

власний дискурс та дискурси Інших і забезпечуючи у такий спосіб 

експліцитну поліфонічність дискурсу своєї Твіттер-сторінки. А це, у свою 

чергу, викликає необхідність переосмислити «відповідальність» суб‘єкта 

мовлення під час подібного «поліфонічного режисування» дискурсу [7, 

с. 199-200]. На сторінках політиків зустрічаємо: 1) ретвіти записів агенцій 

новин (переважно про себе або з негативними відгуками про своїх 

конкурентів) з посиланнями на статті / відео / фотографії; 2) ретвіти записів 

груп підтримки себе як кандидата (схвальні відгуки або власні цитати) / груп 

критики суперників або груп своєї політичної партії; 3) ретвіти схвальних 

повідомлень про себе окремих осіб (журналістів, фотографів, членів своєї 

партії, простих громадян); 4) ретвіти лайв-твітів щодо заходів, у яких 

політики брали участь; 5) ретвіти повідомлень груп «антипідтримки» / або 

конкретних осіб / груп з критикою своїх конкурентів; 6) ретвіти повідомлень 

з цікавою інформацією / описом заходів дозвілля / спорту. 

На конкретному прикладі покажемо, як зароджується та набирає 

голосів характерна для Твіттера поліфонічність: першим з‘являється твіт 

А. Жюппе, у якому він опосередковано звертається до Ф. Фійона, вказуючи 

посилання на його сторінку @FrancoisFillon: «600 000 fonctionnaires en moins 

c'est illusoire; ce que propose @FrancoisFillon est impossible #RTLMatin»; група 

прихильників Ф. Фійона «FILLON 2017» робить «ретвіт» повідомлення 

А. Жюппе, додаючи власний коментар: «Deux inexactitudes: – il s'agit de 

500.000 postes – cela concerne les agents publics dans leur ensemble: titulaires et 
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contractuels». А сам Ф. Фійон робить ретвіт, вже без коментарів, 

вищезазначеного коментаря групи «FILLON 2017», у якому фігурує 

початковий твіт А. Жюппе. Виконуючи технодискурсивний акт ретвіту 

відповідальність політика за правдивість інформації зменшується, оскільки 

він виступає лише медіатором, який «переповідає» діалог двох інших 

Твіттер-користувачів; його «я» як мовця не фігурує експліцитно. Зазначимо, 

що, окрім Ф. Фійона, ретвіт цього своєрідного діалогу А. Жюппе та групи 

«FILLON 2017» на 1 грудня 2016 року зробили 150 користувачів, 

розповсюдивши його у мережі та породивши, таким чином, 150 нових 

дискурсивних осередків на власних сторінках, які можуть перерости у 150 

відповідних полілогів-дискусій. 

Одним із аспектів соціальної ідентичності, який хотів 

продемонструвати А. Жюппе був, навіть, «користувач Твіттера»: йдеться про 

твіт А. Жюппе щодо відео-інтерв‘ю, у якому він зазначив, що «багато 

твітує» і, не завжди, звичайно, але часто публікує твіти самостійно. Під час 

самого інтерв‘ю на питання журналістів щодо використання політиком 

емотиконів, А. Жюппе відповів, що у нього дійсно є два улюблені емотикони 

(напружена рука у позиції демонстрації м‘язів та обличчя з посмішкою). 

Курйоз ситуації полягає у тому, що під час цього інтерв‘ю політик, який 

дуже намагався продемонструвати себе як просунутого користувача мережі, 

назвав емотикони «кукі» (файли «кукі», насправді, є невеликими текстовими 

файлами, у які браузер записує дані з сайтів, які відвідує користувач 

Інтернету). На Твіттер-сторінці А. Жюппе після цього було опубліковано 

твіт з посиланням на це інтерв‘ю на зовнішньому сайті і, власне, текстовою 

складовою-коментарем А. Жюппе: «Quand le @Qofficiel découvre que je tweet 

». Проте, оскільки вигляд посилання програмується зовнішнім сайтом, 

це посилання містило фотографію А. Жюппе з відео та назву репортажу 

«Alain Juppé, le twittos fan de cookies», яка сама по собі є іронічною щодо до 

коментаря політика. Поєднання ж тексту твіту та назви репортажу викликає 

комічний ефект. Своє неволодіння термінологією сучасних Інтернет-

https://twitter.com/Qofficiel
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технологій політик виставив напоказ, використавши прийом самоіронії та 

попередивши таким способом можливі критичні коментарі конкурентів.  

Отже, передвиборчий політичний дискурс політиків у Твіттері 

характеризується наявністю конкретних тематичних полів, які забезпечують 

семантичну єдність та когерентність твітів та ретвітів, надаючи дискурсу 

цілісності. Політики конструюють певні образи себе, Франції, опонентів, 

позиціонують свою політичну лінію завдяки «розгорнутим» метафорам та 

персоніфікаціям, синонімічним виразам, повторам ключових слів-концептів, 

які пронизують їхні твіти та ретвіти і формують, таким чином, «каркас» 

їхнього Твіттер-дискурсу, закріплюючись у свідомості виборців. 

Характерною особливістю Твіттер-дискурсу досліджуваних політиків стала 

імпліцитна діалогічність їхніх твітів, яка забезпечувалася використанням 

політиками з негативним забарвленням конкретних ключових слів-концептів 

дискурсу суперника та побудові на їх основі свого агітаційного дискурсу. 

Серед маніпулятивних стратегій, які використовують політики, зустрічаємо 

стратегії легітимізації, генералізації та віктимізації, стратегію лестощів, 

стратегію нагнітання страху, який породжує вітальну необхідність діяти, 

фальшиву аргументацію, апелювання до авторитетних джерел. З 

маніпулятивною метою нівелювання дистанції між собою та виборцями 

політики використовують елементи розмовної мови, скорочення, іконічні 

знаки, емотикони та фразеологізми (А. Жюппе); завоювання довіри та 

об‘єднання себе з аудиторією досягається завдяки специфічному 

використанню займенників (Ф. Фійон). Завдяки можливості «ретвітити» 

повідомлення інших користувачів мережі, супроводжуючи їх за бажанням 

власними коментарями, Твіттер надає політику виняткову можливість 

конструювати будь-який аспект своєї соціальної, медійної та дискурсивної 

ідентичностей на основі як власного дискурсу, так і дискурсів Інших, 

забезпечуючи поліфонічність своєї Твіттер-сторінки.  
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3.3.2. Твіттер-кампанія другого туру президентських виборів 2017 року 

 

3.3.2.1. Типологія твітів політичного Твіттер-дискурсу 

 

А. Ейріес та К. Пуарьє для аналізу французької та квебекської 

передвиборчих кампаній використовують класифікацію «категорійних» 

типів твітів [125], запропоновану канадською дослідницею Т. Смол, яка 

розподіляє Твіттер-повідомлення за їх змістом та метою на такі чотири типи: 

інформативні (інформація щодо заходів і розкладу кампанії, анонси, прес-

релізи, елементи політичної програми кандидатів); мобілізаційні (з 

закликами до дії), інтеракційні (з питаннями до користувачів мережі, ретвіти, 

відповіді на питання інших користувачів мережі, у яких фігурує пряме 

посилання на адресата (@pseudo)); персоналізовані (щодо фактів з 

особистого життя кандидатів) [215]. С. Рожінскі та Б. де Кок, у свою чергу, 

виділяють три особливо присутні типи повідомлень на Твіттер-сторінках 

політиків: твіти типу записів у «судовому журналі» («carnet de bord») – 

інформація щодо участі політика у різноманітних заходах / візитах / 

телепрограмах тощо; ретвіти повідомлень інших користувачів зі схвальною 

інформацією про себе (явище, яке Д. Бойд називає «его-ретвітингом» («ego 

retweeting») [89]); твіти зі словами подяки за підтримку, допомогу тощо 

[205]. Всі ці типи повідомлень, згідно з дослідницями, належать до 

«дискурсу самовихваляння, самореклами» («self praise discourse» за 

Д. Дейтер) [118]. Д. Дейтер же здійснює прагмативний аналіз дискурсу 

самовихваляння у Твіттері серед професійних танцівників балету і 

виокремлює такі прагмативні стратегії:  

1) експліцитне самовихваляння;  

2) експліцитне самовихваляння з модифікаціями: 

 а) самовихваляння + вибачення / самоіронія (реалізується часто за 

допомогою поєднання тексту та фотографії); 

б) самовихваляння + зміна теми повідомлення; 

в) самовихваляння + самообмовляння / самоприниження; 
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г) самовихваляння + посилання на важку роботу, завдяки якій було 

досягнуто високих результатів [118].  

На основі вищевикладених наукових розвідок у дослідженні 

розроблено прагматематичну класифікацію твітів політиків та виділено 

9 найпоширеніших тематичних груп Твіттер-повідомлень політичного 

агітаційного дискурсу. Зауважимо, що імпліцитною метою всіх твітів 

політиків у виборчий період, а, особливо, у період між двома турами, можна 

вважати переконання виборців віддати їм свій голос, проте формально це 

відбувається як через твіти з експліцитною агітацією, так і через твіти з 

загальним мобілізаційним закликом, дискредитацією суперника, 

констатацією наявних у країні проблем тощо. У роботі здійснено також 

кількісний аналіз твітів кожної з виокремлених груп для можливості 

виокремлення та порівняння прагматичних стратегій, які використовують 

політики задля впливу на аудиторію. 

За двотижневий період між першим та другим турами президентських 

виборів у Франції Е. Макрон опублікував у мережі 594 твіти та здійснив 

6 ретвітів повідомлень інших користувачів мережі; на сторінці ж М. Ле Пен 

за аналізований період зустрічаємо 503 авторських твіти та 13 ретвітів 

повідомлень інших користувачів. У запропонованій нижче класифікації 

поруч з виділеною тематичною групою фігурують приклади твітів, а також 

кількісні дані щодо твітів, які належать до конкретної групи, кожного з двох 

кандидатів (графічний порівняльний аналіз використання кандидатами 

виокремлених груп твітів представлений у Додатках Д, Е, Ж). Одразу 

зауважимо, що деякі Твіттер-повідомлення можна віднести одночасно до 

кількох виділених у дослідженні груп; приклади та аналіз таких твітів 

запропоновано після класифікації. Отже, передвиборча Твіттер-кампанія 

2017 року характеризується наявністю таких тематичних груп твітів: 

1) твіти щодо майбутніх дій, намірів, політичної позиції, політичної 

програми політиків (Е. Макрон – 285 / М. Ле Пен – 168): 
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а) твіти з політичною позицією: «Le regroupement familial, c'est une 

immigration d'installation. Et je ne veux plus d'immigration d'installation» 

(М. Ле Пен); «Je suis favorable à transformer le Conseil économique, social et 

environnemental en Chambre du futur» (Е. Макрон);  

б) твіти-обіцянки конкретних дій з дієсловом в першій особі індикативу 

майбутнього часу (я, ми): «Je protègerai l‘emploi, en faisant du patriotisme 

économique, et en menant la guerre aux délocalisations», «J'imposerai des droits de 

douane pour les entreprises qui réimportent en France après avoir plié bagage et 

délocalisé» (М. Ле Пен); «J‘œuvrerai à retisser le lien entre l‘Europe et les peuples 

qui la forment, entre l‘Europe et ses citoyens.» (Е. Макрон); 

в) твіти – імпліцитні обіцянки, що містять констатацію фактів-

результатів у майбутньому без чіткого вказання виконавця (у них теоретично 

можна додати фразу «Si je suis élu(e) Président(e)»), а також твіти з 

безособовими модальними дієсловами щодо тих політичних дій та рішень, які 

необхідно здійснити / прийняти: «Il faut 6000 douaniers, et 15 000 postes de 

policiers et gendarmes supplémentaires. C'est nécessaire et urgent» (М. Ле Пен); «Le 

combat contre les violences faites aux femmes sera l'un des objectifs de la police de 

sécurité quotidienne» (Е. Макрон);  

2) твіти з критикою суперників (Е. Макрон – 115 / М. Ле Пен – 130); 

а) з прямим звертанням до суперника: «Vous êtes allé, Monsieur #Macron, 

réclamer une autoroute migratoire entre la France et l'Algérie» (М. Ле Пен); 

«Madame Le Pen, la France mérite mieux que vous; Vous avez démontré que vous 

n'êtes pas la candidate d'un débat démocratique ouvert»; «Jamais, contrairement à 

vous, je n'ai profité de la détresse des gens»; «Je veux une France réconciliée. Tout 

l'inverse de ce que vous portez. Et je veux une France vraiment transformée» 

(Е. Макрон); 

б) критично спрямовані твіти щодо суперника (без звертання): «Les 

leçons de morale que #Macron donne à la Terre entière sont une spécialité des 

socialistes» (М. Ле Пен); «Madame Le Pen a utilisé sa conclusion pour des 

mensonges sans dire ce qu'elle voulait pour le pays» (Е. Макрон); 



175 

 

в) протиставлення себе та супротивника: «#Macron veut réduire 

considérablement les indemnités chômage. Je ne le souhaite pas. Je veux préserver 

notre système social» (М. Ле Пен); «Vous allez creuser le déficit ou la dette et c'est 

nos enfants qui payeront. Je ne veux aucune de ces solutions» (Е. Макрон);  

г) критика партії суперника – опозиція «ми /вони», представлення партії 

суперника як неминучої загрози (з чи без прямої вказівки на опонентів): «La 

France que défend #Macron c'est une salle de marché qui organise la guerre de tous 

contre tous»; «Nous allons arracher la France des mains de prétendues élites qui la 

confisquent, la brident, l‘égarent» (М. Ле Пен); «Ils ne cherchent pas à guérir le mal 

mais à exploiter la colère. Ils vivent de nos divisions. #Ensemble» (Е. Макрон);  

ґ) твіти з негативними коментарями щодо медіависвітлення політичної 

кампанії суперника: «Vous ne respectez pas les salariés de Whirlpool. Vous avez 

fait un numéro devant les caméras. Vous jouez avec leur colère» (М. Ле Пен); 

«Madame le pen se promène à la pêche. Bonne promenade. La sortie de l Europe qu 

elle propose c est la fin de la pêche française. Pensez y» (орфографія збережена) 

(Е. Макрон); 

3) твіти з констатацією наявних проблем, незадоволенням громадян 

певними аспектами життя у Франції (Е. Макрон – 43 / М. Ле Пен – 78): «Dans 

un certain nombre de quartiers, je ne peux pas aller : et la police, les pompiers, non 

plus, ne peuvent pas y aller» (М. Ле Пен); «Le coeur du problème de l'Éducation 

nationale c'est le primaire. 20% de nos enfants en CM2 ne savent pas lire, écrire et 

compter #Élysée2017» (Е. Макрон);  

4) твіти – «сarnet de bord» (за С. Рожінскі та Б. де Кок) – інформація щодо 

участі політика у різноманітних заходах, візитах, телепередачах тощо, «лайв-

твіти» безпосередньо з місця подій (Е. Макрон –61 / М. Ле Пен – 64): «Je serai 

ce soir à 19h00 l'invitée de #19hRuthElkrief sur @BFMTV» (М. Ле Пен) ; «Je 

réponds aux questions de David Pujadas sur @France2tv»; «Hier, j‘étais avec les 

représentants des travailleurs de Whirlpool, ceux qui défendent les intérêts des 

travailleurs» (Е. Макрон); 

https://twitter.com/#%21/EmmanuelMacron/status/857229313418174464
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5) твіти – загальні істини; містять судження, які неможливо оскаржити, 

адже протилежні їм за змістом судження будуть морально приголомшливими 

та такими, що суперечать здоровому глузду (Е. Макрон – 50 / М. Ле Пен – 19): 

«Notre civilisation est fondée sur des principes auxquels nous sommes tous 

extrêmement attachés» (М. Ле Пен); «La minute d'après, rien ne sera acquis»; «On 

ne peut pas faire réussir un pays en ne faisant réussir qu'une partie de sa population»; 

«Ne pas se souvenir, c'est prendre le risque de répéter l'Histoire et ses erreurs» 

(Е. Макрон); 

6) твіти-компліменти / лестощі (громадянам Франції, власним виборцям, 

виборцям інших кандидатів) / вшанування (Е. Макрон – 41 / М. Ле Пен – 31): 

«Je partage avec #Fillon la défense de la culture et de la langue françaises, même si 

nous avons d'autres divergences» (М. Ле Пен); «Je pense que les électeurs de M. 

Mélenchon sont des femmes et des hommes engagés» (Е. Макрон);  

7) твіти-подяки (конкретним особам / нації / виборцям); зазначимо, що 

політики вміло використовують слова подяки та цитати видатних постатей, 

зараховуючи у такий спосіб у свідомості виборців адресатів своїх повідомлень 

та цитованих діячів до своїх прихильників (Е. Макрон – 17 / М. Ле Пен – 15): 

«Mes remerciements vont à Bruno North, qui nous témoigne du soutien du Centre 

national des indépendants et paysans» (М. Ле Пен); «Avec Hamid. Merci au 

personnel de santé sur lequel on peut compter» (Е. Макрон);  

8) мобілізаційні твіти (Е. Макрон – 36 / М. Ле Пен – 37): 

 а) з прямим закликом до дії: «Ne vous laissez pas voler cette élection, ne 

vous laissez pas intimider. Dimanche, aucune voix patriote ne doit manquer» 

(М. Ле Пен); «Aux indécis : positionnez-vous sur l‘offre qui vous convient le 

mieux»; «Le 7 mai, le pays a un choix historique à faire : la défaite, ou la conquête. 

Alors allez voter ! Allez convaincre» (Е. Макрон); 

б) з наголошенням надзвичайної важливості «моменту» та правильного 

вибору (голосування за кандидата) – маніпулятивна стратегія гіперболізації: 

C'est maintenant que se joue notre héritage intellectuel, politique et moral»; «La 

question qui nous est posée le 7 mai, c'est celle de l'avenir de la France, de l'Europe, 
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et d'une certaine idée du monde»; «Nous devons être à la hauteur du moment. Rien ne 

sera pareil au lendemain du 7 mai»; «Ne pas aller voter, c‘est renforcer Marine Le 

Pen. C‘est une responsabilité civique grave» (стратегія неминучої загрози) 

(Е. Макрон); «On est à la croisée des chemins, c'est un vrai enjeu de civilisation qui 

se décidera dimanche» (М. Ле Пен); 

9) твіти-самовихваляння (Е. Макрон – 31 / М. Ле Пен – 57): «Je ne peux 

pas être heureuse si mon peuple est malheureux, c'est aussi simple que cela»; «J‘ai la 

conviction que mon élection est une chance historique pour l‘Europe, ses diversités 

nationales, de ses peuples» (М. Ле Пен); «Je ne fais pas de combines d'appareils. Je 

veux aller au bout de la recomposition que je porte depuis le premier jour» 

(Е. Макрон). 

Як було зазначено вище, на сторінках кандидатів зустрічаються твіти, 

які можна одночасно класифікувати до декількох виокремлених груп, адже у 

них поєднується інформація різного типу. Наприклад, твіт Е. Макрона «Ne 

pas se positionner c'est favoriser Madame Le Pen, c'est favoriser une sortie de 

l'Histoire, un projet de fermeture» належить одночасно до критично 

спрямованих та мобілізаційних твітів. Він спрямований на критику 

М. Ле Пен, адже перемога цієї кандидатки ототожнюється з «виходом з 

Історії», «проектом закритості». Водночас у ньому присутній імпліцитний 

заклик голосувати за Е. Макрона, адже невизначеність та голос за М. Ле Пен 

постають тотожними та означають «вихід з Історії»; єдиним «правильним» 

варіантом залишається голос за Е. Макрона. Твіт М. Ле Пен «L'envolée du 

#chômage en mars montre l'échec spectaculaire de la politique économique du 

quinquennat Hollande-Macron» можна віднести одночасно і до критично 

спрямованих твітів, і до твітів з констатацією наявних у країні проблем 

тощо. 
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3.3.2.2. Прагмадискурсивний аналіз політичного Твіттер-дискурсу  

 

Наступним кроком після визначення загального тематичного 

наповнення твітів кандидатів президентської кампанії 2017 року став аналіз 

конкретних прагматичних стратегій та дискурсивних засобів їх реалізації, 

який представлено у цьому підрозділі. 

Як показав аналіз лінгвопрагматичних особливостей політичного 

Твіттер-дискурсу (на прикладах сторінок А. Жюппе та Ф. Фійона), одним із 

ключових задач політика є конструювання певного образу себе 

(позитивного) у свідомості виборців та, відповідно, створення негативного 

образу супротивника (негативного). Під час «Праймеріз» кандидати 

здебільшого вдавалися до самовихваляння та критичного висвітлення 

загальної ситуації у країні, а критика суперника у твітах скоріше мала 

імпліцитний характер, була спрямована на критику конкретних ідей без 

прямої вказівки на суперника та не містила прямих звинувачень. Перед 

фінальним етапом президентських виборів обидва кандидати (Е. Макрон та 

М. Ле Пен) вдаються до стратегій прямого звинувачення і дискредитації 

конкурента та, відповідно, представлення себе як «противаги», єдиного 

можливого претендента на посаду президента країни. У критично 

спрямованих твітах обох кандидатів зустрічаємо визначені П. Шародо три 

типи «атак» під час телевізійних дебатів [110] (у випадку Твіттера «атаки» 

можуть мати вигляд як прямих критичних звертань до суперника, так і 

критично спрямованих щодо нього твітів без звертання): «ad personam» 

(атака на особу як індивіда, вказання на негативні риси конкретної особи); 

«ad hominem» (атака на особу як на представника системи, групи, точки 

зору, доктрини тощо, під час якої піддається сумніву «легітимність» особи 

здійснювати певні дії, обіймати посаду тощо [109]); «procès en incompétence» 

(атака на особу через звинувачення її у некомпетентності). 

У твітах Е. Макрона простежується наскрізний образ суперниці та її 

політичної лінії як носія духу ненависті, брехні, розділення та послаблення 
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країни: «…ce que vous portez : la guerre civile, un discours de haine», «Le parti 

du Front national n'a pas changé : il porte la haine, la division du pays, et un projet 

d'affaiblissement», «…qui poussent à la haine…», «…l'obscurantisme et le 

mensonge. Le Front national s'en est nourri…», «Ils utilisent la colère, propagent 

les mensonges, attisent la haine, fomentent les divisions», «Madame Le Pen veut 

faire vivre cette fracture politique en attisant les haines…». Сама можливість 

перемоги суперниці ототожнюється Е. Макроном з неминучою небезпекою, 

жорстокістю, війною, розділенням країни, пригнобленням основної цінності 

французів – свободи (імпліцитне використання стратегії навіювання «вищої 

мети / причини» («cause suprême») [108]: голосування за себе – порятунок 

Франції): «Le projet de l‘extrême droite, c‘est la violence, la réduction des 

libertés…», «…elle n'aime pas la liberté», «…un projet mortifère et dangereux», 

«…nos institutions. Vous les menacez…», «…nos libertés seront en danger…», 

«Nos assaillants demandent la guerre civile, et Madame Le Pen leur donne…», 

«…le parti de l‘anti-France…», «…un parti qui ne ressemble pas à notre France», 

«division» (8 разів). Передвиборча кампанія кандидата у його Твіттер-

дискурсі постає необхідною «битвою» («combat» (13 разів)), як його власною 

(«mon combat» (2 рази)), так і, завдяки об‘єднуючим займенникам «nous» та 

«notre», спільною битвою французів («notre combat», «…combat qui est le 

nôtre…», «…combat que nous mènerons…»); зауважимо, що саме поняття 

«битви» передбачає наявність ворога, якого необхідно здолати та яким, 

відповідно, виявляється М. Ле Пен. Власна партія та прихильники постають у 

твітах Е. Макрона як прогресисти («progressiste» (7 разів), «camp du progrès»), 

на відміну від прибічників М. Ле Пен: «…d'un côté, Madame Le Pen; de l'autre, le 

camp des progressistes…», «Une droite réactionnaire, nationaliste, anti-européenne 

s'est structurée. Face à elle, il y a un bloc progressiste…», «…deux offres: les 

nationalistes et les progressistes…». 

Політик методично звинувачує суперницю у маніпуляції суспільним 

невдоволенням, страхом і гнівом (як за допомогою твітів з прямим звертанням 

до суперниці, так і через констатаційні твіти-звинувачення): «Marine Le Pen 
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exploitait les peurs…», «…la colère dont le Front national se nourrit…», «…ils 

guettent depuis longtemps cet effondrement pour en tirer profit…», «Ils ne cherchent 

pas à guérir le mal mais à exploiter la colère…», «…projet […] qui consiste à vivre 

de la peur et des mensonges», «La peur, les mensonges, c'est ce qui vous nourrit…», 

«Les cadeaux du FN sont des mensonges…», «Ne donnez pas au Front national votre 

colère…», «Jamais, contrairement à vous, je n'ai profité de la détresse des gens», 

«Vous jouez avec leur colère…», «…une colère qui a trouvé un débouché dans le 

vote FN. Mme Le Pen l'utilise» тощо (атака «ad hominem» [110], підсилена 

використанням займенника третьої особи множини («ils»)). За допомогою цієї 

наскрізної ідеї Е. Макрон прагне нав‘язати виборцям думку, що зростаюча 

популярність «Національного Фронту» викликана не підтримкою населенням 

ідей М. Ле Пен, а «моральним станом» суспільства («colère» (17 разів), «doutes» 

(6 разів), «fracture» (7 разів), «pays fracturé», «peur» (6 разів), «détresse» (2 рази), 

«angoisse», «anxiété», «désarroi», «être perdu», «perdre les repères» тощо), яким 

вдало користується суперниця («mensonge» (8 разів), «utiliser» (3 рази), 

«manipuler», «manipulations», «mentir», «(se) nourrir» («…des peurs», «…des 

mensonges» тощо) (10 разів). Е. Макрон, у свою чергу, показує навіюваним 

вищезазначеним лейтмотивом те, що він усвідомлює це суспільне 

занепокоєння, ба більше, він його «чує» особисто – «J'entends les doutes…», 

«J’entends les appels…», «J'entends la colère…», «Mais aussi une colère qu'il faut 

savoir entendre…», «J'ai entendu les colères de la France», «Je respecte vos 

électeurs, j'entends leur colère…», «J'entends depuis dimanche dernier qu'il y aurait 

plusieurs France…», «J'entends le désarroi et la colère de ceux qui travaillent…» – та 

може запропонувати на нього відповідь («Je veux y répondre..», «Je l'entends et je 

veux apporter une vraie réponse», «Je veux répondre…», «…je vais y répondre», 

«…mon projet apporte des réponses…», «La réponse […] est…», «La première 

réponse est…», «La réponse à ce qui vous arrive…», «Ma réponse politique, 

c'est…», «Je veux agir pour répondre aux problèmes…», «Je veux une vraie réponse 

à…») на відміну від партії М. Ле Пен («Marine Le Pen […] n’apportait aucune 

réponse…», «…l'inanité de la promesse du FN pour répondre…», «Madame Le 
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Pen […] en n’apportant aucune réponse…», «…Front national ne répond pas à 

nos défis..». 

Е. Макрон критикує також саму політичну кампанію, яку проводить 

М. Ле Пен, а саме постійне медіависвітлення (фото / відео у Твіттері 

зокрема) її зустрічей з виборцями, представниками підприємств, профспілок 

тощо, викриваючи її «показову» діяльність (атака «ad personam») та, іноді, 

протиставляючи їй власні дії: «MLP=10 min avec ses adhérents sur un parking 

devant caméras; moi=1h15 de travail avec les syndicats sans presse», «Marine Le 

Pen a fait des selfies sur un parking […] Elle n‘a pas parlé du fond», «J'ai passé du 

temps avec les salariés de Whirlpool. Je ne me suis pas contenté de faire des 

selfies…», «Vous avez fait un numéro devant les caméras…», «Pendant ce temps, 

Madame Le Pen faisait des photos». 

М. Ле Пен, у свою чергу, намагається дискредитувати опонента та 

вигідно представити себе на його фоні, оперуючи цитатами з різних 

публічних виступів Е. Макрона (атака «ad personam» та «звинувачення у 

некомпетентності» [110]) та оформлюючи їх у вигляді:  

1) цитат: «J'aime la France telle qu'elle est, j'aime la France millénaire, avec 

sa culture "qui n'existe pas" selon M. #Macron» (цитата з виступу Е. Макрона у 

Ліоні 4 лютого 2017 року; у повному вигляді ця фраза у промові кандидата 

виглядала так: «Il n'y a pas une culture française, il y a une culture en France et 

elle est diverse, elle est multiple» (використання тактики лестощів 

представникам інших національностей, які проживають у Франції)); «Vous 

avez traité les habitants du Nord-Pas-de-Calais d'"alcooliques", les ouvrières de 

Gad d'"illettrées", M. #Macron» (у першому цитованому слові М. Ле Пен 

змінює частину мови, яка була в оригіналі виступу Е. Макрона 13 січня 2017 

року у м. Енен-Бомон: «…l'alcoolisme et le tabagisme se sont peu à peu installés 

dans le bassin minier»; друге ж цитоване слово кандидатка у президенти 

«висмикує» з першого інтерв‘ю Е. Макрона на посаді міністра економіки у 

2014 році, під час якого останній згадує співробітників скотобійні «Gad», 

яким було необхідно отримати водійські посвідчення для того, щоб 

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/2017-macron-evoque-l-alcoolisme-dans-le-nord-le-fn-crie-au-mepris-social_1869029.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/2017-macron-evoque-l-alcoolisme-dans-le-nord-le-fn-crie-au-mepris-social_1869029.html
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працювати, а для отримання цих посвідчень треба вміти читати та писати: 

«…il y a dans cet abattoir une majorité de femmes, il y en a qui sont pour 

beaucoup illettrées!»). Зауважимо, що вищезазначені «цитати» з виступу 

Е. Макрона блискавично поширилися серед спільноти разом з критичними 

коментарями завдяки саме Твіттеру. Вміле поєднання «витягів» з двох 

різних виступів Е. Макрона дозволило М. Ле Пен в одному влучному твіті, 

поширеному її прихильниками по всьому Твіттері, дискредитувати 

суперника, оперуючи його власними словами; «Macron a considéré que son 

référent #MohamedSaou était un radical mais "un type bien"», «#Macron nous a 

expliqué que #MohamedSaou était un islamiste radical, mais aussi "un type bien"» 

(цитата з відео, яке було записано під час паузи інтерв‘ю Е. Макрона на 

радіостанції «Beur FM», щодо провокаційних заяв у Фейсбуці співробітника 

партії Е. Макрона, котрий зазначив «Je ne suis pas Charlie» на своїй сторінці у 

мережі після атаки на редакцію журналу «Charlie Hebdo»). 

2) прямої мови (але без необхідних двокрапок (згідно з французькою 

пунктуацією)): «Macron a osé dire "je ne vais pas inventer un programme contre 

le terrorisme dans la nuit", après l'#AttentatChampsElysées» (28/04/2017); 

«#Macron a dit "je ne vais pas inventer un programme dans la nuit contre le 

terrorisme". Il n'a même pas de programme» (03/05/2017), (цитата з інтерв‘ю 

Е. Макрона французькій радіостанції «RTL»; зауважимо на різному порядку 

слів в цитаті Е. Макрона у двох твітах М. Ле Пен, а також на суб‘єктивній 

негативній оцінці у «словах автора»); 

3) непрямої мови: «On a entendu Monsieur #Macron en Algérie dire que la 

France a commis un crime contre l'humanité», «On a entendu Monsieur #Macron 

aller en Algérie dire que la France a commis un crime contre l'humanité», 

«Macron a accusé la France de crimes contre l'Humanité, et il a même dit qu'il n'y 

avait pas de culture française» (М. Ле Пен має на увазі інтерв‘ю Е. Макрона 

алжирському телеканалу «Echorouk News» 14 лютого 2017 року, у якому він 

назвав колонізацію злочином проти людства; у третьому ж прикладі 

кандидатка об‘єднала в одному твіті два «вирвані з контексту» 
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висловлювання Е. Макрона (див. вище)). Зауважимо також на використанні 

М. Ле Пен стратегії «амальгамування» («ми-дискурс»): завдяки «ввідним» 

анафоричним початкам «On a entendu…» та присутністю у них невизначено-

особового займенника множини «on», який має узагальнювальне значення, 

політик єднає себе з французами, протиставляючи групі «ми» негативного 

«його» (Е. Макрона).  

Як можемо побачити, М. Ле Пен використовує у вищезазначених 

прикладах такий маніпулятивний спосіб подачі інформації, як суб‘єктивація 

фактів (змішання фактів та точки зору), користуючися тактикою 

«коментованої цитати». «Висмикування» цитат з контексту, їх усічення, 

змішання послідовності фрагментів цитат у сукупності з суб‘єктивною 

негативною оцінкою / коментарем є добре відомою маніпулятивною 

стратегією, яка набирає особливої ефективності у Твіттері, адже реалізується 

у рамках коротких влучних повідомлень-речень, які, завдяки ретвітам, 

можуть поширитися з блискавичною швидкістю у мережі та сприяти 

викривленню формування суспільної думки. 

На сторінці М. Ле Пен зустрічаємо образ супротивника як спадкоємця 

політичної лінії чинного президента, голова Національного Фронту називає 

Е. Макрона «héritier de François Hollande» (2 рази), «successeur de François 

Hollande», «bébé Hollande» (2 рази), «Hollande junior», «Monsieur le Ministre 

de l'Economie, le conseiller de Hollande» (2 рази), «Macron, c‘est Hollande qui 

veut rester», «5 ans de hollandisme supplémentaire», «…piloté par François 

Hollande», а також цитує Ф. Фійона, який протягом своєї передвиборчої 

кампанії критикував Е. Макрона, нарікаючи його «Emmanuel Hollande» 

(атака «ad hominem» за П. Шародо). М. Ле Пен прагне нав‘язати виборцям 

опозицію «Макрон / народ», протиставляючи «простому народу», голосом 

якого є сама М. Ле Пен («J'ai été hier la porte-parole de la colère du peuple…», 

«Ma parole n'est que l'écho de la violence sociale…»), «вершки суспільства», 

еліту («les salons parisiens et les élites», «prétendues élites», «élites» (5 разів)), 

світ фінансів («le candidat des grandes puissances financières», «le monde de la 
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finance», «le camp du banquier #Macron», «#Macron est du côté des puissances 

d'argent», «la grande finance internationale», «…le monde de la finance a un nom, 

un visage, il présente sa candidature: il s'appelle Emmanuel #Macron», «Dans 

votre société […] tout est à vendre et à acheter», «argent-roi», «salle de marché», 

«banquier» (3 рази)), проєвропейців («européiste radical») та прихильників 

глобалізації («mondialisation» (12 разів, з яких 6 – «mondialisation sauvage»), 

«mondialiste» (3 рази), «modialisme» (2 рази), яким байдуже життя простого 

народу та втіленням і представником яких є, власне, Е. Макрон: «Emmanuel 

#Macron est le candidat des élites, de l'oligarchie, des grands intérêts privés. Il 

aggravera la situation du peuple»; L'adversaire du peuple, c'est toujours le monde 

de la finance. Mais cette fois, il a un nom, un visage, un parti»; «Il y a une révolte 

des peuples contre les élites. Ils ont le sentiment que les élites ont œuvré pour leur 

intérêt personnel»; «Mon adversaire a une vision désincarnée de la France, il est le 

candidat de l'oligarchie. Je suis la candidate du peuple» (атака «ad hominem» за 

П. Шародо). У наведеному нижче твіті завдяки синтаксичному паралелізму 

та повторам М. Ле Пен використовує маніпулятивну стратегію хибного 

причинно-наслідкового зв‘язку, ототожнюючи свою перемогу з перемогою 

народу: «Je vais gagner, le peuple français va gagner». 

Як було вже зазначено у роботі, М. Ле Пен позиціонує себе як 

«кандидат народу» («Je suis la candidate du peuple…», гештег її політичної 

кампанії #AuNomDuPeuple), населення Франції у її твітах фігурує постійно 

під такими узагальнювальними іменниками, як народ, нація («peuple» 

(32 рази), «nation» (13 разів)); Е. Макрон вживає здебільшого іменники «les 

Françaises et les Français» (7 разів), «les Français» (10 разів). 

Цікаво, що обидва кандидати використовують займенник «vous» як 

для звертання до виборців, так і для ніби «прямого звертання» до суперника. 

Зокрема, Е. Макрон вживає майже однакову кількість разів цей займенник 

для «публічних» критичних зауважень до М. Ле Пен (31 раз) і для агітації 

виборців (33 рази); у М. Ле Пен спостерігаємо 16 випадків використання 

займенника «vous» для прямої критики опонента та 28 – для звертань до 
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виборців. Зауважимо, що часто такі прямі «обвинувачення» суперника не 

супроводжуються безпосереднім називанням його імені, і лише за змістом 

повідомлення або за присутнім у тексті твітів гештегам (типу #2017LeDébat) 

читачі розуміють, що повідомлення адресовано опоненту адресанта (напр., 

«Le pays vous importe peu. Vous n'avez pas de projet pour lui sinon celui qui 

consiste à vivre de la peur et des mensonges. #2017LeDébat» (твіт Е. Макрона). 

Варто також зазначити, що жоден з двох кандидатів не вживає 

технодискурсивну опцію звертання до опонента у Твіттері (@псевдонім), яка 

забезпечує те, що опонент побачить цей твіт, що доводить, що головним 

адресатом повідомлень політиків у Твіттері є абстрактний колектив 

Інтернет-спільноти. Натомість М. Ле Пен у своїх твітах з критикою 

суперника постійно вживає його прізвище у вигляді гештегу (#Macron), щоб 

додати ці повідомлення до Твіттер-каналу, сформованого вищезазначеним 

гештегом. Зазначимо, що цей гештег є нейтральним, тобто переважна 

більшість твітів, які його містять, мають або інформаційний характер, або 

націлені на підтримку Е. Макрона. І саме до цих «позитивних» твітів завдяки 

гештегу долучатимуться усі критичні твіти М. Ле Пен. 

Твіти кандидатів характеризуються також імпліцитною діалогічністю: 

вони «технічно» не оформлені у вигляді діалогу, а постають у вигляді твітів-

коментарів щодо нещодавніх твітів суперника на власній сторінці, без 

посилання на попередній твіт суперника. Як приклад наведемо серію твітів у 

хронологічному порядку, які з‘явилися у мережі 27 квітня 2017 року: лайв-

твіт М. Ле Пен « Avec @GilbertCollard, j'accompagne ce matin nos pêcheurs 

en mer au Grau-du-Roi» викликає твіт-коментар Е. Макрона «Madame le pen 

se promène à la pêche. Bonne promenade. La sortie de l Europe qu elle propose c 

est la fin de la pêche française. Pensez y» (орфографія збережена), на який 

реагує М. Ле Пен зі словом-цитатою з попереднього твіту Е. Макрона: «📹 

Avec @GilbertCollard, j'étais ce matin auprès de nos pêcheurs, au #GrauDuRoi 

(#Gard). Pour eux, leur métier n'est pas une "promenade"». Варто наголосити, 

що у такому хронологічному порядку ці твіти висвітяться один за одним 

https://twitter.com/hashtag/2017LeD%C3%A9bat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/2017LeD%C3%A9bat?src=hash
https://twitter.com/GilbertCollard
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лише у тих користувачів мережі, які підписані на сторінки лише цих двох 

кандидатів-користувачів Твіттера. Якщо ж користувач читає більше Твіттер-

сторінок, твіти опиняться на «текстовій відстані» один від одного, яка 

залежить від кількості опублікованих твітів користувачів, на які підписаний 

користувач-читач, у визначений період часу між цими трьома твітами. 

Як було вказано вище, в Е. Макрона набагато більше твітів, що містять 

вираження його політичної позиції та обіцянки майбутніх дій, а також твітів 

зі «загальними істинами». Відповідно, у твітах кандидата зустрічаємо більшу 

кількість займенника першої особи однини «je» (254) у порівнянні з 

М. Ле Пен (174), який дозволяє політику позиціонувати себе як конкретного 

лідера та брати на себе відповідальність. Займенник «nous» рідше 

зустрічається у твітах кандидатів (97 в Е. Макрона та 58 у М. Ле Пен). 

У М. Ле Пен спостерігаємо майже у 2 рази більшу кількість твітів з 

констатаціями наявних проблем (маніпулятивні стратегії визнання 

проблеми та звинувачення), за створення яких відповідальний нинішній 

президент Ф. Олланд та які не зможе вирішити Е. Макрон, адже, як було 

з‘ясовано вище у дослідженні, останній позиціонується М. Ле Пен як 

«Hollande junior». Відповідно, кандидатка використовує стратегію лестощів 

(могутність Франції, належність Франції французам), навіює невідкладної 

необхідності діяти (щоб відновити втрачену могутність Франції) та 

одночасно критикує чинного президента та уряд. Розглянемо конкретні 

приклади. «Vous êtes les propriétaires de la maison France. Je vous en rendrai les 

clés»: завдяки метафоричному зображенню Франції як будинку, ключ від 

якого вона поверне французам, М. Ле Пен нав‘язує виборцям ідею, що цей 

ключ у них забрали; «Nous allons arracher la France des mains de prétendues 

élites…»: обіцянкою «вирвати Францію з рук несправжньої еліти» 

кандидатка навіює думку того, що Франція зараз знаходиться під контролем 

цієї еліти; «…les Français. C'est leur argent. Il faut leur rendre», «rendre aux 

Français leur droit d‘être des acteurs de l‘Histoire»: М. Ле Пен зазначає, що 

гроші та право бути дійовими особами в Історії необхідно повернути 
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французам, що імплікує те, що французи зараз цим не володіють. До того ж 

дискурс М. Ле Пен рясніє дієсловами з префіксом «re-», який позначає 

відновлення, повернення: «relever la tête», «remettre la France en ordre», «On 

doit revenir à retour de l'autorité…», «Nous retrouverons la souveraineté 

économique, législative…», «On doit retrouver des frontières nationales», «On 

doit revenir à l'universalité», «Nous voulons retrouver la maîtrise de nos 

frontières», «redonner du pouvoir d'achat», «restituer au pays sa plénitude», 

«redonnons à notre pays sa grandeur», «obtenir la restitution au peuple français de 

ses grands outils de souveraineté», «Je veux revaloriser…», «Nous devons 

redevenir une grande Nation libre et souveraine». 

Натомість Твіттер-дискурс Е. Макрона більше орієнтований на 

створення нового, а також майбутній успіх, і багатий на такі дієслова (в 

інфінітиві або у майбутньому часі) та іменники: «construire» (15), 

«créer» (11), «renouveller» (2), «renouvellement» (5), «avenir» (11), «réussir» 

(9); «réussite» (3). Зауважимо, що за аналізований період на Твіттер-сторінці 

М. Ле Пен не було виявлено жодної форми або похідних форм від слова 

«réussir». 

Твіттер-дискурс М. Ле Пен постає більш емоційно насиченим у плані 

вираження суб‘єктивних емоцій: «Je suis choquée que…», «Je suis une 

opposante farouche à…», «Je refuse un monde où…» (наголосимо на 

категоричності такого виразу), «je suis impatiente de…», «…c'est à tomber de 

sa chaise!», а також у метафоричному зображенні дійсності / можливої 

дійсності: її передвиборча боротьба з Е. Макроном постає як поєдинок 

Давида та Голіафа («Nous sommes David contre Goliath…»), французькі 

в‘язниці перетворюються на «universités de la charia», сама Франція – на «hall 

de gare» або «salle de marché», а чинний президент Франції змальовується 

кандидаткою як «ventriloque de #Macron». До того ж, М. Ле Пен не оминає і 

саркастичні висловлювання з метою критики свого опонента: «De toute 

façon, la France sera gouvernée par une femme: ou moi ou Madame Merkel» (у 

першій частині фрази М. Ле Пен вводить провокаційне судження, яке не 



188 

 

відповідає реальності, адже її суперник на виборах – чоловік, у другій 

частині фрази політик «легітимізує» свою першу тезу, натякаючи на те, що 

Е. Макрон суцільно підконтрольний канцлеру Німеччини А. Меркель). 

Кандидатка також досить принизливо метафорично висвітлює цю 

підконтрольність Е. Макрона керівництву Німеччини: «#Macron est à plat 

ventre en permanence […] devant l'Allemagne». 

Щодо твітів стосовно політичної позиції, намірів і обіцянок 

кандидатів, у Е. Макрона спостерігаємо більшу кількість непрямих обіцянок, 

замаскованих під власні бажання: «je veux» (Е. Макрон – 70, М. Ле Пен – 

33), «nous voulons» (Е. Макрон – 5, М. Ле Пен – 1). Конкретні експліцитні 

обіцянки та пропозиції постають менш чисельними: «je + дієслово у першій 

особі однини у дійсному способі майбутнього часу» (Е. Макрон – 51, 

М. Ле Пен – 34), «nous + дієслово у першій особі множини у дійсному 

способі майбутнього часу» (Е. Макрон – 24, М. Ле Пен – 7) «je vais + 

дієслово в інфінітиві» (Е. Макрон – 8, М. Ле Пен – 0), «je propose» 

(Е. Макрон – 8, М. Ле Пен – 3). Наголосимо, що у М. Ле Пен кількість твітів 

з конкретними обіцянками та бажаннями постає більш-менш однаковою. 

 Варто наголосити на факті того, що М. Ле Пен, так само як і 

А. Жюппе, часто використовує у своїх Твіттер-повідомленнях емотикони, 

позиціонуючи себе як кандидат, який володіє сучасними технологіями та є 

«просунутим» у плані Інтернет-комунікації. До того ж, у такий спосіб 

кандидатка наближує себе до молодіжної аудиторії. Е. Макрон не вживає ні 

іконічних символів, ні емотиконів, конструюючи образ «серйозного» 

політика та громадянина. 

 Також необхідно вказати на те, що більшість твітів кандидатів містять 

не тільки текстову складову, а й зображення / фотографії / короткі 

відеоматеріали, що надає їх Твіттер-дискурсу мультимодальності. 
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3.3.2.3. Специфіка використання гештегів політиками 

 

 Для аналізу використовуваних політиками гештегів за аналізований 

період у дослідженні було використано розроблену у другому розділі роботи 

класифікацію гештегів. Обмежений часовими рамками (2 тижні) 

досліджуваний період Твіттер-публікацій дозволив нам як у якісному, так і 

кількісному плані порівняти специфіку вживання гештегів кандидатами та 

зробити відповідні висновки. Отже, на сторінці Е. Макрона зустрічаємо 

472 гештеги на 600 твітів (1 гештег на 1, 27 твітів), у М. Ле Пен – 

657 гештегів на 516 твітів (1 гештег на 0,78 твіту), тобто, як можемо 

побачити, М. Ле Пен більш активно використовує гештеги та 25 відсотків її 

твітів містять по 2 гештеги. 

 Розглянемо тематичні групи використовуваних політиками гештегів більш 

детально, зазначаючи у кожній з груп та підгруп кількість випадків вживання 

кожного з гештегів кожним з кандидатів. Отже, на сторінках політиків 

зустрічаємо: 

  1) нейтральні гештеги, присвячені конкретним виборам 2017 року у 

Франції (перший та другий тури), теледебатам та створеним виключно для 

висвітлення цих виборів телепередачам: Е. Макрон (140): #2017LeDébat (88); 

#2017LeDebat (2); #LGJDLP («Le grand journal de la Présidentielle») (9); 

#Élysée2017 (41) / М. Ле Пен (224): #Présidentielle2017 (46); #2017LeDébat (110); 

#Élysée2017 (59); #Elysée2017 (8); #Débat2017 (1); 

2) тематично спрямовані гештеги: 

а) гештеги на позначення соціальних питань та проблем: Е. Макрон (1): 

#genocidearmenien (1) / М. Ле Пен (6): #agriculteurs (1); #agriculture (1); #chômage 

(2); #écologie (1); #policiers (1); 

3) нейтральні гештеги-оніми: 

а) з іменами / абревіатурами імен: М. Ле Пен (106): #Mélenchon (2); #Fillon 

(7); #Macron (93); #MohamedSaou (3); #Cherfi (1); 
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б) з поєднанням імен політиків / абревіатур імен /назв: М. Ле Пен (20): 

#MLPNDA (MLP + NDA (Nicolas Dupont-Aignan)) (1); #MLPTF1 (MLP + TF1, 

поєднання абревіатури імені політика та назви телеканалу (19); 

г) з назвами теле- / радіоканалів / передач / заходів (з уточненням щодо 

конкретно аналізованих у роботі користувачів: ці гештеги відповідають теле- / 

радіопередачам, у яких політик бере участь, або теле- / Інтернет-каналам, яким 

він дає інтерв‘ю): Е. Макрон (182): #MediapartLive (55); #RTLMatin (16); 

#E1Matin (11); #le79inter (20); #BourdinDirect (24); #JT20H (34); #19hRuthElkrief 

(8); #LE20H (14) / М. Ле Пен (133): #19hRuthElkrief (3); #19RuthElkrief (32); 

#BourdinDirect (24); #E1Matin (16); #RTLMatin (13); #JT20h (45); 

д) з назвами конкретних організацій, компаній, закладів (щодо проблем 

або ситуації яких висловлюється політик): Е. Макрон (2): #Whirlpool (2) / 

М. Ле Пен (24): #Alstom (1); #Vivarte (2); #Whirlpool (8); #Rungis (ринок) (7); 

#Rouvroy (ринок) (2); #CGT (одна з французьких профспілок) (1); #patriosphère 

(1); #UOIF («Союз ісламських організацій Франції») (2); 

е) з назвами країн / міст / комун / регіонів / районів / місць: 

  – у яких політик перебуває з візитом: М. Ле Пен (20): #DolDeBretagne (3); 

#Picardie (2); #Nice06 (3); #Villepinte (2); #GrauDuRoi (2); #Gard (1); 

#Gardanne (1); #Ennemain (3); #Amiens (2); #Wissous (1); 

 – з приводу подій /ситуації у / на яких політик висловлюється (критично 

або ні, але гештеги залишаються нейтральними): Е. Макрон: #LaRéunion (1) / 

М. Ле Пен (4): #LaRéunion (1); #OutreMer (1); #ChampsElysées (1); #Furiani (1); 

є) з назвами подій: М. Ле Пен (2): #AttentatChampsElysées (1); #ManifPolice 

(1); 

ж) з назвами наддержавних угод: М. Ле Пен (2): #CETA (1); #TAFTA (1); 

3) критично спрямовані гештеги:  

в) проти певного кандидата (у нашому випадку, йдеться про оцінні 

гештеги, що стосуються кандидата-суперника): М. Ле Пен (6): #LeVraiMacron 

(1); #DangerMacron (5); 

4) гештеги на свою підтримку: 
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б) гештеги з гаслами своєї політичної кампанії: М. Ле Пен (37): 

#ChoisirLaFrance (27); #AuNomDuPeuple (2); #Marine2017 (8); 

в) гештеги на позначення «лайв» виступів під час політичної кампанії 

кандидатів: Е. Макрон (146): #MacronPrésident (19); #Ensemble (56); 

#MacronDirect (38); #MacronArras (33) / М. Ле Пен (73): #MarineÀNice (32); 

#MarineÀVillepinte (31); #MarineEnPicardie (10). 

 Як можемо побачити, група гештегів-онімів розширилася завдяки 

виокремленій підгрупі гештегів з назвами наддержавних угод, а група 

гештегів на свою підтримку (підтримку конкретного кандидата) збагатилася 

підгрупою на позначення «лайв» виступів кандидатів під час президентської 

кампанії. Одразу зазначимо, що ці гештеги можуть бути віднесені до 

підгрупи гештегів на підтримку кандидата, проте, оскільки для дослідження 

є важливим не відокремлений аналіз гештегів, а висвітлення специфіки 

їхнього використання конкретними політиками у контексті, для можливості 

більш детального аналізу вищезазначену категорію гештегів було виділено 

окремо. 

 Аналіз використання гештегів кандидатами показав, що обидва 

політика вживають ці технодискурсивні інструменти для структурування 

свого Твіттер-дискурсу («монологічний репортаж») та «прив‘язки твітів до 

конкретних заходів» (гештеги з назвами теле- / радіоканалів / передач; 

гештеги на позначення лайв-виступів під час своїх політичних кампаній; 

гештеги, присвячені виборам / теледебатам / присвяченим виборам 

телепередачам (які політики також, на відміну від звичайних користувачів, 

вживають у декількох твітах поспіль для прив‘язки їх до конкретного 

інтерв‘ю / виступу / заяви): Е. Макрон (468) / М. Ле Пен (430) (див. 

Додаток З). Варто зазначити, що майже всі гештеги на сторінці Е. Макрона 

знаходяться наприкінці твітів, виконуючи, фактично, функцію 

структуралізації та організації дискурсу. Політик використовує їх також з 

метою оформлення твітів-«витягів» з основними думками та цитатами зі 

своїх зустрічей з виборцями або телепередач, у яких він брав участь (про що 
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було зазначено вище). У М. Ле Пен зустрічаємо гештеги, які кандидатка 

інтегрує у синтаксичну структуру речення (наприклад, «Interrogée aujourd'hui 

sur la situation des #agriculteurs dans notre pays…») і демонструє, таким 

чином, своє володіння Твіттер-інструментами, долучаючи свої твіти до 

каналів інформації, сформованих використовуваними нею гештегами. 

 Як можемо побачити з аналізу використання гештегів політиками за 

запропонованою класифікацію, Е. Макрон жодного разу не вживає гештег з 

іменем своєї суперниці, натомість М. Ле Пен вживає гештег #Macron аж 

93 рази. Зауважимо, що пояснення цим двом тактикам відповідає 

глобальним стратегіям політиків: М. Ле Пен, згідно з попередніми 

опитуваннями виборців, не є лідером передвиборчого змагання, тому вона 

максимально намагається дискредитувати свого суперника, долучаючи, 

завдяки вищезазначеному нейтральному, проте дуже популярному гештегу 

(1 місце за аналізований період за даними програми «Hashtagify»), твіти з 

критикою конкурента до надзвичайно потужного Твіттер-каналу з 

багатомільйонною «Твіттер-аудиторією». Е. Макрон, з позицій лідера 

передвиборчого змагання, прагне досягти максимально широкого медіа 

висвітлення лише власної особи, створити ілюзію того, що лише він 

перебуває «на вустах» та «на клавіатурі» більшості французів і має їхню 

безумовну підтримку (знову ж таки, 1 місце гештегу #Macron у Твіттері). 

Тому політик не використовує гештег з іменем суперниці, не «даруючи» 

М. Ле Пен такої необхідної їй популярності. 

 Як можемо переконатися, гештеги є важливим інструментом ведення 

політичної боротьби завдяки їхній здатності інтегрувати твіти, у яких вони 

фігурують, до конкретних Твіттер-каналів дискусій і у такий спосіб 

забезпечувати максимальне поширення необхідної політикам інформації у 

мережі. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Питання та проблема цифрової ідентичності гостро постають у 

сучасному світі верховенства технологій та Інтернету. Сучасна особистість 

опиняється перед необхідністю перманентного цифрового конструювання 

свого образу для завоювання місця у віртуальному просторі. На відміну від 

ідентичності у житті «офлайн», конструювання якої відбувається у 

невидимій формі (адже лише тілесна оболонка постає матеріальною формою 

ідентичності), у цифровому світі користувач експліцитно конструює власний 

образ своїми технодискурсивними діями. 

На основі досліджень понять ідентичності та цифрової ідентичності 

А. Малевської-Пейр, Е.-М. Ліпьянскі, В.Б. Бурбело, Д. Кардона, Ф. Жорж, 

М. Дуєї, Г. Лошара та інших у роботі запропоновано «структуралізацію» 

невід‘ємних складових цифрової особистості Твіттер-користувача, у якій 

виокремлено власне декларативну, декларативно-діяльнісну, обраховану та 

автоматичну ідентичності (дві останні генеруються Твіттером автоматично), 

та проаналізовано кожну з них з огляду на їхню роль у конструюванні образу 

користувача (політика), який він створює «у співпраці» з 

технодискурсивною екосистемою, якою є Твіттер. Досліджено роль Твіттера 

у наданні політикам можливостей «грати» медійними статусами та 

комунікативними ролями під час конструювання свого образу і максимально 

контролювати сприйняття своєї соціальної ідентичності завдяки 

наголошенню залежно від вимог політичної ситуації на тому чи іншому її 

аспекті (професійному, етно-культурному, конфесійному, інтимному, 

належності до певного руху, шанування певних соціальних цінностей тощо). 

Установлено, що соціальна ідентичність користувача Твіттера є керовано-

поліфонічною, фрагментованою та розсіяною у сукупності Твіттер-

повідомлень на його Твіттер-сторінці (як власних, так і твітів інших 

користувачів, які фігурують у Твіттер-профілі у вигляді «ретвітів»). 
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На матеріалі передвиборчих кампаній 2014 та 2016–2017 років 

проаналізовано маніпулятивні стратегії та конкретні прагмалінгвістичні та 

прагмавізуальні засоби конструювання політиками вищезазначених 

складових своїх цифрових ідентичностей. Визначено, що політичному 

Твіттер-дискурсу кандидатів притаманні такі особливості, як: наявність 

конкретних тематичних полів, які забезпечують когерентність твітів та 

ретвітів, надаючи дискурсу цілісності; факт конструювання не тільки 

власного образу (у рамках стратегії легітимізації), а й образів супротивників 

(у рамках стратегій створення опозиції «ми / вони» та віктимізації) та 

ситуації у країні (у рамках стратегії створення неминучої загрози, через 

розгорнуті метафори та персоніфікації); використання синонімічних виразів, 

повтори ключових слів-концептів, які формують «каркас» їхнього Твіттер-

дискурсу тощо. Виявлено, що Твіттер-сторінки кандидатів-суперників (пари 

Ф. Фійон – А. Жюппе та Е. Макрон – М. Ле Пен) характеризуються 

імпліцитною діалогічністю, та проаналізовано засоби її реалізації. 

На основі досліджень типів Твіттер-повідомлень політичного дискурсу 

Т. Смол, А. Ейріес та К. Пуарьє, Б. де Кок запропоновано власну 

прагматематичну типологію твітів, які відповідають конкретним 

маніпулятивним стратегіям та кількісно проаналізовано Твіттер-дискурс 

Е. Макрона та М. Ле Пен з точки зору надання ними переваги певним типам 

твітів. За запропонованою у 2-му розділі роботи тематичною класифікацією 

гештегів «кількісно» та «якісно» проаналізовано особливості вживання 

політиками цих гіпертекстуальних техноморфем та визначено спільні та 

специфічні тенденції їх використання відповідно до прагматичних стратегій 

кожного з кандидатів. 

Зміст цього розділу висвітлено в публікаціях автора [25]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Сучасний рівень розвитку Інтернет-технологій та, зокрема, 

соціомедійних мереж, зумовлює факт і необхідність «існування» людини 21 

століття у двох реальностях: «офлайн» та «онлайн». Подібно до того, як у 

реальному житті людина є частиною екосистеми, у цифровому просторі 

користувач Твіттера діє та існує у цифровій технічній екосистемі, яка 

характеризується інтегральністю процесів творення дискурсу та конструювання 

користувачами своїх цифрових ідентичностей з технічним середовищем і 

притаманними йому афордансами, які визначають ці процеси та беруть у них 

безпосередню участь. 

Технічне середовище Твіттера виступає простором народження 

гетерогенного технодискурсивного жанру твіт, що функціонує у жанровому 

форматі твіттингу та ключовими характеристиками якого є поліознаковість, 

гетерогенність, мультимедійність, інтеракційність, контекстність, спрямованість 

на колективного абстрактного адресата, обмежений обсяг. Потужність Твіттера 

зумовила циркуляцію у ньому різних типів дискурсу (політичного, соціального, 

рекламного, педагогічно-дидактичного, власне медійного, художнього), які 

визначають композиційні та стилістичні особливості твітів. Технічне 

середовище Твіттера, відображене у його інтерфейсі, містить афорданси, які 

визначають цифрову поведінку Твіттер-користувачів, дозволяючи їм та 

спонукаючи їх виконувати певні технодискурсивні дії у встановленому 

середовищем форматі. 

Одним із ключових афордансів Твіттера виступають гештеги – 

мультифункціональні техноморфеми, метадані та гіперпосилання, які 

структурують та організовують Твіттер-дискурс, виступають інструментами 

фолксономії та пошуку інформації, забезпечують взаємодію користувачів, 

створення Твіттер-спільнот, функціонування соціокультурних цифрових 

практик-ритуалів, надаючи цифровій комунікації інтертекстуальності, 

пошукабельності, інтердискурсивності, поліфонічності. Гештеги постають 
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також конденсованим відображенням суспільної думки, переживань 

суспільства, реакцій на події та навколишню дійсність, слугують 

інструментами швидкого поширення інформації та маркетингу, а також 

класифікують твіти за емотивно-афективним і модальним навантаженням та 

стимулюють творче самовираження людини. У сучасному медіапросторі 

гештеги використовуються як потужні інструменти прагматичного та 

маніпулятивного впливу, адже гештеготворення можна вважати актом 

конотативно забарвленої соціальної номінації, «наклеюванням етикетки» на 

явища / процеси / осіб, яка легітимізує їхнє існування або певний ракурс 

їхнього сприйняття у суспільній свідомості та може негайно поширюватись 

у віртуальному просторі. 

Структурно-семантичний аналіз гештегів засвідчує, що гештегом може 

бути будь-яка частина слова, слово, поєднання слів та цифр, словосполучення, 

речення, частина речення. При цьому складові гештегу можуть накладатись одна 

на одну, бути поєднаними або ні синтаксичним зв‘язком, містити граматичні чи 

лексичні «помилки» тощо. Єдиною умовою залишається обмежений технічний 

обсяг у 140 символів (зі знаком #). У синтаксичному плані виокремлені з 

конкретних контекстів гештеги можна вважати різними типами називних або 

дієслівних речень. У рамках екологічного підходу, з урахуванням контексту та 

здатності гештегів інтегруватися та адаптуватися до синтаксичної структури 

твітів як одного члена речення (лексикалізованих синтаксичних структур), так і 

відокремлених членів речення у роботі виокремлено найпоширеніші моделі 

побудови французьких гештегів (6 груп).  

Стрімке опанування користувачами Твіттера процесом гештеготворення 

спричинило необхідність для опису «гештег-висвітлення» президентської 

кампанії у Франції у 2017 році розширити тематичну класифікацію гештегів 

політичного дискурсу 2014 року. На 2017 рік виокремлено такі групи та 

підгрупи гештегів: нейтральні гештеги, присвячені конкретним виборам; 

тематично спрямовані гештеги (щодо соціальних проблем і хвилюючих питань; 

гештеги тематичного поля «вибори»); нейтральні гештеги-оніми; критично 
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спрямовані гештеги (проти дезінформації, медіа, підтасовування; проти всіх 

кандидатів і їхньої діяльності; проти конкретного кандидата та його партії); 

гештеги на підтримку певного кандидата (з іменем кандидата; з гаслами 

політичної кампанії); гештеги щодо громадянської позиції Твіттер-користувачів 

(гештеги щодо власної участі у виборах; мобілізаційні гештеги з закликом 

голосувати або бойкотувати вибори); гештеги, що виражають емоційне 

ставлення до виборів; модально забарвлені гештеги; гештеги, які стосуються 

Твіттер-ритуалів. 

Цифрова ідентичність користувача Твіттера постає процесом 

перманентного «бріколажу» власного бачення себе або уявлення про себе, яке 

користувач хоче навіяти іншим, за допомогою текстових, звукових, візуальних 

та технічних засобів, що оцінюється технодискурсивними «враженнями» 

(вподобання, коментарі, ретвіти, коментовані ретвіти) про нього інших 

користувачів, а також автоматичним і кількісним результатом обробки 

технічною системою цього образу та його сприйняття. Цифрова ідентичність 

Твіттер-користувача складається з власне декларативної, діяльнісно-

декларативної, обрахованої та автоматичної ідентичностей; вона є 

фрагментованою, розсіяною у сукупності Твіттер-повідомлень на його 

сторінці та поліфонічною завдяки твітам та ретвітам.  

Конструювання декларативної та діяльнісно-декларативної ідентичності 

політиків у Твіттері супроводжується здійсненням маніпулятивного впливу на 

виборців, стратегії якого залежать від образів себе, ситуації у країні, своїх 

суперників, які політик прагне створити у суспільній свідомості. Твіттер надає 

можливість політикам максимально контролювати власний образ і 

наголошувати на певних його аспектах залежно від бажаного у конкретний 

момент та у конкретній політичній ситуації сприйняття себе аудиторією. Під час 

передвиборчих періодів найпоширенішими маніпулятивними стратегіями 

політиків виступають легітимізація, протиставлення «ми / вони», віктимізація, 

дискредитація суперника, апелювання до авторитету, нагнітання ситуації, 

відчуття неминучої загрози, суб‘єктивація фактів, які реалізуються завдяки 
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таким лінгвопрагматичним засобам: використання конкретних тематичних 

полів, які забезпечують когерентність і цілісність дискурсу та закарбовують 

певні ідеї / образи у свідомості аудиторії; вживання синонімічних виразів, 

повторення ключових слів-концептів, які формують «каркас» Твіттер-дискурсу; 

специфічне використання займенників; персоніфікація; метафоризація; 

оперування «словником» суперника для його дискредитації; «висмикування» 

цитат або частин твітів суперників з контексту та їх коментування тощо. Два 

останні виокремлені засоби маніпулятивного впливу забезпечують імпліцитну 

діалогічність Твіттер-сторінок кандидатів-суперників. 

З прагматематичної точки зору твіти політичного Твіттер-дискурсу 

поділяються на такі групи, які корелюються зі зазначеними вище 

маніпулятивними стратегіями: твіти щодо майбутніх дій, намірів, політичної 

позиції та програми; твіти з критикою суперників; твіти з констатацією проблем 

та незадоволення громадян певними аспектами життя у Франції; твіти – «carnet 

de bord»; твіти – загальні істини; твіти-компліменти; твіти-подяки; мобілізаційні 

твіти; твіти-самовихваляння.  

Отже, екосистема французького Твіттера постає плідним простором 

циркуляції різних типів дискурсу, народження специфічних гетерогенних 

жанрів твіту та твіттингу, взаємодії людини та технічних афордансів, 

конструювання цифрової ідентичності технодискурсивними засобами, 

функціонування гештегів, що надає нового виміру комунікації та суспільним 

відносинам. 

Перспективи подальших досліджень полягають у порівнянні Твіттер-

висвітлення та гештег-висвітлення різних подій суспільної значущості, 

прагмалінгвістичному та кількісному аналізі гештегів-тенденцій різних країн 

і відображення у них суспільних настроїв, зіставленні особливостей 

гештеготворення у різних мовах, вивченні гештегів як сучасних рекламних 

слоганів. Окремим важливим вектором майбутніх наукових розвідок є 

дослідження специфіки різних типів дискурсу у Твіттері, зокрема 

художнього та педагогічного. 
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ДОДАТОК Д. Порівняльна таблиця використання політиками різних тематичних груп твітів  

(Е. Макрон, М. Ле Пен, 24/04/2017–07/05/2017) 
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ДОДАТОК Е. Тематична класифікація твітів М. Ле Пен 
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ДОДАТОК Ж. Тематична класифікація твітів Е. Макрона 
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ДОДАТОК З. Порівняльна таблиця використання гештегів Е. Макроном та М. Ле Пен (24/04/2017–07/05/2017) 
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виступів під 

час 
політичної 
кампанії 

кандидатів

Е. Макрон 140 1 0 0 182 2 1 0 0 0 0 146

М. Ле Пен 224 6 106 20 133 24 24 2 2 6 37 73

0

50

100

150

200

250

К
іл

ьк
іс

ть
 г

е
ш

те
гі

в

Порівняльна таблиця використання гештегів 
Е. Макроном та М. Ле Пен (24/04/2017 - 07/05/2017)



227 

 

ДОДАТОК K. Список публікацій здобувача 
 

1. Давидюк Н.О. Твіт як ендемічний технодискурсивний жанр Твіттер-

дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць / Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, відп. ред. А.Д. Бєлова. – Київ, 2016. – №57. – 

С. 98-110. 

2. Давидюк Н.О. Французький політичний дискурс соціомедійної 

мережі Твіттер (на матеріалі Твіттер-сторінок Ф. Фійона та А. Жюппе) // 

Науковий вісник кафедри Юнеско Київського національного лінгвістичного 

університету. Серія Філологія Педагогіка Психологія / Вид. центр КНЛУ, 

гол. ред. З.О. Валюх. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 245-255. 

3. Давидюк Н.О. Гра у слова та зі словами: політичні оцінні гештеги у 

французькому Твіттер-дискурсі (на прикладі гештег-висвітлення передвиборчої 

кампанії у Франції у 2014 році) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія Філологія / Вид. дім «Гельветика», гол. ред. І.В. Ступак. – 

Одеса, 2016. – Вип. 24. – С. 17-20. 

4. Давидюк Н.О. Функціональний потенціал гештегів // Вісник 

Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія / Вид. 

центр КНЛУ, гол. ред. М.П. Баган. – Київ, 2017. – Т. 20, №1. – С. 32-44. 

5. Давидюк Н.О. Гештеги як організуючі перформативні метадані 

медійного політичного дискурсу Твіттера (на прикладі гештег-висвітлення 

політичної кампанії виборів мера Парижа 2014 року) // Science and education a 

New Demension. Philology / Editor-in-chief Dr. X. Vámos. – Budapest, 2016. – 

Vol. IV (24), Issue 104. – P. 60-64. 

6. Давидюк Н.О. Конструювання соціальної та медійної ідентичності у 

Твіттері // Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та 

їхній вплив на розвиток мови та літератури: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Львів, 7-8 квітня 2017 р. – Львів: ГО «Наукова 

філологічна організація ЛОГОС», 2017. – с. 134-137. 

7. Давидюк Н.О. Політичний Твіттер-дискурс Франції: групи-учасники 

та «ретвіти» // ІІІ Таврійські філологічні читання: Матеріали міжнародної 



228 

 

науково-практичної конференції, м. Херсон, 19-20 травня 2017 р. – Херсон: 

видавничий дім «Гельветика», 2017. – с. 132-137. 

8. Давидюк Н.О. Політичний дискурс у Твіттері: демократизація або 

«демократична пропаганда»? // Актуальні питання розвитку філологічних наук у 

ХХІ столітті: міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 24-25 

березня 2017 р. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних 

досліджень», 2017. – с. 69-73. 

9. Давидюк Н.О. Поняття жанру як технодискурсивного утворення у 

цифровому середовищі Web 2.0 // Contemporary issues in philological sciences: 

experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine: International 

research and practice conference, Lublin, 28-29 April, 2017. – Lublin: Lublin Science 

and Technology Park S.A., 2017. – p. 223-227. 


