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ПРАГМАТИКА ЕМФАЗИ У ПОЛІТИЧНІЙ ПРОМОВІ  

Наталія ПОПОВА 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент В.А. Борисов 

Вивчення емфатичних конструкцій перебуває у центрі уваги мовознавців, 

оскільки мова є важливим інструментом у досягненні поставленої мовцем мети, 

отже, дослідження прагматики емфази знаходить відбиття у мовознавчих 

розвідках різних типах інституційного дискурсу. Так, емфаза стала об’єктом 

дослідження у працях як вітчизняних, так і закордонних дослідників, серед 

яких І. Алексєєва, Т. Грушевська, Н. Денисенко, А. Дринко, П. Коллінз, 

І. Кондратюк, А. Сербиновська, О. Фадєєва та інші. 

У сучасних потрактуваннях емфази мовознавці визначають її як 

виділення певного елемента висловлювання, що досягається зміною інтонації, 

порядку слів, застосуванням різних риторичних фігур. Тож, прийом емфази 

досягається у різний спосіб в усному чи писемному мовленні, з огляду як на 

власне лінгвальний ресурс, так і екстралінгвальні чинники, що 

предетермінують розгортання мовлення в цілому. Емоційна забарвленість і 

експресивність текстів створюється різними емфатичними засобами.  

У сучасній англійській мові емфаза досягається через повну й часткову 

інверсію, переміщення другорядних членів речення, зміною порядку головного 

і підрядного речень у складі складнопідрядного, за допомогою підсилювальних 

слів (як правило, прислівників), парцеляції, еліптичних конструкцій, різних 

типів повторів, номіналізації та ін. Емфатичні конструкції є характерною 

ознакою художнього і публіцистичного стилів, почастими є їхнє вживання у 

різного типу промовах, зокрема політичних. Проте емфаза – це не лише 

емоційне забарвлення мовлення, оскільки однією з функцій емфази є логічне 

виділення найбільш важливої і суттєвої інформації, наприклад, в науковому 

стилі чи офіційних документах.  

Політичний дискурс належить до особливого типу спілкування, для якого 

характерний високий рівень маніпулювання з метою впливу на реципієнта, і 

тому виявлення механізмів політичної комунікації є важливим для визначення 

характеристик мови як засобу впливу. У цьому сенсі важливість і актуальність 

вивчення політичного дискурсу залежить від пошуку для політиків 

оптимальних шляхів мовного впливу на аудиторію, з одного боку, і 

необхідністю розуміння аудиторією справжніх інтенцій і прихованих прийомів 

мовного маніпулювання, з іншого. Емфатичні конструкції є важливим і 

невід’ємним складником політичної промови, оскільки не тільки можуть 

надавати мовленню виразності і емоційності, а й актуалізувати ту інформацію, 

що на думку мовця, є найбільш знаковою. Тобто мова є важливим 

інструментом у реалізації глобальної мети політичного дискурсу – досягненні 

влади.  
 
 
 
 


