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АНОТАЦІЯ 

 

Степанов В.В. Лінгвосинергетичний аспект концепту ПОЛІТИКА в 

сучасному американському англомовному дискурсі. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 035 Філологія. – Запорізький національний університет МОН 

України, Запоріжжя, 2021. 

Дисертацію присвячено вивченню ПОЛІТИКИ як вербалізованого у мові 

соціально значущого концепту з динамічною онтологією, що в 

лінгвосинергетичному аспекті ментально самоподібно переосмислюється 

соціумом у локально-темпоральних обставинах із формуванням конкретних 

емірично накопичених ревалоризованих управлінських пріоритетів. 

З одного боку, дослідження відповідає поточним тенденціям у 

лінгвістичних студіях. Так, динамізм концепту ПОЛІТИКА, вербалізованого 

лінгвістичними ресурсами, вивчається з урахуванням останніх переконань 

мовознавців розглядати дослідницький об’єкт як саморегульовану мінливу 

систему, накопичені елементи якого реорганізовуються з виведенням об’єкта на 

новий щабель еволюції. З іншого боку, дисертація демонструє наукову новизну: 

розвідка виконується на класичних моделях, однак із їхньою побудовою через 

інноваційні методики. Зокрема, для вивчення динамізму концепту ПОЛІТИКА на 

ґрунті мовних одиниць, що його іменують, обирається польова модель, первинно 

згенерована через мережевий і матричний формат, яка далі конвертується в 

повноцінну когнітивну та синергетичну форму й аналізується як черговий етап 

самоподібної еволюції концепту ПОЛІТИКА у свідомості соціуму. 

Еволюція концепту ПОЛІТИКА за вищезгаданим засвідчує, що черговий стан 

його самоподібних динамічних процесів має вивчатися на компактних 

мінімоделях комунікації, наближених до її макроаналога, адже остання практично 

не обмежена жодними рамками. Такі мінімоделі іменуються корпусами. 

Тому дослідження динамізму концепту ПОЛІТИКА імплементується за 
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корпусним інструментарієм. Як моделювальну парадигму обрано польову 

стратифікацію досліджуваного концепту, самоподібний валоративний динамізм 

якого описується загалом у когнітивному й зокрема в синергетичному вимірі 

свідомості мовного колективу Сполучених Штатів (через мережевий і матричний 

формат із використанням операцій когнітивної інтерпретації та промінантності). 

Динамізм когнітивного виміру концепту ПОЛІТИКА реконструюється 

мережево. Новаторським підходом методика С.А. Жаботинської «семантика 

лінгвальних мереж» екстраполюється на семантико-когнітивний аналіз 

З.Д. Попової і Й.А. Стерніна за допомогою операцій когнітивної інтерпретації та 

промінантності. Зокрема, суцільно-випадковою вибіркою дослідницький матеріал 

– 1000 контекстів вживання слова politics із Корпусу сучасної англійської мови 

американського варіанта (як номінативне поле концепту ПОЛІТИКА) – аналізується 

з визначенням асоційованих із концептом логічних предикатів, відсортованих 26 

пропозиційними схемами базових фреймів. Отримана мережева концептуальна 

модель конвертується в когнітивну як ієрархічно-тематичне сортування ознак 

концепту ПОЛІТИКА (за когнітивною інтерпретацією), що зрештою частотно 

ранжуються (за промінантністю) як польові зони. Останнє засвідчує, що для 

американців є головним, а що другорядним у сучасному осмисленні концепту 

ПОЛІТИКА на поточній стадії його динамічної еволюції. 

Динамізм синергетичного виміру концепту ПОЛІТИКА реконструюється 

матрично. Новаторським підходом доменні матриці концепту ПОЛІТИКА (за 

компонентним аналізом дефініцій слова politics, дібраних із лінгвістичних і 

політичних словників, а також визначенням логічних предикатів у політико-

публіцистичних цитатах як номінативному полі) транслюються в геометричну 

форму – 6-кутники на площині, 6-кутні піраміди в просторі, – самоподібна 

польова стратифікація яких витримується за гомотетією Евкліда. Механізм 

структурно-змістової саморегуляції матриць-полів у цілісному концепті, з одного 

боку, та кількісно-якісний контраст доменів у матрицях (за операціями 

когнітивної інтерпретації та промінантності), з іншого, аналізуються постфактум 

для встановлення сучасних преференцій американців у валоризації концепту 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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ПОЛІТИКА на теперішній стадії його динамічної еволюції. 

Проведені дослідження в когнітивному й синергетичному вимірі 

визначають, що головною рисою в сучасному осмисленні американською 

свідомістю емірично набутих стратегій ПОЛІТИКИ як концепту є провідні 

прагматичні амбіції в управлінні соціумом для спільного оптимального блага, що 

буде по-новому ревалоризовано майбутнім американським поколінням. Саме ця 

риса в синергетичному аспекті й виступає рушійною силою самоподібної 

еволюції концепту ПОЛІТИКА як динамічної системи в американській свідомості. 

У когнітивних студіях прагматизм ілюструється найчастотнішою фіксацією 

в корпусі пропозиційних схем, прямо пов’язаних з утилітарністю концепту 

ПОЛІТИКА: акціональних схем аналітичного характеру (з аргументними ролями 

інструменту, супроводжувача, медіативу), посесивної схеми власності, буттєвої 

квалітативної схеми типологічного зразка. 

У синергетичному ракурсі прагматизм зумовлений активністю соціальних 

контактів із політичною сферою в дискурсі, що провокує докорінну реорганізацію 

мікропростору матричних доменів, які безпосередньо експлікують суто утилітарні 

управлінські стратегії (ІНСТРУМЕНТ, ОБСТАВИНИ, РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ – саме 

ці домени говорять, у який спосіб, у яких умовах і з яким наміром впливають 

американці на політичні процеси для отримання найліпшої суспільної користі). 

Крім того, дискурсивна реалізація концепту ПОЛІТИКА змінює вектор її 

валоративного осмислення. Якщо в словникових матрицях домен УПРАВЛІННЯ 

оцінюється зі стороннього ракурсу в етичному аспекті (за шкалою ЧЕСНОСТІ–

НЕЧЕСНОСТІ), то в дискурсивних кожен матричний домен валоризується крізь 

призму якісної оцінки: ВИСОКОЇ, ПОМІРНОЇ / КРИТИЧНОЇ, НИЗЬКОЇ, НЕЙТРАЛЬНОЇ, 

що вербалізується конкретними лінгвістичними засобами емфази. Фіксація 

найширшого діапазону такого оцінювання для домену ІНСТРУМЕНТ у 

політичному й публіцистичному середовищах додатково підкреслює прагматизм 

американської ПОЛІТИКИ: американці активно аналізують процес керування 

політичним життям і роблять релевантні висновки, щоби не допускати аналогічні 

помилки в майбутньому. 
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Поряд із цим, прагматичний сенс концепту ПОЛІТИКА в його сучасному 

американському осмисленні простежується й у структурній організації 

згенерованої синергетичної моделі. Так, пропозиційна формула об’єднання 

доменів «CR-СУБ’ЄКТ робить FT-УПРАВЛІННЯ у MD-ФОРМІ, через IT-ІНСТРУМЕНТ, 

ТАМ/ТОДІ-ОБСТАВИНИ, з АТ-ОЦІНКА, з AT-РЕЗУЛЬТАТ» (за стратифікації матриць-

полів) є акціонально-каузативною, чим ідентично описується американський 

прагматизм у процесі динамічної еволюції концепту ПОЛІТИКА. 

Результати дослідження можуть бути уточнені на прикладі вивчення інших 

суспільних концептів на корпусних вибірках у моно- чи полілінгвальному 

ракурсі. Методика може бути використана як альтернативний інструментарій 

дослідження соціальних явищ у політологічних, соціологічних, психологічних та 

інших студіях. На базі отриманих результатів можуть укладатися нові навчальні 

курси в закладах вищої освіти поряд із написанням нових кваліфікаційних робіт. 

Ключові слова: політика, концепт, американський англомовний дискурс, 

корпус, динамізм, польова модель. 
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ABSTRACT 

 

Stepanov V.V. The Linguosynergetic Aspect of the POLITICS Concept within 

the Modern American English Discourse. – Qualification research paper, manuscript. 

Thesis for a PhD degree: Specialty 035 Philology. – Zaporizhzhia National 

University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2021. 

This thesis shows research of POLITICS as a verbalized socially relevant concept 

of dynamic ontology whose empirically accumulated features (from the 

linguosynergetic perspective) are mentally in a self-similar form reconsidered by society 

in certain circumstances with production of revalued governing priorities. 

On the one hand, the research corresponds to current trends in linguistic studies. 

Thus, dynamism of the POLITICS concept (verbalized by linguistic resourses) is 

researched in terms of latest linguists’ tendencies to regard any studied object as a self-

regulating system whose accumulated elements are reorganized for bringing it to the 

next evolution stage. On the other hand, the thesis provides novelty: the research is 

implemented via classical models although they are generated through new 

methodologies. Particularly, dynamism of the POLITICS concept, which is revealed by 

its names, is viewed within the field concept model: it is preliminarily produced via 

network or matrix formats, converted by a set of operations into a cognitive and 

synergetic form and analyzed as a current stage of the POLITICS concept self-similar 

evolution in the group mind of society. 

Evolution of the POLITICS concept according to the above-mentioned statements 

makes it reasonable to research current self-similar dynamic processes of the POLITICS 

concept via compact mini-models of communication that are close to the unlimited 

macro-analogue. Such mini-models are called corpora. 

Therefore, research of the POLITICS concept dynamism is implemented via corpus 

tools. Among variants of concept modeling, the field stratification of the POLITICS 

concept is chosen. Its valuing self-similar dynamism is described within cognitive (in 

general) and synergetic (in particular) dimensions of American mind (via network and 

matrix formats using operations of cognitive interpretation and prominence). 
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The POLITICS concept dynamism within the cognitive dimension is reconstructed 

via the network format. For this task, a pioneer approach is used: S.A. Zhabotynska’s 

methodology “semantics of lingual networks” is extrapolated onto Z.D. Popova and 

I.A. Sternin’s semantic-cognitive analysis through the operations of cognitive 

interpretation and prominence. Thus, a random sample of 1000 contexts of the word 

politics (as a set of the POLITICS concept names from the COCA corpus) is analyzed to 

define logical predicates associated with the POLITICS concept itself that are sorted by 

26 propositional schemas of basic frames. The obtained network conceptual model is 

transformed into a cognitive one as a hierarchically thematical set of concept features 

(via cognitive interpretation) which are arranged by their corpus frequency (via 

prominence) as field zones of the POLITICS concept. The latter determines what is 

primary and secondary for Americans in their modern consideration of the POLITICS 

concept on the current stage of its dynamic evolution. 

The POLITICS concept dynamism within the synergetic dimension is 

reconstructed via the matrix format. For this task, a pioneer approach is used: domain 

matrixes of the POLITICS concept (result of component analysis of the politics lexeme 

definitions in linguistic and political dictionaries as well as that of defining logical 

predicates in political and celebrity utterances as a nominative set of its names) are 

converted into a set of plane hexagons and space hexagonal pyramids whose self-

similar field stratification is kept through Euclid’s homothety. Mechanism of structural 

and content self-regulation of matrix fields as well as quantitative and qualitative 

contrast of domains in field matrixes (in terms of operations of cognitive interpretation 

and prominence) are analyzed to define modern American preferences in consideration 

of the POLITICS concept on the present stage of its dynamic evolution. 

The research within cognitive and synergetic dimensions allowed finding out that 

the main feature in the modern American consideration of the POLITICS concept (as a 

set of acquired governing strategies) is increasingly pragmatic ambitions in coordinating 

society to get the highest common welfare. This fact will be reconsidered by the future 

American generation. It is welfare desires that (from the linguosynergetic aspect) are the 

leading force of self-similar evolution of the POLITICS concept in American mind. 
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From the cognitive perspective, pragmatism is kept by the most frequent corpus 

usage of propositional schemas closely tied with utilitarianism of the POLITICS concept. 

They are action schemas of analytical character (with roles of tool, attendant and 

mediative), possession ownership schema, being qualitative schema of a typology kind. 

From the synergetic perspective, pragmatism is conditioned by the activity of 

social contacts with the POLITICS concept in discourse. This causes reorganization of 

microstructure of matrix domains standing for realization of purely pragmatic governing 

strategies (it is domains TOOL, CIRCUMSTANCES and RESULT OF COORDINATION that 

show how, in what conditions and with what purpose Americans influence the political 

sphere to benefit as much as possible). Moreover, discourse realization of the POLITICS 

concept reverses the direction of its valorization. While in dictionary matrixes 

COORDINATION is valued from an ethical point of view (within the scale “HONESTY–

DISHONESTY”), in discourse ones each matrix domain is valued qualitatively: by HIGH, 

MODERATE, LOW and NEUTRAL ASSESSMENT. The widest range of such assessment 

for the TOOL domain in the political and celebrity discourses emphasizes pragmatism of 

the USA POLITICS concept additionally: Americans properly analyze the process of 

governing state and make conclusions (for not to fail with public welfare in future). 

Simultaneously, pragmatism of today’s American POLITICS concept is traced in 

the structural organization of its generated synergetic field model. Propositional formula 

of linking domains “CR-SUBJECT makes FT-COORDINATION in MD-FORM, via IT-TOOL, 

THERE/THEN-CIRCUMSTANCES, with AT-ASSESSMENT, with AT-RESULT” (during the 

field stratification of matrixes) has an action-causative nature. That identically describes 

American pragmatism within dynamic evolution of the POLITICS concept. 

As a prospect of future research, all above-stated results can be specified in 

studies of other social concepts on corpus samples from a monolingual or multilingual 

perspective. The methodology can be applied as an alternative technique for researching 

social phenomena in politology, sociology, psychology, etc. New curricula can be 

compiled in universities, new qualification papers can be written as well. 

Key words: politics, concept, American English discourse, corpus, dynamism, 

field model.  
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ВСТУП 

 

Дисертація присвячена вивченню концепту ПОЛІТИКА як ментального 

динамічного утворення-інформації про політичні події, вербальне ім’я якого 

репрезентує колективну емпіричну єдність індивідуальних контактів із 

матеріальним світом, описує ставлення до нього та фіксує прогрес спільноти. 

Дослідження виконано в лінгвосинергетичному аспекті: визначаються принципи 

еволюції концепту в сучасному американському англомовному дискурсі. 

Людина істота соціальна, тому її життя пов’язане з комунікацією, пізнанням 

дійсності. Сенсорно сприйняті об’єкти реальності конвертуються в ментальну 

форму і зрештою акумулюються як дискретні ментальні утворення – концепти, – 

що не лише фіксують результат пізнавальних процесів, але й висвічують особисте 

ставлення особи до певного явища, аналізованого її свідомістю. 

Не є винятком і концепт ПОЛІТИКА, що фігурує у свідомості членів соціуму. 

Зважаючи на постійні зміни в суспільному житті, політика є мислиннєво 

мінливим феноменом. Тому, однойменний концепт демонструє динамічну 

онтологію як у структурному, так і в інтерпретаційному сенсі, коли його 

ментальні елементи емпірично накопичуються й ревалоризуються з виведенням 

цілісної системи-концепту на новий рівень еволюції, що повторюється за 

аналогічним циклом у майбутньому. 

Останнім часом спостерігається інтерес вчених щодо імплементації 

динамічних студій у широкому міждисциплінарному просторі. 

З одного боку, концепт як утворення динамічного характеру розглядався в 

працях О.О. Залевської [74], І.С. Шевченко [232], А.П. Мартинюк [122], 

О.В. Кравченка [96], Н.В. Таценко [210], З.Д. Попової і Й.А. Стерніна [161], 

І.М. Сєченова [186], Д. Бікертона [243], А. Дамасіо [261], К. Гарді [281]. З іншого 

боку, структура концептів і концептосфери зокрема (Н.В. Таценко [210], 

С.С. Зайченко [73], А.В. Гірник [47], О.Л. Гармаш [46], А.М. Приходько [166], 

В.Ю. Ключникова [88], Д.О. Морель Морель [135]), як і низки лінгвістичних 

об’єктів загалом (словотвір: С.М. Єнікєєва [68], О.Л. Гармаш [45], Е.О. Веремчук 
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[34], Л.В. Щигло [235]; речення: Т.І. Домброван [59], С.М. Єнікєєва [69]; дискурс: 

Г.В. Ейгер [64], Л.С. Піхтовнікова [156], Н.В. Мамонова [118], В.Ю. Ключникова 

[88]; метафори: Я.В. Бистров [14], О.Л. Орлова [147], А.Г. Бакієв [10]) нерідко 

розцінювалася як складна автономна динамічна система з принципами 

саморегуляції. Цей факт перегукується з аналогічними ідеями у фізиці [89; 112; 

128; 264; 279], біології [310; 329; 352; 355], медицині [109; 283], інженерії [36; 55; 

174; 311], екології та кліматології [277; 312; 335], економіці [12; 87; 168; 324], 

політології [18; 80; 237; 250; 361], соціології [140; 149; 190; 223], військовій справі 

[326], філософії науки [244; 285], антропології та історії [29; 117; 152; 297], 

психології [159; 330; 333; 350], культурології [79; 85; 227], педагогіці [31; 38; 214], 

що засвідчує домінантність динамізму в міждисциплінарному просторі. 

У сучасній лінгвістиці визнається й динамічність дискурсу як еволюційного 

діяльнісного середовища об’єктивації концепту в суспільній свідомості 

(А.П. Мартинюк [125], І.С. Шевченко та О.І. Морозова [231], І.Є. Фролова [218], 

М.Л. Макаров [114], Н.В. Таценко [210]), що постає альтернативою 

репрезентаційному аналогу без модифікаційних властивостей (Дж.Л. Остін [239], 

Дж.Р. Серль [332], М. Фуко [273], Р. Водак [354], Т.А. ван Дейк [349], Г. Кук 

[258], М. Стаббс [342], В.А. Звегінцев [76], В.Г. Борботько [25] та інші). 

Не вщухають і постійні прагнення філософів переосмислити феномен 

політики в історичній перспективі (за добами Античності, Середньовіччя, Нового 

та Новітнього часу [4; 5; 16; 17; 30; 33; 35; 48; 51; 54; 81; 82; 107; 111; 116; 120; 

121; 131; 132; 134; 158; 170; 178; 179; 180; 181; 185; 191; 192; 217; 219; 222]) як 

динамічно змінних управлінських пріоритетів у керуванні державою. 

Актуальність дослідження зумовлена домінантним статусом динамічних 

студій у лінгвістиці зокрема та в міждисциплінарній сфері загалом, що мотивує 

трактувати й вивчати однойменний концепт саме як динамічно обрамлену 

ментальну структуру з її еволюційною ревалоризацією крізь призму суспільної 

свідомості. По-друге, вибір концепту ПОЛІТИКА визначений антропоцентричною 

спрямованістю сучасної науки (з одного боку), а також релевантністю названого 

концепту для цивілізації (з іншого): попри будь-які обставини людство завжди 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B0%D0%B6


15 

прагне жити краще, тому переосмислює набуті стратегії державного управління в 

дусі сучасності. По-третє, зважаючи на порівняно молодий вік динамічних студій, 

наразі ще не проводилося вивчення концепту ПОЛІТИКА саме з позицій його 

динамічної онтології в суспільній свідомості, зокрема американській, що 

викликає потребу заповнити зазначену прогалину в лінгвістичній сфері. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Робота над дисертацією проводилася в межах комплексної міжкафедральної 

наукової теми факультету іноземної філології ЗНУ «Когнітивно-комунікативні та 

лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць». Тема 

дослідження затверджена в остаточній редакції на засіданні Науково-технічної 

ради ЗНУ (протокол №8 від 18 лютого 2021 року). 

Метою роботи є відтворення поточної стадії динамізму концепту ПОЛІТИКА 

як мінливої самоподібно ревалоризованої інформації у свідомості сучасного 

американського соціуму, що в когнітивно-синергетичному ракурсі візуалізується 

у формі класичної польової моделі (ядро – ближня – дальня – крайня периферія), 

об’єктивуючись відповідними лінгвістичними ресурсами. 

Досягнення поставленої мети зумовлює виконання таких завдань: 

– з’ясувати статус динамізму концепту в когнітивному, синергетичному та 

дискурсивному аспектах; 

– обґрунтувати релевантність вивчення динамізму концепту ПОЛІТИКА на 

компактних мінімоделях комунікації (корпусах автентичних текстів) із 

максимальним наближенням до реальних міжсуб’єктних інтеракцій членів 

американського соціуму; 

– визначитися з критеріями добору корпусів як автентичного матеріалу для 

проведення запланованих досліджень; 

– розглянути релевантні формати реконструкції ПОЛІТИКИ як концепту 

(мережевий, матричний) з описом їхнього прикладного потенціалу; 

– використати мережевий формат для побудови польової моделі динамізму 

концепту ПОЛІТИКА в когнітивному вимірі, а матричного – для аналогічних дій у 

синергетичному вимірі на матеріалі дібраних американських корпусів із 
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залученням доцільних методик; 

– проаналізувати реконструкції; встановити, які саме валоративні 

преференції простежуються в сучасному американському дискурсі щодо 

осмислення ПОЛІТИКИ як вербалізованого соціально значущого концепту; 

– визначити, що саме є чинником еволюції концепту ПОЛІТИКА у свідомості 

американського соціуму й чи дійсно така еволюція, із синергетичного погляду, 

має істинні ознаки самоподібності. 

Об’єкт дослідження – концепт ПОЛІТИКА, предмет – реконструкція його 

динамічної онтології у формі польової моделі в когнітивно-синергетичному 

вимірі сучасної англійської мови американського варіанта. 

Матеріал дослідження охоплює два комплекти корпусів. 

Для вивчення когнітивного виміру концепту ПОЛІТИКА обрано Корпус 

сучасної англійської мови американського варіанта (COCA), із якого методами 

випадкової та суцільної вибірки вилучено 1000 контекстів вживання слова politics 

як імені концепту в американській спільноті. 

Для вивчення синергетичного виміру концепту ПОЛІТИКА автором дібрано 

кілька власних корпусів. По-перше, взято дефініції лексеми politics, а також її 

синоніми та ідіоми з 30 словників (15 лінгвістичних, 7 політичних, 8 тезаурусних 

та ідіоматичних). По-друге, укладено дві дискурсивні вибірки реалізації концепту 

в політичній та публіцистичній сферах Сполучених Штатів (480 висловлювань: 

300 цитат президентів, 180 цитат знаменитостей про політику). 

Методика дослідження обумовлена кількома фактами: 

– мережеві й матричні реконструкції концепту здійснюються в парадигмі 

польової моделі когнітивного-синергетичного виміру; 

– здійснені концептуальні побудови підлягають трансляції з 

невалоризованої структури у валоризовану для фіксації сучасних тенденцій 

осмислення концепту ПОЛІТИКА у свідомості американської спільноти. 

Тому для реконструкції динамічної польової моделі концепту ПОЛІТИКА в 

когнітивному вимірі обрано методику С.А. Жаботинської «семантика 

лінгвальних мереж», екстрапольовану на семантико-когнітивний аналіз 
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З.Д. Попової і Й.А. Стерніна. У такий спосіб опрацьовуються контексти корпусу 

COCA з виведенням асоційованих із ПОЛІТИКОЮ логічних предикатів, тематично 

відсортованих як мережева концептуальна модель ПОЛІТИКИ. Остання через 

операції когнітивної інтерпретації та промінантності конвертується в 

когнітивні ознаки, частотність яких слугує засобом польової стратифікації 

концепту (від найбільш до найменш релевантної інформації, що зрештою стає 

засобом встановлення, що саме є головним і другорядним у осмисленні концепту 

ПОЛІТИКА членами сучасного американського соціуму). 

Синергетична польова модель концепту ПОЛІТИКА генерується через 

комбінацію лінгвістичних та математичних інструментів. Ресурси корпусів 

опрацьовуються за методиками компонентного аналізу і визначення логічних 

предикатів із виведенням доменних матриць концепту ПОЛІТИКА. Надалі матриці 

(у разі схожості їхнього структурного каркасу) транслюються в геометричну 

польову форму, самоподібна стратифікація яких здійснюється за методикою 

гомотетичного перетворення подібності в розташуванні відносно центра. 

Механізм стабілізації матриць-полів, а також кількісні та якісні зміни в них (в 

аспекті накладених операцій когнітивної інтерпретації та промінантності) 

розглядаються як параметри встановлення сучасної динамічної осмисленості 

концепту ПОЛІТИКА в американській свідомості. 

Для обґрунтування теоретичних та методологічних засад вивчення концепту 

ПОЛІТИКА як динамічної ментальної сутності використовуються загальнонаукові 

методи: опис, аналіз і синтез, дедукція та індукція. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше: 

– концепт ПОЛІТИКА в когнітивно-синергетичному вимірі досліджується в 

сучасному американському англомовному дискурсі як динамічне явище з 

реконструкціями у формі польової моделі; 

– розкривається паралельний прикладний потенціал як мережевого, так і 

матричного формату в реконструкції польової моделі ідентичного концепту; 

– для генерування когнітивної моделі концепту ПОЛІТИКА використовується 

новаторський принцип екстраполяції однієї методики на іншу («семантика 
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лінгвальних мереж» конвертується в семантико-когнітивний аналіз через операції 

когнітивної інтерпретації та промінантності); 

– для генерування синергетичної моделі концепту ПОЛІТИКА залучається 

новаторський принцип геометричної конвертації отриманих за компонентним 

аналізом та методикою визначення логічних предикатів матриць у розрізі 

самоподібно організованої цілісної системи-концепту; 

– динамізм осмислень концепту ПОЛІТИКА в американському варіанті 

англійської мови фіксується за польовою моделлю як у когнітивному, так і в 

синергетичному вимірі. 

Новизна зумовлює виокремлення положень, що виносяться на захист: 

1. ПОЛІТИКА виступає динамічно осмисленим концептом; процес такого 

осмислення виявляє себе як стабільне емпіричне накопичення управлінських 

знань із їхньою самоподібною циклічною свідомою переоцінкою, що має 

еволюційний характер. Тому концепт ПОЛІТИКА ідентифікується як ментальне 

динамічне утворення-інформація про політичні події, вербальне ім’я якого 

репрезентує колективну емпіричну єдність індивідуальних контактів із 

матеріальним світом, описує ставлення до нього та фіксує прогрес спільноти; 

2. Принципи людського мислення вербалізуються у мові. Звідси, динамічно 

накопичені й ревалоризовані ознаки концепту ПОЛІТИКА візуально 

оформлюються як модель (наприклад, польова), структура і зміст якої виводяться 

з аналізу лінгвістичних ресурсів. Отже, така модель динамізму концепту може 

бути згенерована за релевантними лінгвістичними методиками як через 

мережевий, так і через матричний формат у когнітивному та синергетичному 

вимірах відповідно; 

3. За результатами лінгвістичного аналізу в когнітивному й синергетичному 

ракурсах свідомості США концепт ПОЛІТИКА динамічно переосмислюється як 

зміна поглядів на прагматичне управління (з наміром досягти максимального 

суспільного блага), що є головним чинником його самоподібної еволюції; 

4. Синергетизм концепту ПОЛІТИКА проявляється в структурному та 

змістовому плані, і за таких обставин цілісна система концепту самоорганізована 
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з витримкою регулярних закономірностей. 

Теоретичне значення дослідження для лінгвістики та германістики полягає 

в тому, що здійснюється новий погляд на польову модель концепту як динамічну 

систему у свідомості американського соціуму зокрема та будь-якої спільноти 

загалом, яка виводиться як через мережевий, так і через матричний формат за 

новими комбінованими методиками («семантика лінгвальних мереж» + 

когнітивна інтерпретація + промінантність = семантико-когнітивний аналіз; 

компонентний аналіз / визначення логічних предикатів + когнітивна інтерпретація 

+ промінантність = гомотетія). 

Практична цінність роботи полягає в можливості використання 

результатів дослідження для укладання нових навчальних курсів із таких 

філологічних дисциплін як «Методологія лінгвістичних досліджень», «Корпусна 

лінгвістика», «Теорія дискурсу», «Лінгвістична семантика», «Лінгвістична 

прагматика», «Когнітивна лінгвістика», «Лінгвосинергетика» тощо. 

Імплементована методика дослідження концепту ПОЛІТИКА може бути 

застосована для розроблення нових навчальних програм із політології, соціології, 

психології та інших соціальних наук (поряд з уточненням результатів 

дослідницьких студій у названих галузях). 

Апробацію результатів дослідження реалізовано шляхом участі в наукових 

і науково-практичних конференціях, із яких: 

а) 7 міжнародних: 

– X та XI Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія в ХХІ 

столітті» (Україна, Запоріжжя, 2018–2019); 

– XIII та XIV Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: 

дослідження та викладання» (Україна, Кропивницький, 2019–2020); 

– «Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage» (Румунія, Бая-

Маре, 21–22 грудня 2018); 

– «Research of Different Directions of Development of Philological Sciences in 

Ukraine and EU» (Румунія, Бая-Маре, 20–21 вересня 2019); 

– «Issues of Modern Philology in the Context of the Interaction of Languages and 
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Cultures» (Італія, Венеція, 27–28 грудня 2019); 

б) 2 всеукраїнські: 

– V та VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Синергетика у 

філологічних дослідженнях» (Україна, Запоріжжя, 2019–2020). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладені у 12 

наукових публікаціях: 

а) 3 статті в закордонних фахових виданнях, включених до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus (3,79 друк. арк.); 

б) 4 статті в українських фахових виданнях, індексованих міжнародною 

наукометричною базою Index Copernicus (3,79 друк. арк.); 

в) 2 статті в українських фахових виданнях без міжнародної індексації (1,83 

друк. арк.); 

г) 3 тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій (0,71 друк. арк.). 

Усі публікації виконані одноосібно В. В. Степановим, крім 1 колективно 

написаної статті в закордонному виданні, індексованого базою Index Copernicus. 

Загальний обсяг публікацій становить 10,12 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

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

використаних джерел (362 одиниці, із них 127 іноземною мовою), 

лексикографічної (27 одиниць) та ілюстративної літератури (195 одиниць), а 

також трьох додатків. Повний обсяг дисертації (з додатками) становить 435 

сторінок, основний текст – 195 сторінок. Робота має 5 таблиць (2 в основному 

тексті, 3 у додатках), 23 рисунки та 3 додатки, у яких наведено фактичний 

матеріал дослідження (дібрані корпуси політичного й публіцистичного 

дискурсів), а також подано перелік публікацій. 

У вступі обґрунтовано актуальність, мету, завдання дослідження; визначено 

об’єкт, предмет, дослідницький матеріал дисертації; розкрито методику роботи та 

її наукову новизну, винесені на захист положення, теоретичне значення і 

практичну цінність; зазначено дані про апробацію та публікації за темою 

дисертації, а також вказано відомості про її структуру й обсяг. 
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Перший розділ «Теоретичні засади дослідження концепту ПОЛІТИКА» 

описує філософські передумови вивчення феномену політики. Деталізується 

сучасний статус концепту у його осмисленні з позицій когнітивістики, 

синергетики й дискурсології. Аргументується ідея вивчення концепту ПОЛІТИКА 

на матеріалі корпусів як дібраних репрезентативних мінімоделей комунікації. 

Другий розділ «Методологія й методика дослідження концепту ПОЛІТИКА» 

описує два формати реконструкції польової моделі концепту – мережевий і 

матричний. Визначаються методики мережевої та матричної реконструкції 

польової моделі концепту ПОЛІТИКА в когнітивному та синергетичному вимірах 

американського дискурсу. Поряд із цим, зазначаються конкретні принципи 

добору дослідницького матеріалу для запланованої розвідки. 

Третій розділ «Когнітивний вимір концепту ПОЛІТИКА» аналізує 

корпусний матеріал із побудовою мережевої концептуальної моделі ПОЛІТИКИ, 

що операціями когнітивної інтерпретації і промінантності транслюється в польову 

модель для визначення постфактум, які саме валоративні преференції виявляє 

соціум США на сучасній стадії динамічного переосмислення концепту ПОЛІТИКА. 

Четвертий розділ «Синергетичний вимір концепту ПОЛІТИКА» надає 

компонентний аналіз корпусного матеріалу та визначення в ньому логічних 

предикатів із побудовою доменних матриць концепту ПОЛІТИКА, опрацьованих 

когнітивною інтерпретацією та промінантністю, що надалі конвертуються в 

геометричну польову форму із витримкою механізмів самоподібної організації. 

Паралельно встановлюються ціннісні пріоритети в динамічному переосмисленні 

концепту ПОЛІТИКА сучасною американською свідомістю. 

Загальні висновки підбивають підсумки дослідження. Встановлюється, що 

є головною рисою в сучасному американському осмисленні ПОЛІТИКИ як 

динамічного соціально значущого концепту за результатами лінгвістичного 

аналізу. Визначається, що саме в синергетичному аспекті є рушійною силою 

еволюції концепту ПОЛІТИКА як самоподібного переосмислення цінностей в 

американському управлінні соціумом. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ ПОЛІТИКА 

 

Вивчення динамічної онтології концепту ПОЛІТИКА першочергово вимагає 

з’ясувати, як саме змінювалися погляди філософів на власне феномен політики за 

періодами Античності, Середньовіччя, Нового та Новітнього часу. 

 

1.1. Історична еволюція філософських поглядів на феномен політики 

Перші філософські міркування про політику простежуються в однойменній 

праці Аристотеля. Вчений розуміє її як комунікацію, що націлена на спільне благо 

в державі, поділеній на поселення й сім’ї [5, с. 113-119]. Виконавцем такої 

комунікації визнається повнолітня особа – громадянин. 

Аристотель ділить громадян на класи (землероби, ремісники, торговці, 

поденники, воїни, судді, заможні, чиновники, законодавці). Кожен клас робить 

внесок у досягненні головного блага – щастя, – тому в законодавчій, виконавчій і 

судовій галузях виконуються покладені на громадян державні обов’язки: 

забезпечення провіантом і знаряддями праці, захист і фінансове процвітання, 

релігійний культ, підтримка справедливості [5, с. 281-289, 445-447]. 

Вбачаючи в громадянах ключову роль у процвітанні держави, Аристотель 

розмірковує, чим саме треба наділяти людей для досягнення спільного блага. 

Неодмінними факторами в цьому визнаються доцільний розподіл власності та 

правильне виховання, що зводиться до двох тверджень [5, с. 152-213, 482-506]: 

1) власність має бути фактично приватною, відносно спільною – зникнуть 

міжусобні конфлікти, і кожен старанно ставитиметься до свого майна; 

2) виховання треба здійснювати через граматику, гімнастику, музику, 

живопис – громадянам прививаються потрібні чесноти. 

Розцінюючи свою ідею держави як ідеальну, Аристотель переконаний, що 

на практиці спільне благо конфронтує з жагою до особистого блага. Звідси, 

виникає конкретна форма правління в державі, типологію якої вчений, з одного 

боку, визначає за конфліктом інтересів, з іншого – за числом реалізаторів влади. 
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Виникають три протилежні форми правління [5, с. 230-241]: монархія – тиранія; 

аристократія – олігархія; політія – демократія. 

Вважаючи єдність руйнівним чинником держави та наполягаючи на 

регулярній оновленості влади, Аристотель визнає саме аристократію найкращою 

формою правління [5, с. 274]. Це перегукується зі справедливістю: влада помірно 

очолюється і не однією особою, і не багатьма. 

Започатковані Аристотелем роздуми про політику спровокували дискусії 

інших філософів, серед яких помітне місце займає Платон. У творі «Держава» 

вчений, на відміну від щастя Аристотеля, пропонує інше вище благо – 

справедливість [158, с. 33-66]. Визнаючи її малоймовірну досяжність, мислитель 

аргументує про мінливість, тому й деградацію справедливості. Звідси, форми 

правління в державі класифікуються за спотворенням вищого блага [158, с. 269-

299]: аристократія / монархія (справедливість) – тимократія (честолюбство) – 

олігархія (гроші) – демократія (свобода дій) – тиранія (необмежена свобода дій). 

Для запобігання деградації головного блага Платон встановлює критерії 

коригування політики: здібність до управління (мудрість), пильність за 

суспільною безпекою (мужність), контроль вчинків (розсудливість), правильний 

вибір професії (справедливість) [158, с. 147-168]. Так формується ідеальний 

державний лад, де філософи як правителі, воїни як охоронці та народ як 

ремісники виконують покладені на них функції. Іншими словами, в ідеальній 

державі кожна людина займається тією справою, до якої має природний хист. 

Водночас, найкращий державний лад актуалізує формування правильної 

культури населення. Порівнюючи з розподілом власності та вихованням молоді за 

Аристотелем, у Платона простежуються інші ідеї [158, с. 99-137, 239-268]: 

1) власність має бути виключно спільною, гроші отримують лише воїни, 

ремісники забезпечують державу провіантом; 

2) прищеплювати чесноти треба через арифметику, геометрію, астрономію, 

музику, діалектику, гімнастику. 

Поряд із греками, політичні роздуми в добу Античності спостерігаються в 

римлян, зокрема у творі Цицерона «Про державу». Вчений оцінює політику крізь 
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призму згоди та єдності людських інтересів, унаслідок чого виникає держава – 

спільна власність народу [222, с. 20]. Звідси, скільки територіальних контрастів у 

згоді та єдності людей – стільки й держав існує у світі. 

Оригінальність ідей Цицерона полягає в тому, що підхід до управління 

розглядається не в ідеалістичному, а в реалістичному аспекті. Аналогічно до 

Платона, вищим благом виступає справедливість, однак остання на практиці 

контактує з розсудливістю [222, с. 53-70]. Унаслідок такої дилеми формується 

новий погляд на найліпшу форму правління: найбільш досконалою владою 

визнається не царська, не оптиматівська, і не народна, а комбінований баланс 

трьох одночасно («змішана конституція» Римської імперії) [222, с. 21-33, 45]. 

Цицерон додатково описує риси найкращого правителя – мудрість, правова 

ерудованість, стриманість, красномовство [222, с. 75-78]. Особливий акцент 

робиться на останню чесноту, оскільки саме від ораторства докорінно залежить 

здатність політика налагодити суспільну згоду для досягнення щастя в державі. 

Античні міркування про політику мали не лише філософський, але й 

релігійний підтекст. Почесну позицію займає твір «Про град Божий» Аврелія 

Августина. Скоївши в раю перший гріх, людина почала розуміти добро і зло, тому 

її подальше існування стало на роздоріжжі постійного морального вибору. Звідси, 

виникли дві форми правління – град земний (реальна держава) і град Божий 

(ідеальна держава) [16, с. 463-511]. 

Аналізуючи людську цивілізацію, мислитель показує, що існує і град 

земний від моменту Каїна, і град Божий від Авраама, але перший має абсолютний 

пріоритет [17, с. 50-311]. Причина – гордість, яка передалася людині з розумом 

від першого гріха. Так розмежовуються форми правління: у граді земному людина 

живе повагою до себе, у граді Божому – повагою до Бога [17, с. 48-49]. 

Попри гріховну природу людини, Августин вірить у її виправлення та 

повернення до граду Божого. Для цього головним благом визнається Бог, решта 

благ – похідними від нього [16, с. 476-478]. Це закладає справедливість у граді 

земному, що морально очищує його. Так визнаються два протилежні звичаї – мир 

і війна, – що обумовлює державну ідеологію (за миру домінує закон, за війни 
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робиться винятковий відступ від закону) [16, с. 11-12, 35-36, 238-239]. 

Релігійна інтерпретація політики посилилася в епоху Середньовіччя, коли 

влада щільно зосередилася у Ватикані. З’являється трилогія Фоми Аквінського 

«Сума теології». На сторінках твору абсолютизується Бог як першопричина всіх 

людських благ: Бог і породжує управління державою, і власне управління 

обернено спрямоване на Бога [178, с. 50-69, 78-88, 301-311; 179, с. 453-467]. 

Водночас, вище благо ототожнюється з граничною метою – щастям, – і володіння 

останнім уможливлюється через підкорення Божій волі, яка розумно 

продиктована в законах [180, с. 19-85; 181, с. 284-290]. 

Апогеєм релігійних тлумачень політики виступив рух Реформації, коли 

протестантські настрої спровокували перегляд християнських ідей. Мислителем 

Жаном Кальвіном було закладено фундамент вірування з трудовими цінностями – 

кальвінізму. З приреченою Богом долею ще до народження, людина безсила будь-

що змінити в житті [81, с. 375-439]. Проте, існує єдиний віщун спасіння або 

загибелі душі – прагнення до добробуту. Іншими словами, лінь і бідність 

прирівнюються до пекельної гріховності, старанність і багатство – до райської 

досконалості. Звідси, суспільство процвітає, не знаючи фінансових скрут. 

Реформація сколихнула людство, тому в добу Відродження зароджуються 

нові філософські переосмислення політики. В Італії з’являється твір Ніколо 

Макіавеллі «Правитель». Критично висвітлюється ідеальний політик, влада якого 

спирається на виважений баланс сили й ідеології. Реалізація останнього зводиться 

до таких тверджень [116, с. 303, 331-332, 342-344, 348-350, 353-361]: 

1) зовнішня політика має бути максимально мілітаристською – превентивно 

сформована могутня армія відбиває будь-які загарбницькі подуми сусідів; 

2) внутрішня політика має нести тоталітарно-насильницький характер – 

безжальна і справедлива жорстокість правителя викликає міцну повагу підданих. 

Аргументуючи доцільність такої влади, Макіавеллі пропонує ідеї для 

імплементації управління державою [116, с. 335-342, 353-361]. Так, армія має бути 

дисциплінованою і власною, а не найманою чи колективною (перша схильна до 

зради, друга робить залежним від волі союзника). Для громадян релевантними 
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визнаються володарська рішучість і недоторканість приватної власності 

(відсутність першої спричиняє зневагу, другої – ненависть до правителя). 

Італійська література поповнюється книгою Томмазо Кампанелли «Місто 

Сонця», де описується однойменна формація з утопічним ладом. На думку автора, 

політика найкраще реалізується в образі чотирьох метафоричних начал – Сонця 

(ідеологія), Могутності (військо на благо миру), Мудрості (науково-технічний 

прогрес), Любові (примноження й виховання населення) [82, с. 39-44, 95-97, 102-

106]. Іншими словами, морально виважена ідеологія науково-технічного й 

військового інструментів сприяє максимально ефективному розвитку суспільства. 

Кампанелла стверджує, що головною передумовою еволюції цивілізації є 

відсутність приватної власності. Відмовляючись від майна на благо держави, 

кожен у країні володіє цим майном, чим досягається добробут. Такий соціалізм 

вбачається в правильному розподілі праці [82, с. 45-47, 56-60, 69-71, 84-89]: кожен 

займається потрібною справою (чоловіки – важкою працею, жінки – легкою), 4-

годинний робочий день, визначення пріоритетних галузей для прогресу (військова 

справа, сільське господарство, будівництво). 

Поряд з італійською, з’являється англійська утопія – однойменний твір 

філософа Томаса Мора. Він висвітлює політику в іншому соціалістичному сенсі 

[132, с. 107-112, 116-167]. Досконалою вбачається федеративно-децентралізована 

країна з автономними одиницями (виняток – колективно узгоджені питання 

загальнодержавної безпеки). Класову стратифікацію знівельовано, але 

встановлено розподіл 6-годинної праці за освітнім критерієм: 

1) базова й обов’язкова спеціальна освіта – кожен має знатися в сільському 

господарстві та освоїти хоча б одне ремесло легкої (жінки) або важкої (чоловіки) 

промисловості, віддаючи частину прибутку державі; 

2) факультативна спеціальна освіта – громадяни займаються іншою 

роботою, але за потреби залучаються до аграрного та індустріального секторів. 

Утопічна література поповнюється твором «Нова Атлантида» англійського 

філософа Френсіса Бекона. На відміну від соціалістичного ладу Кампанелли та 

Мора, засновник емпіризму визначає саме науку вирішальним фактором розвитку 
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держави – успішний добробут від керування політикою досягається лише через 

розумне використання природних ресурсів [30, с. 26-33]. Такий погляд знайде 

підтримку в ХХ-ХХІ століттях, коли Володимир Вернадський запропонує вчення 

про ноосферу (стан біосфери, вирішальним фактором розвитку якого є розумова 

діяльність людини) [35, с. 183-534], а Жак Фреско й Роксана Медоуз сформують 

концепцію ресурсно-орієнтованої економіки – ідеальної формації майбутнього без 

потреби товарно-грошового обігу [217, с. 4-75]. 

Доба Нового часу спровокувала не лише економічний розвиток Європи, але 

й появу інноваційних філософських праць про політику, зокрема в Англії. 

Публікується твір «Левіафан» Томаса Гоббса. Мислителем уперше пропонується 

політична концепція суспільного договору: держава створюється домовленим 

відчуженням прав і свобод громадян на благо миру й безпеки [48, с. 143-155, 254-

268]. Тобто, правитель-суверен, монопольно наділений відчуженими правами 

(владою й силою), в особі нації захищає єдиний суспільний порядок. 

Залежно від характеру набуття владних прав сувереном, Гоббс пропонує 

нову типологію форм правління в політиці [48, с. 155-171]. Якщо народ 

добровільно делегує владу, встановлюється монархія, аристократія або демократія 

(за кількістю суб’єктів у особі правителя). Примусова передача влади закладає 

батьківську (колонізація) або деспотичну (анексія) форму правління. 

Концепція суспільного договору розгортається у творі «Два трактати про 

правління» Джона Локка. На відміну від Гоббса, автор розуміє політику крізь 

призму благого відчуження карних мотивів людини за вчинену їй шкоду. Останнє 

є передумовою еволюції самосудної природної спільноти в законно вмотивовану 

політичну (цивільну) спільноту, де суспільний порядок можливий завдяки 

законодавчій, виконавчій і федеральній гілкам влади (перша встановлює закони, 

друга і третя – впроваджують їх на внутрішній та зовнішній аренах держави) 

[107, с. 262-263, 306-337, 346-349]. 

За монопольністю зловживання карою Локк переосмислює ієрархію 

досконалості аристотелівських форм правління: демократія – олігархія – монархія 

[107, с. 337-338]. Причина: чим більше осіб править, тим важче їх підкупити. 



28 

Доба Нового часу репрезентована працями й голландських мислителів. 

Публікується твір Гуго Гроція «Про право війни та миру». Розглядаючи політику 

в аспекті війни як стану міжсуб’єктної силової боротьби, автор уперше здійснює її 

теологічно-юридичний аналіз із позицій природного та вольового права (мораль і 

закон). Звідси, виникає поняття справедливої війни, коли країна, залучаючи 

доцільні засоби, уповноважена чинити адекватний силовий тиск на своїх 

опонентів для самооборони, повернення відчужених володінь, відплати за ворожу 

агресію [54, с. 67-78, 185-197, 577-593]. Для запобігання збройних конфліктів 

рекомендується релевантний розподіл суспільної власності – виважений баланс 

загальнодержавного та приватного майна [54, с. 201-225, 273-317]. Ці ідеї заклали 

основу сучасного міжнародного права. 

Виходить у світ голландський твір «Політичний трактат» Бенедикта 

Спінози. Книга виводить на передній план розум як головний критерій управління 

політикою найкращої держави [192, с. 254-260, 264-266]. Звідси, жодна з форм 

правління не ідеалізується – ефективні і монархія, і аристократія, і демократія, 

якщо вміти їх раціонально регулювати на благо миру й порядку. 

Розумовий підхід до політики відстоюється і французькими філософами, 

зокрема Шарлем Луї де Монтеск’є в книзі «Про дух законів». Розрізняючи 

республіку, монархію та деспотію як форми правління, мислитель хоч і валоризує 

їх за спадною досконалістю, однак визнає, що кожен тип є ефективним, якщо 

встановити раціональний принцип регламентації влади в просторовому аспекті. 

Для республіки таким принципом є любов до рівності та вітчизни (вільні виборчі 

права) у кордонах малої держави, для монархії – честь у країні середніх розмірів, 

для деспотії – страх на великій території [131, с. 9-10, 26-35, 101-115]. 

Політика осмислюється Етьєном-Габріелем Мореллі («Кодекс природи»). 

Класово-нерівна приватна власність, контраст доходів визнаються головними 

причинами соціальних конфліктів: дешева робоча сила відмовляється працювати з 

ненависті до безмежного збагачення її бездіяльного роботодавця-землевласника 

[134, с. 73-81, 111-113, 121-122, 162-163]. Тому пропонується громадян (із 

предметами першої необхідності та знаряддями праці) рівномірно розподілити за 
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секторами господарства, а продукти віддавати в загальний фонд держави, звідки 

бартерним шляхом кожен має змогу взяти товари, доставлені рештою населення 

[134, с. 209-248]. За такого соціалізму економіка держави сама себе доповнює. 

Важливою подією європейської історії XVIII століття стала Велика 

французька революція – заміна монархічного ладу на республіканський. 

Соціалістична політика по-новому інтерпретується у творі «Про суспільний 

договір» Жана-Жака Руссо. Відстоюючи державний контроль над економікою, 

мислитель паралельно приписує громадянам рівність виборчих прав, коли кожен 

віддає голос для відбору керманичів країни [170, с. 12-14, 44-47]. За спадною 

кількістю суб’єктів у особі останнього Руссо класифікує три форми 

республіканського правління, однаково ефективні в разі раціонального 

територіального розподілу влади – демократія в малій, аристократія в середній, 

монархія у великій державі [170, с. 48-88]. Це перегукується з ідеями Монтеск’є. 

Тобто, саме вибірність, а не спадковість влади є головною цінністю Великої 

французької революції. Її релевантність обґрунтовує мислитель і політичний діяч 

Жан-Поль Марат у творі «Кайдани рабства»: вибірність мотивує людину 

заслужено здобувати владу конкурсом і ставитися до обов’язків відповідально, у 

той час як спадковість фактично дарує владу й похідні від неї привілеї [120, с. 83-

98]. Тому для мінімізації зловживань політикою владу рекомендується передавати 

виборчим шляхом якомога більшому числу людей. 

Феномен політики переосмислюється в аспекті суспільного договору. 

Визнаючи невід’ємне бажання до щасливого й безпечного існування, Поль Анрі 

Гольбах («Природна політика») стверджує, що людина задля такої мети від 

природи прагне до єдності, що зароджує державу як колективно домовлений 

інструмент добробуту. Отже, політика є злагодженим управлінням 

взаємозалежною соціальною групою заради спільного благополуччя громадян, 

інтереси яких вмотивовані законом [51, с. 87-129, 380-448]. 

Водночас, людина наділена егоїстичною схильністю задовольняти власні 

потреби ціною спільних зусиль. Так виникає інгібітор добробуту – розкіш, – яка 

сприяє державній дестабілізації. Звідси, за Гольбахом саме помірність є гарантом 
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збалансованості і процвітання країни [51, с. 483-534], що знайшло підтримку в 

праці «Про законодавство» Габріеля Бонно де Маблі [111, с. 39-161]. 

Характерною рисою ХІХ століття стала Промислова революція – заміна 

ручного виробництва фабричним, – що не могло не відобразитися в інтерпретації 

політики. Друкується твір Анрі де Сен-Симона «Катехізис промисловців», де 

вирішальним фактором прогресу держави виступає індустріальний клас: саме 

землероби, фабриканти й торговці є єдиними продуцентами всіх матеріальних 

благ, тому виключно робітники мають керувати владою й задавати її стратегічний 

курс [185, с. 121-272]. Водночас, невід’ємним компонентом трудової ідеології 

вважається наука. Отже, виховну роль населення мають виконувати освітяни. 

Індустріально орієнтована політика розглядається в книзі Шарля Фур’є 

«Новий промисловий та суспільний світ». Автор свідчить, що найкраще 

управління формується за комплексно згрупованим виробництвом, і злагоджена 

робота цієї асоціації регламентується правилами: промисловим тяжінням 

(релевантне розміщення функціонально залежних об’єктів), пропорціональним 

розподілом обов’язків (за капіталом, навичками, талантом), демографічною 

рівновагою (стримування росту населення), економією ресурсів [219, с. 12-54]. 

Витримка такої моделі є запорукою стабільного добробуту країни. 

Виробнича праця залежить не лише від робітників (пролетаріату), але й від 

їхніх роботодавців (буржуазії). Тому трудоцентрична політика актуалізує 

питання: який саме з цих класів має домінувати в управлінні. Розвиваються дві 

протилежні політичні концепції – капіталізм та комунізм, – і в кожній вбачається 

потенційна досконалість для досягнення добробуту. 

Обумовлений протестантськими віруваннями капіталізм (Макс Вебер, 

«Протестантська етика й дух капіталізму» [33, с. 61-208]) виводить на передній 

план буржуазію, чия приватна власність примножує капітал за переконанням 

обраності: особиста професія є Божим покликом, тому метою життя постає 

бажання максимально догодити Богу працею в найбільш раціонально вигідний 

спосіб. Останнє сприяє зростанню добробуту. 

Умотивований фінальною безкласовістю комунізм (Карл Маркс і Фрідріх 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D0%B5
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Енгельс, «Маніфест комуністичної партії» [121, с. 37-73]) ідеалізує пролетаріат, 

від найманої праці якого залежить буржуазний капітал, тому й дохід роботодавця 

загалом. Отже, державне управління має монопольно очолювати пролетаріат, 

загальнодержавний капітал якого є засобом самопримножувального добробуту 

суспільства: колективне натхнення робітників працею змушує працювати їх із 

більшою віддачею, що слугує прикладом для інших. Зрештою, самодостатнє 

суспільство позбавляється від класової залежності взагалі. 

Крім трудових інтерпретацій, політика в ХІХ-ХХ століттях поповнюється 

ідеологічними концепціями, зокрема за мірою владної абсолютизації. Відповідно, 

осмислюються консервативно-ліберальний і тоталітарний режими. 

Консервативно-ліберальний лад описується в праці Герберта Спенсера 

«Особистість і держава». Аналізуючи підхід Сполученого Королівства, автор 

розглядає комбінацію вимушеної (консерватизм) і добровільної (лібералізм) 

кооперації як засіб виваженого коригування політики: за потреби влада посилює 

контроль над населенням, в інших випадках не втручається в його справи 

[191, с. 1-28, 140-200]. Так соціум розвивається збалансовано. 

Тоталітарний лад розглядає Ханна Арендт у книзі «Витоки тоталітаризму» 

[4, с. 407-622]. Розмежовуючи політичні режими, автор приписує тоталітаризму 

нівелювання демографічних класів, заміщених індиферентними масами, 

беззаперечно підконтрольними волі правителя в особі вождя для спільної благої 

цілі. Засобом досягнення такої мети визнається уніфікована пропаганда (націонал-

соціалізм у Третьому Рейху, фашизм у Італії, комунізм у СРСР), що єдиними 

організаціями (партія, спецслужба тощо) терором нав’язується масам. Цим 

викликається непохитна віра в могутність держави й упевненість у завтрашньому 

дні. Тобто, «ефект плацебо» самоналаштовує людей на краще життя. 

Отже, історичний огляд свідчить, що у філософському сенсі феномен 

політики стабільно переосмислюється як управління заради найліпшого блага 

в державі. Поруч із філософською, виокремлюється лінгвістична перспектива у 

висвітленні онтології політики, зокрема стає релевантним питання, який саме 

статус займає однойменний концепт у сучасному мовознавстві. 
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1.2. Статус концепту в сучасному мовознавстві 

Хоча історія когнітивних студій доволі глибока, питання дефініції терміна 

«концепт» усе ще залишається відкритим. Причина: концепт має складну природу 

і виступає міждисциплінарним дослідницьким об’єктом. Тому він розглядається 

через різні наукові підходи. 

Піонерним до інтерпретації концепту став психологічний підхід, який і 

запровадив однойменний термін у науковій сфері. 1928 року з’явилася публікація 

С.О. Аскольдова «Концепт і слово», на сторінках якої вперше було 

ідентифіковано концепт як утворення, що в процесі мислення заміщує множину 

предметів схожого роду [6, с. 269-270]. Аналогічно до діади «фонема (інваріант) – 

звук мовлення (варіант)», концепт є ментальним інваріантом осмисленого об’єкта, 

що може мати безліч варіантів у реальності. Тобто, функція заміщення тотожна 

асоціативній спільності концепту з будь-якими референтами схожого типу. 

Заміщення є дискусійним питанням у онтології концепту. С.О. Аскольдов 

приписує концепт цілісно слову [6, с. 269-270], Д.С. Ліхачов поширює його 

заміщувальні риси на кожен відтінок лексичного значення, диференційованого за 

професійною сферою людини [106, с. 147-153]. Так, спільна сема 

«посередництво» слова медіатор має міжгалузевий контраст: у дипломатії 

заміщується значення «помічник для вирішення конфліктів», у біології – «хімічна 

речовина-передавач імпульсів між клітинами», у музиці – «мініатюрний прилад 

для спрощення гри на гітарі». Отже, оперування концептами залежить 

безпосередньо від ерудиції. 

Погляд С.О. Аскольдова на концепт описується в межах раціональності / 

ірраціональності: чи має він суто логічне наповнення або містить додатково 

естетично-оцінний підтекст. Як наслідок, розрізняються два типи концептів – 

пізнавальний і художній [6, с. 274-276], – що продукує два підходи до 

лінгвістичного тлумачення концептів – лінгвокогнітивний і лінгвокультурний. 

Лінгвокогнітивний підхід експлікує концепт у аспекті свідомого пізнання 

дійсності, коли його ментальна форма корелює з речовими копіями матеріального 

світу. Такої позиції дотримуються З.Д. Попова і Й.А. Стернін, А.П. Бабушкін, 
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О.С. Кубрякова, М.М. Болдирєв, відповідно інтерпретуючи концепт як: 

1) дискретне ментальне структурно організоване утворення з мислетворчою 

функцією, що подає інформацію про об’єкт або явище матеріального світу, 

втілюючи результати пізнавального досвіду людини та суспільства [161, с. 34]; 

2) дискретну одиницю колективної свідомості, збережену в національній 

пам’яті носіїв мови у вербально позначеному вигляді [8, с. 53]); 

3) оперативну змістовну одиницю психічних процесів, якою 

примножуються знання й досвід людини як квант інформації про реальні чи уявні 

явища світу, підведені під знак [99, с. 90-93]; 

4) елемент свідомості, вербальне ім’я якого залежно від прагматичних 

потреб передає автономний від мови інформаційний смисл [20, с. 25-35]. 

Лінгвокультурний підхід висвітлює концепт у аспекті визначення не лише 

ментальних ознак, але і прив’язаних до них цінностей, коли останні виступають 

маркерами специфічної свідомості народу, мову якої вчений досліджує. Ця думка 

продемонстрована в роботах В.І. Карасика та Г.Г. Слишкіна, С.Г. Воркачова, 

В.А. Маслової. Їхнє опрацювання виводить такі тлумачення концепту: 

1) детермінована культурою та об’єктивована лінгвістичними ресурсами 

умовна ментальна одиниця індивідуальної або колективної свідомості, що 

зосереджена довкола ціннісної точки, асоціативні прояви якої в мисленні носіїв 

культури вранжовані за спадною актуальністю як ядро й периферія [84, с. 75-79]; 

2) культурно маркована одиниця колективного знання, що абстрактно 

апелює до духовних цінностей, конкретно відтворених лексико-семантичною 

парадигмою вербальних знаків (слів, фразеологізмів, афоризмів) [39, с. 64-72]; 

3) культурно специфічне семантичне утворення, що як квант знання 

відображає крізь емоційну, експресивну та оцінну призму етнічний світогляд 

носіїв певної мови на противагу іншим народним спільнотам [127, с. 36]. 

Поруч із психологічним, існує логіко-філософський підхід. Ідентифікуючи 

концепт як засіб свідомої інтуїтивної уяви матеріального об’єкта, В.В. Колесов і 

М.В. Піменова (за логіко-філософським вченням ХІХ століття) репрезентують 

його як ментальну одиницю крізь призму семантичного трикутника «слово – ідея 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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– річ» і ототожнюють із поняттям [91, с. 28-31]. Матеріальна річ іменується 

вербальним знаком, що активує в мисленні ментальну ідею про річ (словесне 

значення як зміст поняття). Ідея корелює з описуваною річчю як предметне 

значення лексеми (об’єм поняття), а річ прирівнюється до лінгвістичної дійсності, 

втіленої знаком (смисл поняття). Тобто, концепт-поняття виступає цілісною 

єдністю знаку, значення і смислу, що еквівалентно трикутнику «знак – значення – 

смисл» німецького філософа Готлоба Фреге [275, с. 25-50]. 

Значення і смисл у логіко-філософському вимірі концепту перегукуються з 

психологічними доробками вчених, зокрема наскільки вони співвіднесені з 

характером сприйняття людиною дійсності. Уваги заслуговує слушна думка 

О.М. Леонтьєва, який прирівнює значення до реально й колективно об’єктивного, 

а смисл – до уявно-суб’єктивного відображення світу [105, с. 96-121, 178-184]. 

Останній умотивований діяльнісними обставинами довкола особи, тому смисл як 

рефлексія концепту має мінливий характер. Це підтверджено Дж. Страттоном у 

дослідах з інверсійними окулярами: якщо людина сприймає предмет (значення) 

догори ногами, у неї деформується світосприйняття (смисл) [340]. Отже, саме 

смисл визначає ступінь достовірності свідомого відображення світу. 

Діяльнісні обставини можуть розумітися не лише як суто фізичні зміни в 

перцепції фрагменту світу. Людина є істотою соціальною, тому формування 

смислу з подальшою рефлексією концепту залежить і від комунікативного 

оточення. Це ілюструється дослідами В.С. Мухіної з білою та чорною пірамідами: 

якщо дев’ять осіб умисно скажуть, що обидві піраміди білі (брехня), то й десята, 

соромлячись осуду натовпу, зазвичай повторить думку інших (не довіряючи 

власному переконанню, що насправді фігури різного кольору) [142, с. 178]. Тобто, 

реальність як значення може викривитися у свідомості через упереджено 

налаштований смисл, що впливає на ставлення людини до конкретного концепту. 

Переконання О.М. Леонтьєва про об’єктивно подану реальність (значення) 

та її суб’єктивно-емпіричне сприйняття (смисл) дає підстави вважати, що концепт 

інтегрує в собі не лише перцепцію та аналіз інформації, але і її ситуативно 

обумовлене емотивне доосмислення з подальшою реакцією адресату в процесі 
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спілкування. Тому концепт тлумачать як перцептивно-когнітивно-афективно-

волевиявленнєве утворення динамічної природи з комунікативно умотивованим 

функціонуванням. Такої позиції дотримуються О.О. Залевська [74, с. 243], 

Н.В. Таценко [210, с. 137], А.П. Мартинюк [122, с. 45]. 

Останнє свідчить, що емпірична еволюція концепту у свідомості диктується 

нервовою системою. Збудження варіативних нейронних ансамблів на дію 

подразників примножує відомості про певне явище світу й формує нове ставлення 

особи до нього. Цим подразником може бути не лише вербальний, але й будь-

який інший стимул довкілля. Скажімо, концепт-інформація БІЛЬ активується й 

емотивно осмислюється у свідомості, якщо особа і бачить або чує лексеми біль, 

мігрень, зуд, удар тощо, і вступає у фізичний контакт із чимось (отримує опік, 

поріз, перелом), і відчуває симптоми хвороб. Щоразу інформація емпірично 

поповнюється, ревалоризується, що змінює поведінку особи в майбутніх випадках 

болю. Отже, знаком концепту є будь-який нервовий сигнал, у той час як вербальні 

засоби слугують не існуванню, а поширенню концепту в комунікативному 

просторі соціуму. Із цим погоджуються і біологи (І.М. Сєченов [186], А. Дамасіо 

[261], К. Гарді [281]), і лінгвісти (Д. Бікертон [243], О.В. Кравченко [96], 

І.С. Шевченко [232], З.Д. Попова і Й.А. Стернін [161]). 

Вплив динаміки рецепторного впливу на особистісне ставлення до концепту 

переконує, що він лише у свідомості розкритий максимально повно (як результат 

сумарного сенсорного досвіду), у той час як власне рецепторні сигнали-

подразники є одиничними «цеглинами» для вибудовування цілісної ментальної 

картини про позначену інформацію. Звідси, жоден вербальний або невербальний 

знак не може бути єдиним активатором ідеально повних знань про концепт. 

Попри безліч відсилань до концепту, саме лінгвістичні ресурси є 

найкращим інструментом його реконструкції. Причина: вони (хоча й не в повному 

об’ємі) максимально широко втілюють у собі зростаючий кумулятивний досвід 

людської діяльності. Тобто, вербальний знак розгортає ментальний текст-концепт, 

який із новими ознаками, прирощеними з різних галузей комунікації, обернено 

згортається в знак, що його породив [70; 177]. 
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Наведене спонукає вчених відтворювати концепт через комплексне 

вивчення його імен (номінативне поле З.Д. Попової та Й.А. Стерніна [161, с. 78-

79], лексико-семантична парадигма С.Г. Воркачова [39, с. 68], інтразона 

А.М. Приходька [164, с. 79]). Знаковість концепту приписується різнорівневим 

мовним одиницям (від морфем до текстів [20, с. 27; 70, с. 53; 84, с. 78]), 

орфографічним і паралінгвістичним явищам (невірно написане слово проффесор 

відсилає до концепту НЕОСВІЧЕНІСТЬ; постукування пальцем по шиї, синій ніс 

асоціюється з концептом АЛКОГОЛІК [164, с. 79]). Концепти вивчають через і 

вербальні, і невербальні засоби одночасно (креолізовані тексти – комбінація 

словесних і візуальних засобів: листівка, комікс, мем, пост тощо [24; 40; 77; 204]). 

Отже, усе, що піддається вербально-невербальному спостереженню й 

пов’язане з ним, може братися за основу для реконструкції концепту. Цей факт 

іменується Г.Г. Слишкіним як «поліапельованість концепту» [188, с. 35-44]. 

Утім, інтерпретація знаковості концепту на цьому не вичерпується. Деякі 

вчені (А. Вежбицька [353, с. 3], О.С. Кубрякова [99, с. 92]) переконані в 

незалежності концепту від слова, що його називає. Наприклад, службові частини 

мови лексичного значення не мають, однак усе одно відсилають до певного 

концепту (сполучник але апелює до ПРОТИСТАВЛЕННЯ, прийменник після – до 

ЧАСУ, формотворча частка б – до БАЖАННЯ). Аналогічне стосується вигуків: ох 

асоціюється з ВТОМОЮ, вау – із ПОДИВОМ тощо. 

Поряд із цим, говориться про можливість штучного створення нових імен 

концептів, коли слово використовується не в традиційному сенсі залежно від 

прагматичних потреб [20, с. 26; 162, с. 16]. Лексема в такому разі прив’язана до 

індивідуального смислу, а не до об’єктивного значення, що може спровокувати 

порушення комунікативного ефекту в одній групі, але зберегти його в іншій. Це 

яскраво простежується в створенні паролів: за домовленістю, скажімо, лексема 

щука може апелювати не до РИБИ, а до ДОВІРИ в комунікації. 

Штучними іменами концепту можуть бути й речення. Часто домовляються 

про відгук, щоби забезпечити максимальну конфіденційність спілкування (інколи 

з проміжним контрольним питанням). Приклад із кіно: New England clam chowder. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D0%B5
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– Red or white? – White [399]. Для убезпечення ДОВІРИ можуть спеціально 

подавати неправду з перевіркою реакції співбесідника (You are Charles 

Westmoreland, right? – Do I know you? – I knew your wife before she passed. – You 

knew Marla? – You mean Ann? – How did you meet? – We taught together in Boston. – 

East Farmington? – You mean West Wilmington? – No more tests [401]). Аналогічна 

прагматичність стосується випадків, коли до ДОВІРИ відсилають і невербальні 

знаки: умовний жест, стук тощо. Отже, будь-який знак може апелювати до 

концепту, і вирішальну роль у цьому відіграє не значення, а закладений смисл. 

Логіко-філософське трактування концепту й поняття (із психологічними та 

нейробіологічними рисами людини) корелює з культурологічним підходом. За 

Ю.С. Степановим, логіка насправді оперує поняттям, у той час як концепт 

втілений у культурі. Поняття й концепт споріднені [203, с. 42-83]: мають 

сукупність ознак (зміст для першого, смисл для другого), що експлікують певний 

клас предметів (об’єм і значення відповідно). Однак, ознаки концепту, на відміну 

від поняття, структурно стратифіковані за актуальністю в колективній свідомості, 

що визначає релевантість концепту для конкретної спільноти. Така інтерпретація 

встановлює шарову будову концептів (8 БЕРЕЗНЯ і 23 ЛЮТОГО): 

1) активна ознака (актуальна для всіх носіїв мови – обидва є святами); 

2) пасивна ознака (актуальна для груп – окремо свята жінок і чоловіків); 

3) етимологічна ознака (підсвідомо нейтральна основа існування концепту – 

ці свята з’явилися через різні суспільні обставини, про які зазвичай не згадують). 

Іншими словами, поняття є свого роду неповноцінним концептом: воно 

існує абстраговано поза свідомістю, тому не проходить крізь призму афективного 

оцінювання людським мозком. Повноцінним концепт стає лише за свідомої 

валоризації, що зрештою приписує останньому статус етнокультурного надбання. 

Цього погляду дотримується А.М. Приходько, який структурує концепт як єдність 

трьох елементів – поняттєвого, перцептивно-образного та ціннісно-

валоративного, – на противагу поняттю, природа якого виключає валоризацію 

[164, с. 20-30]. Таке тлумачення схоже на згаданий раніше розгляд концепту як 

перцептивно-когнітивно-афективно-волевиявленнєвого динамічного утворення, 
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де аналогічно головною рисою концепту виступає його переживання людиною. 

Важливість ціннісного компоненту (встановлюється за контекстуальним та 

кількісним аналізом) серед поняття (за компонентним аналізом словникових 

дефініцій імені концепту) та образу (за концептуальними метафорами або 

асоціативним експериментом) підкреслюється й тим, що за вектором валоризації 

концепти класифікуються. Протилежні цінності розмежовують концепти (ДОБРО) 

та антиконцепти (ЗЛО), підведені під мезоконцепт (ВЧИНОК) з узагальнено-

нейтральною оцінкою [164, с. 66-76]. Доцільність такої типології пояснюється 

осмисленням одного концепту в зіставленні з іншим (ДОБРО не обміркувати без 

контрасту зі ЗЛОМ у контексті ВЧИНКІВ), що дозволяє зрозуміти, наскільки 

духовно розвиненою є конкретна культура людської цивілізації. 

Культурна обумовленість концепту пояснюється не лише культурологічним 

підходом до його тлумачення. Внесок робить інтегративний підхід, де концепт 

розуміється в мультивекторності людської діяльності, що перебуває на певному 

етапі культурного розвитку. За словами С.Х. Ляпіна, головною рисою концепту є 

тенденція активованої ним дискретно цілісної інформації до багатовимірності в 

соціальних комунікаціях, коли остання схильна культурно транслюватися з однієї 

сфери в іншу [110, с. 11-35]. Іншими словами, позначена сутність аналізується 

крізь призму кількох галузей одночасно, так що цілісна структура концепту стає 

ширшою за змістом, виходячи на новий рівень культурної еволюції людства. Саме 

так утворюються нові значення для полісемантичних слів, що збагачує культурну 

спадщину людської цивілізації (аналогічно до погляду Д.С. Ліхачова про те, що 

концепт ментально заміщує різні значення одного слова). 

Вищеописані підходи дозволяють сформувати узагальнений перелік рис, що 

простежуються в сучасному статусі концепту: 

1. Концепт є ментальним утворенням: існує в людській свідомості як 

емпірично самопримножувальна інформація, що апелює до певного об’єкта або 

явища матеріального світу; 

2. Онтологія концепту нейронно обумовлена: варіативні рецепторні сигнали 

зовнішнього і внутрішнього характеру реорганізовують його структуру, 
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динамічно змінюючи персональне ставлення до нього; 

3. Дистрибуція концепту соціально обумовлена: залежно від прагматичних 

потреб він номінується парадигмою вербальних і невербальних знаків, що 

застосовуються для його комунікативної об’єктивації; 

4. Концепт піддається лише імовірнісній реконструкції: у кожної людини 

свій нейронний досвід взаємодій із ним. Тому концепт відтворюється лише в 

колективному сенсі, і найкращим засобом для цього є вербальний знак як носій 

групових цінностей (відкриває доступ до сумарного надбання ментальних 

контактів соціуму з концептом); 

5. Концепт-інформація піддається міжгалузевій еволюції, віддзеркалюючи 

прогрес людської цивілізації. 

Трансляція сказаного на дослідження концепту ПОЛІТИКА визначає нашу 

власну дефініцію однойменного концепту: ментальне динамічне утворення-

інформація про політичні події, вербальне ім’я якого репрезентує колективну 

емпіричну єдність індивідуальних контактів із матеріальним світом, описує 

ставлення до нього та фіксує прогрес спільноти. 

Динамічна природа концепту ПОЛІТИКА наводить на думку про можливу 

тенденцію до його автономної стабілізації. Тобто, він осмислюється як 

саморегульована емпірична система, теоретичний опис чого потребує деталізації. 

 

1.3. Саморегуляція концепту з синергетичної точки зору 

Невід’ємною рисою онтології об’єкта є його здатність до еволюції. Як 

роздуми над феноменом політики зокрема, так і мовознавство загалом 

перетрактовується у світлі сучасності. Так, лінгвістичні парадигми – порівняльно-

історична, структуралістська, комунікативно-функціональна, когнітивно-

дискурсивна – додатково поповнилися синергетичною з новими орієнтирами в 

мовознавчих студіях [182, с. 22-36]. 

Синергетична парадигма обумовлена синергетикою – наукою, що розглядає 

феномен як складну саморегульовану систему, налаштовану на стабілізацію 

гомеостазу незалежно від міри впливу довколля. Уведений фізиком Г. Гакеном 
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для лазерного випромінювання й проектування самоорганізації макроскопічних 

структур на природні та соціальні системи [279, с. 1-52], цей термін поширився в 

міждисциплінарному вимірі. Поряд із фізичними явищами [89; 112; 128; 264; 279], 

у якості саморегульованих систем вивчали об’єкти в біології [310; 329; 352; 355], 

медицині [109; 283], інженерії [36; 55; 174; 311], екології та кліматології [277; 312; 

335], економіці [12; 87; 168; 324], політології [18; 80; 237; 250; 361], соціології 

[140; 149; 190; 223], військовій справі [326], філософії науки [244; 285], 

антропології та історії [29; 117; 152; 297], психології [159; 330; 333; 350], 

культурології [79; 85; 227], педагогіці [31; 38; 214] тощо. 

Не лишилася осторонь і лінгвістика: із синергетичного боку вивчали мову (у 

синхронічно-діахронічному розрізі [58; 68]) і мовлення (питання тексту [130; 139], 

дискурсу [156; 210], ідіолекту [183; 215], комунікативних девіацій [154; 318]). 

Огляд цих праць свідчить, що саморегуляція об’єкта розуміється вченими в 

контексті структурно-змістового паралелізму, коли відношення між елементами 

цілої системи подібно повторюються у внутрішніх ансамблях. Останнє іменується 

фрактальністю, а об’єкт, саморегульований за таким принципом – фракталом. 

Поняття фракталу походить із геометрії. Його творцем став Б. Мандельброт. 

У праці «Фрактальна геометрія природи» він вважав, що фракталом є інваріантно 

масштабована множина (фігура), для якої справджується нерівність 𝐷 > 𝐷𝑇, тобто 

її фрактальна (хаусдорфова) розмірність D є більшою за топологічну (евклідову) 

розмірність DТ [119, с. 31-32]. Утім, для простих фігур евклідова розмірність може 

збігатися з фрактальною, і нерівність набуває вигляду 𝐷 ≥ 𝐷𝑇. Отже, геометрично 

структура фрактальна, якщо в її масштабуванні зберігається ідентична 

розмірність із дробовим або цілим показником (перший випадок притаманний 

складним фігурам (𝐷 > 𝐷𝑇), другий – простим фігурам (𝐷 ≥ 𝐷𝑇)). 

Аналіз фрактальних множин Б. Мандельброта [119, с. 59-88] визначає 

правило побудови фракталів: фігура одиничного розміру – пряма (ініціатор) – 

розбивається числом b на рівні інтервали, і в її межах у певному напрямку 

розміщуються фігури довжиною 𝑟 = 1 𝑏⁄  загальною кількістю N (виконаний набір 

параметрів зветься генератором). Далі в кожній з фігур числа N спрацьовує 
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генератор за аналогічною процедурою (ітерація), що продукує фрактальну 

самоподібність із розмірністю за формулою 𝐷 = ln𝑁 / ln(1/𝑟). Крім того, 

справджується рівняння 𝑁𝑟𝐷 = 1. 

Ініціатором може бути як одинична пряма, так і квадрат чи куб. У такому 

разі розбиття на інтервали відбувається за числом 𝑏2 та 𝑏3 відповідно. Це 

відбувається, коли фрактальна розмірність виражена цілим числом, співпадаючи з 

евклідовою, тому справджується рівняння 𝑁 = 𝑏𝑘, де N число самоподібних фігур 

у фракталі, k – показник ініціатора (при 𝑘 = 2 – квадрат; при 𝑘 = 3 – куб). 

За цим правилом будується крива Коха (рисунок 1.1; прототип сніжинки), 

квадрат-головоломка «судоку» (рисунок 1.2), кубик Рубіка (рисунок 1.3) тощо. 

 

 

  
  

𝑁 = 4; 𝑏 = 3; 𝑟 = 1 3⁄  

𝐷 = ln4 / ln 3 = 1,2618 

𝑁𝑟𝐷 = 4 × (1/3)1,2618 = 4 × 0,25 = 1 

𝑁 = 9; 𝑏 = 3; 𝑟 = 1 3⁄  

𝐷 = ln 9 / ln 3 = 2 

𝑁𝑟𝐷 = 9 × (1/3)2 = 1 

  

Рисунок 1.1. Фрактал «Крива Коха» Рисунок 1.2. Фрактал «Судоку» 

  

 

 

 

𝑁 = 27; 𝑏 = 3; 𝑟 = 1 3⁄  

𝐷 = ln27 / ln 3 = 3 

𝑁𝑟𝐷 = 27 × (1/3)3 = 1 

 

Рисунок 1.3. Фрактал «Кубик Рубіка» 

 

Фрактальність широко екстраполювалася на лінгвістичні студії. Із позицій 

фрактальної самоподібності вивчали словотвір [34; 45; 68; 235], речення [59; 69], 

дискурс [64; 88; 118; 156], метафору [10; 14; 147]. Проводилися дослідження 
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фрактальності когнітивного простору: концептосфери загалом [46; 88; 135; 166], 

окремих концептів зокрема (ЕМПАТІЯ [210], SPRITUAL POWER [73], ЖИТТЯ [47]). 

Цікаво, що в лінгвістичних студіях у аспекті дослідження фрактальності 

простежується тенденція виявляти схожі цілому структурно-змістові 

мікроструктури, однак без побудови візуальної моделі такого процесу. Тобто, 

мовознавці переконані, якщо мікрозв’язки елементів подібні макрозв’язкам 

цілісного об’єкта, то феномен має ознаки фракталу. У такий спосіб вивчалися, 

скажімо, предикативні явища за формулою S + P (суб’єкт і предикат): 

1) Т.І. Домброван фіксує схожі з граматичною основою речення зв’язки в 

складних словах (toothache – the tooth aches = S + P), реченнях зі складним 

додатком (I eventually found her reading a newspaper in the library: I eventually found 

(S + P) + She was reading a newspaper in the library (S + P)) [59, с. 62-64]; 

2) С.М. Єнікєєва виявляє фрактальну предикативність у поширених 

реченнях (The narrow alley round the side of the monument looks gloomy today: 1) the 

alley looks gloomy = S + P; 2) the narrow alley = the alley is narrow = S + P; 3) alley 

round the side of the monument = the alley is round the side of the monument = S + P; 

4) looks gloomy today = the gloomy look is today = S + P) [69, с. 31]. 

Схожий принцип дослідження аплікабельний до вивчення фрактальності 

концепту ПОЛІТИКА. Однак, на наш погляд, суто реєстрація ідентичних зв’язків 

між компонентами в межах цілого не є повноцінним свідченням фрактальності: 

концепт має зональну організацію (наприклад, ядро – ближня – дальня – крайня 

периферія [161, с. 210-217]), тому його будова має бути додатково 

проілюстрована геометричною моделлю самоподібності. Звідси, фрактальним 

вважаємо концепт лише в тому разі, якщо його самоподібність і репрезентована 

ідентичними структурно-змістовими зв’язками, і відтворена візуально. 

Продукування геометричної моделі самоподібності концепту ПОЛІТИКА 

актуалізує питання, який саме математичний інструментарій треба використати 

для візуальної реконструкції концепту за результатами лінгвістичного аналізу. 

Потенційно релевантним розцінюється описаний підхід Б. Мандельброта, проте, 

на наш погляд, він не є доречним. Причина: наведена методика будує фрактальні 
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утворення за низхідним принципом (від ширшого цілого до вужчих інваріантних 

частин), у той час як польова стратифікація концепту демонструє діаметрально 

протилежне масштабування (від вузького ядра до максимально широкої 

периферії). Зважаючи на це, необхідно скористатися однією з альтернатив, 

наприклад методикою гомотетичного перетворення подібності. 

За підручником із елементарної геометрії А.П. Кисельова, гомотетичними є 

фігури, побудовані на площині й у просторі за принципом евклідової подібності в 

розташуванні відносно деякої орієнтувальної точки – центра гомотетії [86, с. 103]. 

Відтак, спочатку треба з’ясувати, які фігури називаються подібними. 

Теорія подібності фігур розроблена давньогрецьким вченим Евклідом в 

багатотомній праці «Начала» [60; 61; 62]. За книгою VI, подібними є фігури із 

відповідно рівними кутами та пропорційними сторонами [60, с. 173]. 

Досліджуючи трикутники, вчений виводить правило створення подібних фігур на 

площині: якщо всередині трикутника провести пряму, паралельну будь-якій іншій 

стороні, то утвориться новий трикутник, подібний першому [60, с. 175-176]. 

Водночас, визначаються три ознаки для доведення факту подібності двох 

довільних трикутників [60, с. 178-184]). Два трикутники подібні, якщо: 

1) принаймні два відповідні кути рівні; 

2) дві відповідні сторони пропорційні з рівним між ними кутом; 

3) три відповідні сторони пропорційні. 

Описане ілюструється А.П. Кисельовим [86, с. 94-95]. На рисунку 1.4 маємо 

ΔАВС, всередині якого паралельно основі АС проведено пряму DE. Утворено 

ΔDBE. ∠B рівний як спільний. ∠A = ∠D, ∠C = ∠E як рівні при паралельних AC і 

DE з січними AB і BC. У трикутників понад два відповідні кути рівні. Відтак, 

вони подібні за першою ознакою подібності. Тому ΔABC ~ ΔDBE. 

Поряд із цим, доводиться пропорційність сторін ΔABC і ΔDBE. BC 

поділено на рівні відрізки, так що в BC міститься n таких частин, в BE – m. З 

точок цих відрізків проведено лінії, паралельні АС і AB. Зважаючи на появу 

однакових паралелограмів із рівними протилежними сторонами, фіксується 

ідентичний поділ AC на n, DE на m частин (схожа ситуація для AB і BD). Звідси, 
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DB

AB
=

EB

CB
=

DE

AC
=

m

n
, тому сторони подібних трикутників дійсно пропорційні. 

 

 

DE ∥ AC  
ΔABC ~ ΔDBE 

 

∠A = ∠D; ∠B = ∠B; ∠C = ∠E 

 
DB

AB
=

EB

CB
=

DE

AC
=

m

n
  

Рисунок 1.4. Подібність трикутників 

Схожі до трикутників властивості подібності (рівні кути, пропорційні 

сторони) чинні для багатокутників [60, с. 197-200; 86, с. 100-103]. 

Аналогічні дії істинні для простору. Якщо, скажімо, всередині піраміди 

провести січну площину, паралельну основі (незалежно від її форми), утвориться 

подібна піраміда, так що відповідні багатогранні кути фігур будуть рівними, а 

грані – подібними та пропорційними. Як приклад, за А.П. Кисельовим [86, с. 250-

252], наведено усічення 5-кутної піраміди SABCDE паралельною до основи 

ABCDE площиною A1B1C1D1E1 (рисунок 1.5), звідки SABCDE ~ SA1B1C1D1E1: 

 

 

ABCDE ∥ A1B1C1D1E1  

 

SABCDE ~ SA1B1C1D1E1 

 

∠A = ∠A1; ∠B = ∠B1; ∠C = ∠C1; ∠D = ∠D1; ∠E = 

∠E1 

 

ΔASB ~ ΔA1SB1; ΔBSC ~ ΔB1SC1; ΔCSD ~ ΔC1SD1; 

ΔESD ~ ΔE1SD1; ΔASE ~ ΔA1SE1; ABCDE ~ 

A1B1C1D1E1 

 

Рисунок 1.5. Подібність пірамід 

На правилах подібності ґрунтується гомотетія – перетворення подібності в 

розташуванні. Для її реалізації за межами фігури або всередині неї обирається 

точка (центр), щодо якої відбувається ідентичне масштабування за коефіцієнтом 

подібності, тотожним співвідношенню пропорційних сторін. Цей коефіцієнт 
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більше 1 (масштаб фігур збільшується) або коливається від 0 до 1 (масштаб фігур 

зменшується). Водночас, його цілі чи дробові значення приймають знак плюс або 

мінус: у першому випадку фігури розташовані в ідентичному від центра напрямі, 

у другому випадку фігури симетрично лежать в різних боках від точки. 

Керуючись положеннями за А.П. Кисельовим [86, с. 103-106, 250-252], на 

рисунках 1.6 і 1.7 зазначаються приклади площинної та просторової гомотетії: 

  

A1B1
AB

=
B1C1
BC

=
A1C1
AC

= k > 1 
A1B1
AB

=
B1C1
BC

=
C1D1
CD

=
A1D1
AD

= 0 < k < 1 

Рисунок 1.6. Гомотетичне перетворення подібності на площині 
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=
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B1C1
=

A2C2
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A1B1

AB
=

C1D1

CD
= k1 > 1; 

A2B2

A1B1
=
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= k2 > 1 

 

A1B1
AB

=
B1C1
BC

=
C1D1
CD

=
A1D1
AD

= ⋯ = k < −1 

 
R1

R
= k1 > 1; 

R2

R1
= k2 > 1 

Рисунок 1.7. Гомотетичне перетворення подібності в просторі 
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Хоча гомотетію вказано на всіх шести схемах рисунків 1.6 і 1.7, не кожна 

демонструє саморегуляцію системи. Візуально тільки в масштабуванні циліндра й 

піраміди відносно внутрішнього центра гомотетії простежується самоподібна 

структуризація цілісного об’єкта-системи. У решті випадків гомотетичний центр 

зовнішній, тому об’єкт масштабується не в межах самого себе, а поза системними 

рамками. Отже, лише евклідова гомотетія з внутрішнім центром (всередині 

фігури або в її контурній точці) є альтернативним інструментарієм до 

методики Б. Мандельброта в геометричній структуризації саморегульованої 

системи концепту ПОЛІТИКА. 

Водночас, витримка геометричних закономірностей в процесі саморегуляції 

концепту інтерпретується метамовою лінгвосинергетики. Так, під час еволюції 

системи виникають флуктуації – стани порушення рівноваги в структурі, – що 

спричиняються репелерами (чинниками дестабілізації), яким протидіють 

атрактори (балансувальні фактори для відновлення ладу в системі з її виведенням 

на новий етап розвитку) [210, с. 85-92]. Така взаємодія атракторів та репелерів як 

механізм саморегуляції спостерігається у динамічній реорганізації концепту: 

попри можливі варіації свідомого переосмислення когнітивних ознак (репелер), 

структура концепту буде стабільно перебудовуватися в форматі його нових 

ядерно-периферійних польових зон (атрактор), що геометрично репрезентується 

як гомотетичне перетворення подібності. Звідси, результати лінгвістичного 

аналізу можна представити як геометричну модель, що унаочнює динамізм 

саморегульованої еволюції концепту ПОЛІТИКА в американській свідомості. 

Фігуруючи в людському мисленні як динамічно змінна в емпіричному плані 

ментальна валоративно акцентована інформація, концепт має соціальну природу, 

тому його існування й еволюція залежать від частоти комунікативних відношень 

між суб’єктами суспільства. Останні узагальнено іменуються дискурсом, що 

постає живим середовищем соціальної об’єктивації концепту ПОЛІТИКА. 
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1.4. Дискурс як середовище об’єктивації концепту 

Попри порівняно давній вік терміна «дискурс» у мовознавстві (введений 

1952 року З.С. Харрісом [282]), його тлумачення все ще не завершено. Складність 

зумовлена тим фактом, що серед лінгвістів постійно ведуться дискусії щодо 

розмежування дискурсу та суміжних із ним понять. Постає потреба експлікувати 

дискурс у межах типології підходів. 

Раціонально виважену класифікацію підходів до трактування дискурсу 

пропонує А.П. Мартинюк на сторінках «Словника основних термінів когнітивно-

дискурсивної лінгвістики» [123, с. 11-21]. Як дефініційний принцип розглядається 

критерій стилю мислення – репрезентаційний та діяльнісний. 

Репрезентаційний стиль мислення охоплює формальний і 

функціональний напрями тлумачення. Контраст між ними полягає в різниці 

поглядів на контекстуальні межі аналізованої дослідником комунікації: у 

формальному плані рамки мають суто структурно-вербальний характер, натомість 

функціональний напрям додатково поєднує в контексті ментальний і соціальний 

аспекти учасників спілкування [136, с. 140; 280, с. 198]. Тобто, формально має 

сенс лише обсяг повідомлення, функціонально – і обсяг контексту, і його 

характеристики (статус мовців, ситуативні обставини комунікації тощо). 

Із формальних позицій дискурсом виступає будь-яке зв’язне використання 

мови завдовжки принаймні одне складне або декілька будь-яких речень 

незалежно від ситуації, яка породила повідомлення. Формалістами є Г. Кук 

[258, с. 6-7], М. Стаббс [342, с. 1], В.А. Звегінцев [76, с. 170-171], В.Г. Борботько 

[25, с. 19], М.Ф. Алефіренко [2, с. 298]. 

Хоча формальний напрям нехтує ситуативним компонентом спілкування, 

його роль не є другорядною. За словами М.Ф. Алефіренка, змістова єдність і 

смислові відношення між реченнями як головні категоріальні ознаки дискурсу, а 

також його мовленнєва реалізація засвідчують обумовленість структури дискурсу 

ситуативними й подійними факторами комунікації [2, с. 298]. Тобто, вибірка 

дослідником певного числа речень як мінімоделі дискурсивного середовища може 

варіюватися залежно від повноти змісту та смислу повідомлення. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE
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На противагу формальному, функціональний напрям розуміння дискурсу 

прив’язаний до обставинного супроводу комунікації. Останній розглядається як 

ситуативні та прагматичні нашарування на повідомлення. Так виокремлюються 

ситуативний і семіотичний підхід до інтерпретації дискурсу. 

Ситуативний підхід розглядає дискурс у сенсі реального використання 

мови людиною в певному місці та в певний час. Дискурс – ситуативно ініційована 

комунікація, мова – засіб її імплементації. У цьому переконані В.В. Красних 

[97, с. 113-115], І.М. Колегаєва [90, с. 107], Г.К. Михальська [129, с. 382], 

Дж. Браун та Дж. Юл [252, с. 1], Я. Остман та Т. Віртанен [317, с. 240]. 

Прибічники ситуативного підходу приписують дискурсу процесуальність 

комунікації, у той час як її результативність закріплена в тексті – матеріальному 

носії, що реєструє окремий вияв дискурсивних явищ. Отже, дискурс і текст 

співвідносяться як продукування мовлення і його продукт (В.В. Красних 

[97, с. 123-124], О.С. Кубрякова [100, с. 12], Е. Гесс-Люттіх [284, с. 25]). 

Водночас, власне текст є невід’ємним посередником комунікації, матеріальність 

якого пов’язує учасників дискурсу воєдино: і авторів повідомлення, і реципієнтів-

інтерпретаторів інформації з відповідною реакцією. Тобто, дискурс підводиться 

під формулу «дискурс = комунікація = породження тексту + текст + інтерпретація 

тексту» ([63, с. 9-10; 182, с. 568-569]). 

Визнання тексту основним засобом прояву дискурсу актуалізує питання, 

який набір мовних знаків є істинним текстом. Огляд праць (І.Р. Гальперін [44], 

Є.В. Сидоров [187], В.Є. Чернявська [226], Дж.Р. Серль [332], Р. Фаулер [274], 

Р. де Богранд і В. Дресслер [265]) свідчить, що вчені встановлюють правила, які 

вирізняють текст від випадкової послідовності знаків. Однією з найбільш відомих 

є типологія критеріїв текстовості Р. де Богранда та В. Дресслера [265]: 

7 конститутивних і 3 регулятивні чинники генерування будь-якого тексту. 

Конститутивні критерії є засобом власне матеріалізації, оформлення тексту 

як об’єкта, що піддається сенсорній перцепції. Іншими словами, порушення цих 

правил руйнує й сам текст, і комунікацію загалом. Серед них виділяються: когезія 

(лексико-граматична зв’язність), когерентність (змістова зв’язність), 
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інтенціональність (прагнення автора через текст вплинути на реципієнта), 

прив’язка до комунікативної ситуації (текст створюється для певної цільової 

аудиторії, тому втрачає сенс у іншому ситуативному контексті), комунікативне 

налаштування адресата (готовність реципієнта до інтерпретації), інформативність 

(відносна новизна повідомлення), інтертекстуальність (посилання на джерела, 

структурна подібність до текстів аналогічного жанру і стилю). 

Регулятивні критерії, на противагу конститутивним, не продукують текст, а 

лише поліпшують його функціонування. Тобто, порушення таких правил не 

руйнує комунікацію, а змінює успішність її реалізації. З-поміж регулятивних 

критеріїв виокремлюються: легкість обробки тексту, ефективність його впливу на 

адресата, доцільність тексту для конкретної комунікативної події. 

Прикметно, що серед критеріїв не вказується стандартизованість розміру як 

одне з правил текстовості: важливий не стільки об’єм тексту, скільки баланс 

витримки правил для найкращого комунікативного ефекту адресата. Тому 

вченими пропонуються ідеї щодо можливості виокремлення мінітекстів, або 

текстів малої форми, організованих за аналогічними критеріями (Л.І. Тараненко 

[209], С.О. Швачко та ін. [229], К.І. Панченко [148], К. Ломоносова [108]). До цих 

текстів відносять фольклорні твори (прислів’я, пісні, байки), суб’єктивні думки 

(афоризми, цитати, коментарі), гумористичні утворення (жарти, анекдоти, комічні 

куплети), резюмовані тексти (анотація, автобіографія), інформативні 

повідомлення (оголошення, реклама, прогноз погоди, інструкція). 

Поряд із мініоб’ємністю текстів, пропонуються ідеї щодо їхньої граничної 

стислості, коли навіть одне ситуативно обумовлене речення виступає 

мінімальною одиницею матеріальної реєстрації дискурсивних взаємодій. Це 

іменується висловлюванням, ситуативне аранжування якого з комунікативної 

точки зору ілюструє ідентичну витримку критеріїв текстовості Р. де Богранда і 

В. Дресслера в максимально компактній формі. Отже, висловлювання є свого 

роду мікротекстами й аналогічно залучаються для аналізу конкретного дискурсу. 

Такої думки дотримуються Г.Г. Почепцов [163, с. 75], Н.І. Формановська 

[216, с. 36], Л.П. Чахоян [225, с. 28-29], М. Култхард [259, с. 5-12]. 



50 

На відміну від ситуативного, семіотичний підхід розглядає дискурс як 

мовленнєву діяльність, на яку спроєктовані не лише ситуативні, але і прагматичні 

обставини комунікації. У такому сенсі стилістично обрамлені інтенції, 

зафіксовані в тексті, дозволяють стверджувати не лише про прагнення мовців 

висловитися, але й самоствердитися серед інших осіб (скажімо, за гендерними, 

владними, расовими та іншими ідеями). Тобто, якщо ситуативний аспект 

функціональної інтерпретації дискурсу зводиться до формули «реалізований у 

мовленні текст + ситуація його породження», семіотична дефініція дискурсу 

виступає єдністю тексту, стилю та суб’єктних преференцій [123, с. 16, 20]. 

Як і ситуативний, семіотичний підхід визнає висловлювання мінімальним 

носієм дискурсивного прояву, однак супровід комунікації інтенціями мовців 

трансформує висловлювання в мовленнєвий акт. Описані в працях Дж.Л. Остіна 

[239], Дж.Р. Серля [332], Дж.М. Сейдока [327], П.Ф. Стросона [341] мовленнєві 

акти досліджуються в широкому суспільному масштабі (політика [19; 167; 207; 

233], ділові стосунки [7; 206], публіцистика [146; 224], рекламний бізнес [13; 115; 

155; 171; 184], буденне життя [160], белетристика [220] тощо), і цей факт 

засвідчує доречність класифікації дискурсу за соціолінгвістичним критерієм. 

Так, В.І. Карасик диференціює дискурс за позицією учасників спілкування в 

особистісно- і статусно-орієнтованому ракурсах [83, с. 199]. У першому випадку 

фокусується увага на розкритті внутрішнього світу мовців та порозумінні між 

ними (виокремлюється побутовий і буттєвий дискурси – розмовний, а також 

художній, філософський і міфологічний відповідно). У другому випадку 

акцентується суспільна роль, яку грають комуніканти в спілкуванні 

(інституціональний та неінституціональний дискурси – політичний, 

публіцистичний, спортивний, медичний, юридичний та ін. залежно від 

професійної стратифікації соціуму). 

Інший принцип таксономізації дискурсу пропонує А.М. Приходько – за 

регістрами комунікації: її середовищем (місце, час, соціальна стратифікація), 

модусом / режимом (етика, прагматика), стилем [165, с. 22-30]. До першої 

категорії належать побутові (сімейний, молодіжний, дитячий), соціокультурні 
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(політичний, кримінальний, корпоративний, ринковий), професійні (юридичний, 

спортивний, педагогічний, медичний), культурно-історичні (доби Античності, 

Відродження, Просвітництва) типи дискурсу. Другий клас охоплює протилежні 

дискурсивні пари: конфліктний – кооперативний, авторитарний – егалітарний, 

чоловічий – жіночий тощо. Третя група налічує розмовний, офіційно-діловий, 

науковий, художній, публіцистичний, епістолярний дискурси. 

Крім того, семіотичний аспект є основою для проведення досліджень із 

критичного аналізу дискурсу, коли комунікація вивчається із соціосеміотичних 

[273], соціокультурних [354] та соціокогнітивних [349] позицій. У такий спосіб 

встановлюється, наскільки переконливими прагнуть бути співрозмовники серед 

інших осіб за своїм соціальним статусом. 

Діяльнісний стиль мислення (А.П. Мартинюк [125], І.С. Шевченко та 

О.І. Морозова [231], І.Є. Фролова [218], М.Л. Макаров [114], Н.В. Таценко [210]), 

на відміну від репрезентаційного, пропонує інший погляд на дискурс. У першому 

випадку спілкування відображає реальність значеннями лінгвістичних знаків, які 

активують незмінні ментальні смисли за кожного комунікативного акту. У 

другому випадку власне комунікація оновлює смисли, що й модифікують 

традиційні значення знаків, і самі еволюціонують у подальших комунікативних 

актах. Іншими словами, дискурс передбачає не тільки ситуативне використання 

мови, але й переосмислення співрозмовниками колективно набутих стратегій її 

імплементації в поточних і майбутніх обставинах спілкування. Це дозволяє 

трактувати дискурс як ситуативно обумовлену інтерсуб’єктну мовленнєво-

розумову діяльність, спрямовану на взаємну орієнтацію в життєвому просторі на 

основі надання мовній формі змінної семіотичної значущості [123, с. 11]. 

Умотивованість реалізації мови інтерактивними контактами комунікантів 

засвідчує ще один важливий факт: люди, переосмислюючи мовлення, для власних 

потреб можуть створювати договірні знакові системи, закріплюючи за одиницями 

значення, зрозумілі в одній групі й незрозумілі в іншій. Скажімо, три короткі, три 

довгі і знову три короткі сигнали моряки розуміють як сигнал SOS [393], у той час 

як інша особа може й не здогадуватися про зміст повідомлення. 
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Якщо порівняти з репрезентаційним, діяльнісний стиль мислення 

встановлює ієрархію одиниць, у яких простежуються вияви дискурсивних 

взаємодій. За І.С. Шевченко, така ієрархія має вигляд ланцюжка «мовленнєвий 

акт – хід – обмін – трансакція – подія» [230, с. 146-158]. Якщо провести аналогію 

з телефонним дзвінком, то весь діалог є подією, тематичний блок розмови – 

трансакцією, єдність питання й відповіді співбесідників – обміном, окремо взяті 

репліки – ходом, а хід об’єднує один або декілька мовленнєвих актів. 

Вищенаведені дефініції транслюються крізь призму концепту ПОЛІТИКА. 

Тенденція історично переосмислювати феномен політики в сенсі благого 

управління державою та ідентифікація однойменного концепту як динамічне 

ментальне утворення акумулятивно-емпіричного характеру свідчать, що вона 

актуалізується соціумом у комунікації саме за діяльнісним стилем мислення. 

Причина: сучасний дискурс і сумарно демонструє попередній досвід міркувань 

над нею, і описує новітні ціннісні преференції спільноти. Водночас, дискурс 

визнається універсальним ілюстратором концепту в масштабі національного 

менталітету [211, с. 86-89, 128]. Отже, дискурсивні одиниці можуть слугувати 

доцільним матеріалом для дослідження когнітивного й синергетичного механізмів 

організації концепту ПОЛІТИКА у свідомості американського соціуму. 

Утім, розгляд дискурсу не вичерпується вищеописаним. На думку С. Міллс 

[307, с. 62-63], М. Юнга [290, с. 30-35], К. Фандріха та М. Турмаїр [цит. за: 

50, с. 7], В.Є. Чернявської [226, с. 172-175], О.В. Іванової [78, с. 65], дискурсом 

можна вважати мінімоделі комунікації, коли обрані дослідником тексти або їхні 

фрагменти (споріднені за ситуативним контекстом та вербалізованим ними 

концептом) аналогічно ілюструють актуальні мовленнєві явища соціуму в 

мініатюрному, але рівноцінно достовірному форматі. Схожі моделі комунікації, 

іменовані корпусом, демонструють потужний прикладний потенціал у проведенні 

лінгвістичних досліджень загалом і когнітивно-синергетичних зокрема. 
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1.5. Релевантність корпусного підходу до дослідження концепту 

Дослідження природи концепту у свідомості соціуму має бути максимально 

достовірним, тому перед вченим постає потреба обрати доречний підхід до 

запланованої розвідки. Істинність результатів залежатиме від автентичності 

емпіричного матеріалу: наскільки живим є використання дискурсивних ресурсів 

безпосередньо носіями мови в конкретній спільноті. Останнє знаходить своє 

відображення в межах корпусної лінгвістики. 

Не виступаючи окремою лінгвістичною парадигмою й маючи прикладний 

характер, корпусна лінгвістика постає спеціальною методологією вивчення мови 

на живому комунікативному матеріалі, зібраному в єдиний дослідницький 

комплект – корпус [305, с. 1-2]. Саме добирання та використання корпусів є 

предметом дослідження корпусної лінгвістики. 

Актуалізується потреба з’ясувати, що таке корпус. Корпус – це дібрані для 

певної мети тексти (на противагу архіву, ресурси якого накопичуються 

випадковим способом) [241, с. 15, 48-49]. Водночас, щоби називатися корпусом, 

набору текстів недостатньо бути просто цілеспрямовано дібраним. Повноцінним 

корпусом є той комплект ресурсів, за добору якого витримано репрезентативність, 

електронний формат, анотування з подальшою програмною підтримкою. 

Опрацювання теоретичних джерел із корпусної лінгвістики під редакцією 

Т. МакІнері та Е. Гарді [304], А. Люделінг та М. Кіто [301], А. О’Кіф та 

М. МакКарті [313] дозволяє пояснити кожну зі згаданих ознак для з’ясування 

їхньої ролі в укладанні корпусу як бази прикладних лінгвістичних досліджень. 

Репрезентативність є здатністю корпусу бути мінімоделлю комунікації, 

максимально наближеною до реальності. Зважаючи на стрімкий прогрес людства, 

жоден корпус не може покрити весь обсяг дискурсу, межі якого розширюються з 

розвитком цивілізації. Звідси, тексти для корпусу треба добирати так, щоб 

обмежений контент відображав істинний характер мовлення. Наприклад, 

медичний корпус має включати саме медичні тексти; гендерний корпус 

британського варіанта англійської мови має містити тексти чоловіків і жінок, що 

мешкають лише в Сполученому Королівстві. 
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Баланс репрезентативності – доволі не просте завдання. Залежно від завдань 

дослідника можуть конструюватися різні корпуси, і в кожному з них проявляється 

свій ступінь репрезентативності. Відповідно, у межах репрезентативності 

уможливлюється класифікація корпусів за конкретними критеріями. Зразком такої 

типології є інвентаризація корпусів за критеріями В.П. Захарова та 

С.Ю. Богданової [75, с. 16-25] (таблиця 1.8): 

Таблиця 1.8 

Типологія корпусів 

Критерій Тип корпусу 

Призначення Універсально-ілюстративний, спеціально-

дослідницький 

Темп оновлення ресурсів Динамічний, статичний 

Форма комунікації Усний, письмовий, аудіовізуальний 

Стиль мовлення Розмовний, художній, науковий, офіційно-діловий, 

публіцистичний 

Жанр Літературний, фольклорний, драматургічний тощо 

Текстовий об’єм Повнотекстовий, фрагментарний 

Кількість репрезентованих 

мов 

Одномовний, багатомовний 

Фахова спрямованість Учнівський, перекладацький 

Комерційна орієнтованість Відкритий, закритий 

Перелік таких критеріїв не є вичерпним, тому існують і інші корпуси. 

Найбільшу увагу науковці фокусують на корпусах за критерієм 

призначення, зокрема універсально-ілюстративних. Причина: ресурси 

загальнонаціонального репозитарію інтегрують у собі весь автентичний 

асортимент жанрів і стилів конкретної мови, що дозволяє вважати його тексти 

надійним емпіричним матеріалом для підтвердження чи спростування наукових 

гіпотез [346, с. 118-120]. Отже, дослідницькі корпуси для максимальної 

репрезентативності найбільш доцільно першочергово добирати з національних 

баз, а далі поповнювати в разі потреби текстами з інших релевантних джерел. 

Поруч із рейтинговістю автентичних ресурсних баз, для забезпечення 

найвищої репрезентативності власного корпусу вченому треба зважати й на інші 

ознаки. Зокрема, Л. Флауердью [272] та А. Кьостер [294] для правильного добору 

текстів радять враховувати такі фактори: 
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1) предмет розвідки в мовному й мовленнєвому ракурсах (для вивчення чого 

залучатиметься корпус, у якому варіанті мови, жанрі, стилі, дискурсі); 

2) риси учасників комунікації (вік, стать, професія, рівень володіння мовою, 

місце народження та проживання тощо). 

У такий спосіб дослідник збирає необхідні тексти. Вони реєструються на 

паперовий або електронний носій із дотриманням головного етичного правила – 

отримано згоду на використання й розповсюдження інформації з видаленням або 

коригуванням персональних даних (виняток – тексти публічного характеру) 

[286, с. 157-160; 304, с. 154-168]. Надалі вибірка оцифровується, тобто 

конвертується в електронний формат. 

Електронний формат виступає невід’ємною ознакою корпусної методики 

дослідження мови, оскільки лише цифрові дані піддаються аналізу програмними 

засобами прикладної лінгвістики. Оцифрування зібраних текстів здійснюється 

скануванням, друком, редагуванням [309, с. 62-63; 334, с. 14]. 

Сканування є найшвидшим, однак найменш точним способом електронної 

конвертації: тексти нерідко розпізнаються з дефектами (наприклад, через почерк, 

зношуваність паперу), що додатково змушує виправляти помилки. Аналогічне 

стосується редагування: завантажені з Інтернету тексти можуть мати неякісне 

форматування. Тому найдовшим, але найбільш надійним шляхом оцифрування 

визнається клавіатурний друк текстової інформації. 

Наступний крок – кодування текстів. Важливість цього етапу колосальна: 

невірно закодовані файли не оброблятимуться прикладною програмою, що 

унеможливить імплементацію дослідження. Зважаючи на це, рекомендується 

підготовка текстів у програмі Блокнот зі збереженням у форматі txt за системою 

Unicode (найкраще обрати тип UTF-8 як провідний стандарт сучасного кодування 

з підтримкою символів практично всіх мов світу) [323, с. 32-35]. 

Утім, на кодуванні файлів підготовка корпусу не завершується. Тексти 

підлягають логічно-смисловій обробці, тобто проходять процедуру анотування. 

Анотування передбачає структуризацію й маркування текстів. Цей процес 

охоплює форматування контенту (поділ на речення, абзаци, діалогічні блоки) та 
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його розмітку з вказівкою на лінгвістичні та екстралінгвістичні явища [304, с. 29-

35; 323, с. 35-36]. Лінгвістична розмітка описує текстові елементи в семантичному 

і граматико-синтаксичному сенсі як вербальний аспект, експлікує фонаційний 

(інтонація, паузи, акцент), кінетичний (жести, поза, міміка) і графічний (почерк) 

супровід як невербальний аспект повідомлення. Екстралінгвістична розмітка 

надає метадані про особу авторів висловлювання з посиланням. Вони подаються в 

кожному тексті як заголовок чи кінцівка або в окремому файлі зазначаються 

відомості про всі корпусні тексти. 

Дехто з фахівців визнає факультативність лінгвістичного маркування. На 

думку Дж. Синклера [334, с. 21] та М. Нельсона [309, с. 63], пріоритет у корпусі 

закріплений за репрезентативністю текстів, тому важливим є не стільки атрибуція 

лексем, скільки власне факт того, від кого надійшли ці ресурси, що вони 

представляють і з якою метою використовуються в дослідженні. Звідси, саме 

метадані як екстралінгвістична розмітка текстів є облігаторними для 

компонування корпусу, а лінгвістичний припис до ресурсів може опускатися. 

Закодований і проанотований корпус готовий до експлуатації. Залишається 

обрати програмне забезпечення, придатне для ефективної роботи з ресурсами в 

процесі досліджень. Таким інструментом виступає корпусний менеджер. 

Корпусний менеджер є програмою з параметрами налаштування пошукових 

запитів у текстах корпусу. Він генерує конкорданс – перелік усіх контекстів, що 

фіксують результати запиту за ключовим виразом [241, с. 42-44]. Тому корпусний 

менеджер нерідко іменують конкордансером. 

Сьогодні є широкий асортимент корпусних менеджерів. Одним із найбільш 

популярних серед фахівців є конкордансер AntConc [238], розроблений Л. Ентоні 

для операційних систем Windows, Linux, Macintosh. Наочні відеолекції автора [37] 

засвідчують переваги в користуванні цією програмою. По-перше, можливий 

пошук необхідних одиниць з урахуванням регістру, флективних варіацій або 

літерних меж лексем. По-друге, результати сортуються за ліво- або 

правосторонньою валентністю. По-третє, дані клонуються в окреме діалогове 

вікно для порівняння з результатами суміжних пошукових запитів і вибірково 
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копіюються в текстовий редактор для подальших дослідницьких потреб. 

Разом із конкордансом, менеджер AntConc додатково містить інші 

програмні інструменти. Доцільність у проведенні лінгвістичних розвідок 

виявляють колокації та вокабулярний перелік. Як засоби квантитативного аналізу 

перший фіксує чисельну домінантність міжлексемних комбінацій, другий 

визначає частотну ієрархію слова серед усіх інших аналогічних одиниць у межах 

цілісного корпусу. Результати опрацьовуються з формуванням висновку, які саме 

комунікативні преференції простежуються серед носіїв досліджуваної мови. 

Корпуси текстів залучаються для проведення лінгвістичних досліджень 

(через конкорданс та інші програмні інструменти). Із позицій корпусного підходу 

проявляється інтерес до лексичних [240; 249; 276], текстових і дискурсивних [242; 

288; 321; 348] студій; вивчається об’єктивація концептуальних метафор [245; 246; 

253; 299; 303]; досліджується природа концептів [70; 266; 316; 344; 358]. Корпуси 

застосовуються в лінгводидактиці [247; 256; 268] та лексикографії (укладання 

електронних мультитематичних словників – ABBYY Lingvo x5 [363]). Корпусні 

технології аплікабельні для розробки систем автоматизованого перекладу з 

модулем пам’яті (SDL Trados [331]). 

Крім того, корпус інтерпретується не лише як банк текстів. Спостерігається 

одночасна тенденція вважати і Всесвітню павутину як глобальний набір 

колективних надбань людства, що тотально інтегрує комунікативний досвід 

цивілізації в історичній перспективі [346, с. 124-125]. Отже, Інтернет нерідко 

іменується фахівцями як віртуальний корпус. 

На думку В. Флетчера, віртуальний корпус стоїть на порядок вище інших 

корпусів [271, с. 25-45]. Його аплікабельність зводиться до таких ідей: 

1) користування мережевим простором практично не обмежене локальними 

рамками: якісний Інтернет-зв’язок доступний на кожному континенті; 

2) робота з мережею не потрібує затрат на програмне забезпечення: кожен 

комп’ютер має стандартний браузер для перегляду вебсторінок; 

3) головною перевагою Всесвітньої павутини є щосекундна оновлюваність, 

що дозволяє їй фіксувати не лише традиційні, але й оказіональні лінгвістичні 
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явища (ресурсна база інших корпусів зазвичай редагується раз на рік); 

4) Інтернет покриває абсолютно всі сфери людської діяльності, тому його 

інвентар охоплює тексти тих жанрів і стилів, які можуть бути ще не 

зафіксованими в решті сучасних авторитетних корпусів; 

5) мережа містить не лише текстові, але й аудіовізуальні ресурси, що також 

засвідчують останні комунікативні преференції з вказівкою на посилання. 

Звідси, логічно стверджувати, що саме віртуальний корпус є найбільш 

ідеальним репрезентативним еталоном мови та мовлення, у той час як інші 

корпуси лише наближені до реальних аналогів. 

З огляду на переваги, Інтернет розцінюється і як корпус, і як база для 

створення нових корпусів. Його контент індексується пошуковими системами 

(Google [400], Яндекс [398]), функціонал яких тотожний роботі корпусного 

менеджера: запит генерує конкорданс вебсторінок із пошуковою одиницею. 

Результати відсіюються за мовою даних, місцем і датою створення, форматом 

файлів і т. п. Ресурси завантажуються, електронно конвертуються, анотуються, 

кодуються й використовуються для дослідницьких цілей. 

Поруч із пошуковими системами, лінгвістами пропонуються спеціально 

розроблені сервіси для роботи з віртуальним корпусом. Наприклад, А. Люделінг, 

С. Еверт і М. Бароні [300, с. 7-24], а також А. Ренуф, Е. Кехо і Дж. Банерджі 

[322, с. 47-67] рекомендують розширені функціональні можливості сервісу 

WebCorp [402]: він не лише генерує конкорданси, але й застосовується для 

складання частотного вокабулярного переліку на теренах Інтернету. Утім, 

дослідницький пріоритет закріплений не за сервісами, а за пошуковими 

системами: перші видають дані за принципом доопрацьованості результатів 

пошуку останніх (WebCorp не знайде ресурси, якщо вони не індексуються через 

Google або Яндекс) [300, с. 17]. З іншого боку, функціонал пошукових систем 

розширюється налаштуванням параметрів мережевого брандмауера, що збільшить 

кількість актуальних для аналізу ресурсів. Отже, саме пошукові системи є 

найкращим корпусним менеджером для роботи з віртуальним корпусом. 

Поєднання описаного з дискурсивними та когнітивними студіями засвідчує, 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D0%B5
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що для аналізу дискурсу (середовища об’єктивації концепту ПОЛІТИКА у 

свідомості американського соціуму) добирають відповідний корпус як 

репрезентативну мінімодель такого середовища. Діяльнісна перспектива на 

дискурс – сучасне спілкування переосмислює весь попередній досвід взаємодії з 

концептом ПОЛІТИКА – актуалізує використання і загальнонаціонального, і 

віртуального корпусів для максимальної достовірності реконструкцій концепту. 

 

1.6. Огляд корпусних підходів до дослідження політичних процесів та 

їхніх концептів у лінгвістичних студіях 

Корпуси активно залучаються для дослідження різних типів комунікації. Не 

лишається осторонь і політичний дискурс, у вивченні якого (за книгою «Сучасна 

політична лінгвістика» під редакцією А.П. Чудінова [28, с. 22-35]) нині 

простежуються тенденції розглядати дослідницькі феномени крізь призму 

контентного, критичного, дескриптивного та когнітивного аналізу. 

Контент-аналіз досліджує політичний дискурс за допомогою математичних 

засобів, зокрема в сенсі визначення кількісного складу тематичного наповнення 

текстового змісту. Із цією метою для корпусу обирають категорії аналізу (ключові 

поняття-концепти), варіативні лексичні імена яких опрацьовуються корпусним 

менеджером зі встановленням їхньої частотності в текстах. Отримані результати 

використовуються постфактум для контрастного порівняння категорій у окремих 

ресурсах (наприклад, якою мірою відрізняється опис ідентичної теми в 

публікаціях різних авторів або текстах, створених певним автором у різний час). 

Контент-аналіз має переваги й недоліки. За І.А. Пашинян, головний плюс 

криється в об’єктивності методики: суто кількісні результати слугують надійним 

інструментом неупередженого відстежування еволюції поглядів на конкретну 

висвітлену подію в часовій перспективі. Проте, ступінь такої об’єктивності 

залежить від технічного недоліка – якості попереднього добору корпусу для 

імплементації дослідження (наскільки тематика текстів пов’язана з гіпотезою 

розвідки, чи автентичним є авторство текстів тощо) [151, с. 13-18]. 

У політичному дискурсі контент-аналіз імплементується для дослідження 
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соціальних заворушень (Сирія [143; 267], Ірак [262], Сполучені Штати [357], 

Донбас [351]), експлікації геополітичних відносин (євроінтеграція України [293], 

вплив Китаю [360]), опису резонансних подій (аварія на Фукусімській АЕС 2011 

року [320], теракт у Лондоні 2005 року [306]). На ґрунті контект-аналізу 

висловлювань політиків досліджують їхні управлінські стратегії та світогляд [42; 

52; 189]. Вивчають внутрішньопартійні [255] та виборчі [325] процеси. Водночас, 

методика встановлює ментальні тенденції соціуму (наприклад, яким є стан 

суспільного морального духу в скрутні політичні часи [65]). 

Критичний аналіз вивчає комунікацію з погляду вираженої в дискурсі 

соціальної нерівності (етнічної, расової, гендерної тощо), яка цілеспрямовано 

залучається чиновниками для посилення контролю над суспільством. Тобто, 

ідеологічно оброблена мова є провідним інструментом управління масами, і 

характер імплементації таких стратегій встановлюється через дискурс. 

Попри свою перевагу (виявлення в мовленні прихованих тактик 

корисливого керування соціумом), методика критичного аналізу, на противагу 

контентному, має помітний недолік – суб’єктивізм. Це простежується в 

аргументованій критиці лінгвістом встановлених через дискурс владних 

маніпуляцій: дані дослідження інтерпретуються крізь призму його власних 

цінностей, що саме є показником соціальної рівності та нерівності відповідно 

[27, с. 12]. Отже, скільки лінгвістів здійснюють критичний аналіз ідентичного 

феномену – стільки й варіативних результатів отримують у кінцевому випадку. 

За методикою критичного аналізу вивчається соціальна нерівність в 

управлінні таких аспектів політичного життя, як релігія [251; 287; 328], гендер 

[269; 298], кримінальне право [254; 270]. Досліджуються владні прийоми у 

вирішенні надзвичайних ситуацій (землетруси [362], епідемії [289], техногенні 

катастрофи [347]), економічних проблем [291]. Виконується критична розвідка 

мовної ідеології [345; 356], аналізується закордонне висвітлення політичних 

заворушень для упередженої пропаганди [292; 319]. Здійснюються компаративні 

студії, наприклад у сенсі того, як саме кілька авторитетних періодичних видань 

по-різному описують ідентичну проблему [248; 359]. Також проявляється інтерес 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D0%B5
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до критики владних стратегій окремих політиків [257; 302; 336]. 

Поряд із критичним, є дескриптивний аналіз політичного дискурсу. Він 

аналізує владні події без акцентування уваги на ідеологічних переконаннях. 

Тобто, комунікація деталізується дослідником відсторонено, а не критикується в 

аспекті управління через соціальну нерівність. У цьому, як зазначають А. Чілтон 

та Р. Водак [цит. за: 233, с. 17-18], полягає перевага дескриптивного аналізу над 

критичним: перший є об’єктивним, другий – суб’єктивним. 

У політичній галузі дескриптивний аналіз традиційно пов’язують із 

вивченням принципів стилістичної організації політичних промов: як поводить 

себе керманич, і про що говорить його стратегія мовлення. Дескриптивною 

методикою досліджується риторика чинних і колишніх можновладців (Еммануель 

Макрон [1], Герхард Шредер [92], Франклін Рузвельт [9], Генрі Кіссинджер [133], 

Мао Цзедун [208]). Здійснюються компаративні студії: вивчається дискурс 

політичних опонентів у процесі виборчої кампанії (Хілларі Клінтон і Дональд 

Трамп [53], Барак Обама і Джон Маккейн [94]) та при владі (Володимир Путін, 

Тоні Блер і Джордж Буш [173], Рональд Рейган і Михайло Горбачов [175]). 

Водночас, порівнюється ведення політичної комунікації в загальнонаціональному 

масштабі (Німеччина й Україна [278], Сполучене Королівство, Росія, Ірак і Єгипет 

[141], США й Росія [172]). 

Когнітивний аналіз досліджує концепти, що фігурують у політичній сфері. 

Їх розглядають у межах політичної концептології – науки з міждисциплінарним 

підходом до вивчення, розуміння й моделювання політичної реальності в її 

взаємозв’язках зі всіма сферами соціальної і природної дійсності [113, с. 149]. 

Концепти, втілені в політиці, не є однорідними, тому вони класифікуються. 

Розгорнуту типологію політичних концептів пропонує М.В. Піменова, яка в 

політичній концептуальній системі виділяє 17 видів концептів [153, с. 47]: 

1) політичні реалії (ПОЛІТИКА, ВЛАДА, КОРУПЦІЯ, ТЕРОР); 

2) владні органи та їхні підрозділи (УРЯД, КОМІТЕТ, ПОЛІЦІЯ, АРМІЯ); 

3) політичні союзи – партії, рухи (ТОРІ, СВОБОДА, РЕСПУБЛІКАНЦІ, КПРС); 

4) чиновники та історичні персони (КНЯЗЬ, МІНІСТР, ЯРОСЛАВ МУДРИЙ); 
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5) політичні ідеї та їхні прибічники (СОЦІАЛІЗМ, РАДИКАЛ); 

6) політичні стосунки (КАНДИДАТ, ЕЛЕКТОРАТ, ОПОЗИЦІЯ); 

7) політичні робітники (АГІТАТОР, ІМІДЖМЕЙКЕР); 

8) події та соціальні зміни (СЕРПНЕВИЙ ПУТЧ, ВІЙНА, ПЕРЕМИР’Я); 

9) стани «політичного клімату» (СВОБОДА, ТИРАНІЯ, РОЗРЯДКА); 

10) предмети документообігу (ЗАКОН, УКАЗ, ПАКТ, УГОДА); 

11) міждержавні об’єднання (НАТО, ЄС, СНД, ООН, МАГАТЕ); 

12) держави (НІМЕЧЧИНА, ІНДІЯ, УКРАЇНА, КИТАЙ); 

13) демографічні спільноти (НАРОД, НАЦІЯ, ГРОМАДА); 

14) національності (УКРАЇНЕЦЬ, ПОЛЯК, НІМЕЦЬ, АМЕРИКАНЕЦЬ); 

15) одиниці політичного устрою (ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛІКА, СОЮЗ); 

16) географічні території та населені пункти (ЄВРОПА, УРАЛ, КИЇВ, ХАРКІВ); 

17) адміністративно-територіальні одиниці (ШТАТ, ОБЛАСТЬ, МІСТО). 

Політичні концепти досліджуються різними способами. Стисло оглянемо 

кілька методик, поширених у політичній концептології. 

Концептуальна метафора. Методика, якою встановлюються механізми 

осмислення досліджуваного концепту крізь призму інших концептів (моделі 

перенесень за подібністю). Іншими словами, думаючи про певний об’єкт, люди 

свідомо міркують метафорами, що відбиваються як у ментальній, так і в мовній 

актуалізації відповідного концепту. 

Перевага методики – в абсолютизації результатів: опрацьований корпусний 

матеріал визначає універсальні шаблони осмислення концепту, характерні для 

всіх членів лінгвістичної спільноти. Так, розглядаючи ПОЛІТИКУ на ґрунті 

колокацій російської мови, М.В. Піменова виявила, що названий концепт 

осмислюється росіянами через такий перелік метафор [153, с. 49-50]: 

– предметні (ПОЛІТИКА є ВУЗОЛ: навязывать политику); 

– соціальні (ПОЛІТИКА є ТЕАТР: закулисная политика); 

– харчові (ПОЛІТИКА є ПРОДУКТ: разжевать политику); 

– стихійні (ПОЛІТИКА є СТИХІЙНЕ ЛИХО: политическая буря); 

– майнові (ПОЛІТИКА є РІЧ: политические ресурсы); 
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– ворожі (ПОЛІТИКА є ВОРОГ: бороться с политикой); 

– ландшафтні (ПОЛІТИКА є ГОРА: восходить на вершину политики). 

Методику концептуальної метафори залучали для вивчення політичних 

концептів BREXIT [308], МАЙДАН [67], ПІВДЕННООСЕТИНСЬКИЙ КОНФЛІКТ [236], 

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА [315], ЗЛОЧИННІСТЬ [314], М’ЯКА ВЛАДА [234] тощо. 

Недолік методики – її вузька дослідницька аплікабельність. Зважаючи на 

традиційну трикомпонентну структуру концепту (поняттєвий, образний, 

ціннісний елементи), концептуальну метафору зазвичай залучають для 

ідентифікації його образного складника. Решту елементів визначають іншими 

способами (наприклад, компонентний аналіз і «семантика лінгвальних мереж» 

для поняття, кількісний аналіз для цінностей) [22, с. 81; 70, с. 58-62; 164, с. 20-30]. 

Компонентний аналіз та семантика лінгвальних мереж, опрацьовуючи 

словникові дефініції імені концепту та корпусні контексти з ним, виводять 

активовану у свідомості соціуму концептуальну інформацію як еквівалент 

значення ключової лексеми-номінанта концепту. У першому випадку визначають 

інтегральну та диференційні семи, у другому – пов’язані з номінативним полем 

логічні предикати, що зрештою конвертуються в матрицю доменів або мережу 

пропозиційних схем як аналоги поняттєвого складника концепту. 

Реконструкцію матричних концептуальних структур за компонентним 

аналізом вивчали на прикладі політичних концептів КРИМ [22, с. 96-103], 

МИРОТВОРЧІСТЬ [3], НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ [169]. «Семантику лінгвальних 

мереж» залучали для дослідження концептів УГОДА [213, с. 138-145], 

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА [145, с. 107-116], ВЛАДА [228], РЕФЕРЕНДУМ У НІДЕРЛАНДАХ 

[72, с. 35-38]. 

Кількісний аналіз дослідницького матеріалу пов’язаний із математичною 

обробкою результатів матричних чи мережевих побудов. Зокрема, частотність 

компонентів у конкордансі контекстів з іменем концепту встановлює, наскільки 

релевантними є когнітивні ознаки концепту для конкретної спільноти. Так 

невалоризовані концептуальні структури переходять у валоризовані когнітивні, де 

градація частотності когнітивних ознак фіксує ієрархію цінностей у модусному 
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(інтенсіонал – імплікаціонал), польовому (ядро – ближня – дальня – крайня 

периферія) або іншому ракурсі [70, с. 65-69]. 

Попри автентичність корпусу як матеріалу для дослідження політичних 

концептів, рекомендується паралельна перевірка істинності результатів 

реконструкції поняттєвого, образного та ціннісного складників за додатковими 

методиками. Так, З.Д. Попова і Й.А. Стернін радять проводити в разі потреби 

асоціативний експеримент [161, с. 185-193]. 

Асоціативний експеримент. Методика, за якою опитують певну групу осіб 

щодо висловлення першої асоціативної реакції на слово-стимул як ім’я 

досліджуваного концепту. Такий експеримент може бути вільним (відповідають 

будь-яким словом) або спрямованим (відповідають певною конструкцією). 

Отримані реакції інтерпретуються до когнітивних ознак, частотність реалізації 

яких є критерієм виділення ядра й периферії в структурі концепту. 

Хоча для реалізації асоціативного експерименту не добирається окремий 

корпус текстів, він має значну перевагу над корпусним інструментарієм 

досліджень. Зокрема, його головний плюс полягає в тому, що розвідка 

виконується у форматі «наживо», тобто дані відображають істинний характер 

актуальності концепту у свідомості членів соціуму [161, с. 193]. Утім, результати 

досліду схильні до похибки через непередбачуваність поведінки респондентів: 

вагаючись, піддослідні можуть відповісти другою реакцією, а не першою; можуть 

відмовитися від відповіді або взагалі від участі в експерименті тощо. 

У межах асоціативного експерименту вивчалися політичні концепти МИР і 

ВІЙНА [43], ВОЛЯ і СВОБОДА [126], АРМІЯ [56], КАВКАЗ [176]. Крім того, 

здійснювалися спроби простежити еволюцію змін у структурі ідентичного 

концепту за результатами асоціативних дослідів, проведених у різні роки 

(концепти ТЕРОРИЗМ [95], ЗАКОН [93]). 

Отже, корпусні технології демонструють неабияку актуальність у вивченні 

політичних феноменів та їхніх концептів у сучасному дискурсі. 
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Висновки до розділу 1 

1. ПОЛІТИКА є суспільним концептом мінливого характеру. Динамічність 

його онтології зумовлена у філософському, когнітивному, синергетичному та 

дискурсивному ракурсах. 

1.1. Філософський динамізм концепту ПОЛІТИКА полягає в постійних 

тенденціях людства переосмислити названий концепт крізь призму найліпшого 

управління державою на благо соціуму. Еволюція концепу ПОЛІТИКА 

темпорально вмотивована. По-перше, залежно від поточних історичних обставин 

змінюється набір пріоритетів, що саме є найбільш доцільним в управлінні 

державою. По-друге, обраний інструмент влади порівнюється з керівними 

засобами попередніх епох. Зрештою, емпірично накопичені ревалоризовані 

цінності прирівнюються до чергової еволюційної стадії концепту ПОЛІТИКА, 

заново переосмисленої колективною свідомістю майбутніх поколінь. 

1.2. Когнітивний динамізм концепту ПОЛІТИКА продиктований 

біологічними особливостями людини. Існуючи у свідомості як квант інформації, 

активований варіативними ансамблями нервових клітин на збудники зовнішнього 

та внутрішнього характеру, концепт ПОЛІТИКА охоплює весь спектр 

індивідуальних контактів членів соціуму зі сферою управління. Останнє, у 

контрасті до акумульованого контактного досвіду минулих поколінь, свідомо 

валоризується, віддзеркалюючи колективний управлінський прогрес спільноти в 

іменах номінативного поля концепту. Отже, концепт ПОЛІТИКА є ментальним 

динамічним утворенням-інформацією про політичні події, вербальне ім’я якого 

репрезентує колективну емпіричну єдність індивідуальних контактів із 

матеріальним світом, описує ставлення до нього та фіксує прогрес спільноти. 

1.3. Синергетичний динамізм концепту ПОЛІТИКА зумовлений його 

ототожненням із саморегульованим системним об’єктом, цілісний структурно-

змістовий каркас якого (незалежно від міри впливу зовнішніх умов) аналогічно 

повторюється у внутрішніх блоках за принципом самоподібності. Реляції такого 

характеру вмотивовані математичними закономірностями відповідно до 

фрактальної геометрії Б. Мандельброта або гомотетії Евкліда. Зважаючи на 
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висхідну зональну стратифікацію концепту (від вужчого ядра до ширшої 

периферії), для синергетичних студій концепту ПОЛІТИКА більш релевантна 

методика гомотетії відносно внутрішнього центра подібності всередині фігури 

або на її контурі. 

1.4. Дискурсивний динамізм концепту ПОЛІТИКА пояснюється встановленям 

середовища його об’єктивації не за репрезентаційним, а діяльнісним стилем 

мислення. У той час як комунікативний простір першого виступає простим 

відображенням свідомості в локально-темпоральних координатах, другий 

демонструє її щосекундну ціннісну модифікацію на основі оновлюваного 

прирощення поточних контактів із концептом ПОЛІТИКА до сумарного минулого 

досвіду. Тобто, сучасний дискурс є відкритим «живим» середовищем, у якому 

реєструється еволюція концепту ПОЛІТИКА як суспільного феномену. 

2. Зважаючи на необмежені рамки дискурсу (як мінливої інтерсуб’єктної 

мовленнєво-розумової діяльності), максимально достовірне вивчення динамічної 

онтології концепту ПОЛІТИКА в когнітивному й синергетичному вимірах можливе 

з використанням його автентичних мініатюрних моделей – корпусів. Вони 

добираються з витримкою репрезентативності, електронного формату та 

анотування текстів (матеріальних проявів дискурсивних процесів), що 

оброблюються прикладними комп’ютерними програмами. 

3. Тексти корпусу організовані за конститутивними й регулятивними 

критеріями текстовості. Їхня будова не обмежена розміром, тому останні можуть 

мати форму навіть висловлювання-речення, де ідентично реєструється 

фігурування динамічних варіацій концепту ПОЛІТИКА. 

Отже, дискурс за своєю суттю тотожний свідомості соціуму (у нашому 

випадку американському), вербальні ресурси якого, зібрані в його корпусну 

мінімодель, відображають динамічну онтологію концепту ПОЛІТИКА на території 

США. Звідси, дослідження концепту ПОЛІТИКА в американському англомовному 

дискурсі буде виконуватися нами за інструментарієм корпусної лінгвістики. 

Положення розділу наведені в 5 публікаціях автора [199; 200; 201; 337; 343]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ ПОЛІТИКА 

 

Фігуруючи в людському мисленні як динамічна інформація, активована 

мовним знаком, концепт структурується в мережевому або матричному форматі 

[71, с. 259], і кожен із них реалізується в лінгвістичних розвідках учених. У наших 

студіях мережевий формат залучається для реконструкції когнітивного виміру 

концепту ПОЛІТИКА загалом (з метою побудови когнітивної моделі), а матричний 

– для вивчення його синергетичних властивостей зокрема (з позицій лінгвістики 

та геометрії). Виконання цих завдань зумовлене певною методикою дослідження. 

 

2.1. Вербалізована модель концепту як аналог його ментальної 

динамічної онтології 

Людина у процесі свого життя перцептивно сприймає події реального світу, 

що ментально опрацьовується і вербально поширюється серед інших членів 

суспільства. Кореляція між накопиченими в свідомості даними (концепт) та 

одиницями, що їх іменують, говорить про зв’язок між концептом та лексичним 

значенням його імен. Отже, концептуальна структура (свідомість) ідентична 

лексичній структурі (мова), що говорить про можливість вивчення механізмів 

людського мислення на ґрунті лінгвістичних ресурсів. 

Ідентичність концепту та лексичного значення його імені засвідчує, що 

перший може виводитися методиками, притаманними дослідженню семантичної 

структури слів (компонентний аналіз словникових дефініцій, визначення логічних 

предикатів у дискурсивних контекстах, асоціативний експеримент) [70, с. 49]. 

Отримані семи прирівнюються до доменів як когнітивних ознак концепту і 

зображуються як матриця (номенклатура доменів) або мережа (пропозиціонально 

упорядковані домени). 

Попри схожість, концептуальні та семантичні реконструкції мають певні 

розбіжності. За С.А. Жаботинською [70, с. 57], О.С. Кубряковою [101, с. 85] та 

Є.В. Бондаренко [24, с. 349-350] головні відмінності між ними трактуються як: 
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1) Спрямованість результатів. Семантичний аналіз роз’яснює лінгвістичну 

одиницю (експлікує семантичну структуру слова, уточнює його денотативні, 

сигніфікативні та конотативні значення). Концептуальний аналіз націлений на 

знання про світ (пошук тих концептуальних структур, що підведені під один знак, 

і демонструють буття знаку як маркера концепту). 

2) Ступінь абстрагування результатів. Якщо під час семантичного аналізу 

визначаються семи значення, компоненти концептуального аналізу підлягають 

вищому узагальненню (тобто, семи свого роду абстрагуються до доменів як 

тематичних категорій у концептуальній структурі). 

3) Характер композиційності. У той час як для семантичного аналізу досить 

виявити простий перелік сем, в концептуальному аналізі тематично абстраговані 

семи мають бути співвіднесені між собою у формі певної схемної структури 

(матриця або мережа доменів). 

Згенерована за методиками семантичного аналізу концептуальна структура 

надалі підлягає когнітивному моделюванню, тобто ранжуванню змісту концепту в 

свідомості за конкретними когнітивними операціями (специфікація, фокусування, 

промінантність, перспективізація тощо) [70, с. 61; 295, с. 55-92]. Як наслідок, 

залежно від залучених когнітивних операцій, із однієї концептуальної моделі 

може утворитися кілька когнітивних моделей як наочний сукупний досвід 

осмислення певного концепту свідомістю мовної спільноти. 

Особливе місце серед когнітивних операцій займає промінантність, що 

трактується Р. Ленекером як понятійна акцентованість когнітивних ознак у 

концепті, ступінь якої визначається за числом їхньої частотності в дискурсі 

[295, с. 66-73]. Тобто, когнітивні ознаки як зміст концепту відсортовуються за 

спадною мовленнєвою реалізацією, і втілюються у формі моделі (наприклад, 

польової, модусної, шарової). 

Польова модель концепту передбачає групування когнітивних ознак за 

спадною кількістю у формі польових зон (ядра, ближньої, дальньої і крайньої 

периферії) [161, с. 104-115, 210-217]. Ядро фіксує найбільш актуальні когнітивні 

ознаки, тобто що саме має найбільше значення в осмисленні концепту 



69 

спільнотою, на лінгвістичному ґрунті якої він досліджувався. Відповідно, 

периферійні поля зонально відтворюють менш актуальні ознаки в концепті для 

мовного колективу. 

Окрім частотно-польових ранжувань, когнітивні ознаки польової моделі 

сортуються віднесенням до образного, інформаційного та інтерпретаційного 

складників. Образ налічує ознаки, що репрезентують певний об’єкт уявлення, із 

яким асоціюється концепт у свідомості. Інформаційний компонент позначає 

сутність феномену, актуалізованого концептом. Інтерпретаційне поле експлікує 

вивідне знання, яке має людина про позначену концептом сутність. 

Крізь призму польової моделі досліджувалися концепти АРИСТОКРАТІЯ 

[102], ВІЙНА і МИР [49], УСПІХ [221], ЗАБОРОНА [66]. 

Модусна модель концепту, порівняно з польовою, має як схожість, так і 

відмінність від першої. Так, концепт-лексичне значення, закріплений за мовним 

знаком, когнітивно розкриває себе як родо-видова сутність (ядро-інтенсіонал), що 

експлікується в дискурсі рештою його ознак (периферія-імплікаціонал: жорсткий, 

високоімовірнісний, слабкий та від’ємний) [144, с. 102-110]. Утім, за 

промінантного переходу сем концептуальної структури в інтенсіонально-

імплікаціональний формат, ядро, на відміну від польової моделі, не визначається 

за найвищою частотністю ознак. Семи інтенсіоналу позначають лише сутність 

концепту в свідомості, а ознаки імплікаціоналу навпаки кількісно ранжуються 

залежно від їхньої актуальності в експлікації інтенсіоналу концепту в дискурсі. 

Водночас, автор архітектури концепту «інтенсіонал – імплікаціонал» 

М.В. Нікітін стверджує, що за своєю будовою концепт стабільний, однак може 

приймати різні іпостасі залежно від своєї реалізації в дискурсі, що пояснюється 

активацією певного набору інтенсіональних та імплікаціональних ознак 

[144, с. 135-175]. Тобто, один і той самий концепт у різних комунікативних 

ситуаціях здатен транслюватися в контрастні операціональні субформи, або 

модуси – логічний, розпізнавальний та структураційний. 

Модуси як підвиди концепту диференціюються відповідно до функцій, які 

ініціює концепт-значення у дискурсі [144, с. 139]. Так, логічний модус спрацьовує 
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за функцією систематизації конститутивних ознак, що описують сутність імені 

концепту (логічне поняття). Розпізнавальний модус імплементує функція 

ментального розпізнавання сутності поняття, так що останнє відображається в 

свідомості як стереотип, прототип, образ-метафора, образ-символ тощо. Зрештою, 

залучається функція якісної структуризації ознак поняття (за шкалою «лівий 

екстремус – норма – правий екстремус»), і воно переходить у ситуативно 

ангажоване поняття. 

Прикметно, що окремі модуси концепту виводяться різними методиками. 

Скажімо, за А.П. Мартинюк, логічний модус можна отримати аналізом 

словникових дефініцій імені концепту, у той час як решта модусів виділяються 

лише шляхом вивчення його дискурсивних реалізацій [124, с. 95-96]. Іншими 

словами, логічний модус є свого роду фундаментом, на якому вибудовуються 

конкретні мінливі прояви концепту в свідомості суспільства. 

За модусним принципом досліджувалися концепти ЗНАМЕНИТІСТЬ [103; 

124], БРЕХНЯ [137], РОБОТА [15], ЩАСТЯ [26], ЕМПАТІЯ [210]. 

Шарова модель концепту, на противагу польовій та модусній, подає 

концепт як утворення, понятійне начало якого, проходячи крізь сито 

етнопсихологічної оцінки, органічно з’єднується з лінгвокультурним. Тобто, 

концепт структурується як послідовне нашарування трьох складників – 

поняттєвого субстрату (основа), перцептивно-образного адстрату (надбудова-1) і 

валоративного епістрату (надбудова-2) [164, с. 20-30]. 

Поняттєвий шар розкриває денотативну співвіднесеність концепту з його 

референтом. Позначена ним сутність активує в свідомості певні ментальні 

асоціації (накладання перцептивно-образного адстрату) як результат чуттєвого 

сприйняття, інтуїтивного та емоційного обмірковування інформації. Зрештою, у 

особи викликається певне ставлення до референта – валоризація, яка проявляється 

за актуальністю та оцінністю. Перша простежується в частотності вживання імен 

концепту, друга – в кількісному об’ємі оцінних ознак у їхніх денотативних 

значеннях. Цим визначається роль і місце конкретного концепту з-поміж інших 

концептів у свідомості спільноти. 
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Варто зазначити, що в шаровій моделі концепту поняттєвий субстрат 

виступає стабільним, а перцептивно-образний адстрат і валоративний епістрат – 

нестабільними елементами. Іншими словами, окремо поняття постає раціонально-

логічним конструктом і загальнокогнітивним надбанням, а концепт – специфічно 

лінгвокультурним поняттям, оскільки останнє мінливо валоризується крізь 

ментальну призму певного мовного соціуму [164, с. 30]. 

За шаровим моделюванням вивчалися концепти ЖІНКА [150], ГЕРОЇЧНИЙ 

ВЧИНОК [57], ВЛАДА [41], СУМ [32]. 

Отже, когнітивна модель концептів генерується з концептуальної моделі 

лексичного значення його імені, що конвертується когнітивними операціями у 

польову, модусну, шарову чи іншу форму як репрезентант актуалізації концепту у 

свідомості мовної спільноти. Цей підхід чинний і для дослідження онтології 

концепту ПОЛІТИКА в свідомості американського соціуму. 

 

2.2. Методологія дослідження когнітивного виміру концепту ПОЛІТИКА 

 

2.2.1. Потенціал мережевого формату в реконструкції концепту 

Мережева модель концепту передбачає виведення денотативного значення-

інформації, активованої в свідомості мовним знаком як іменем концепту. 

Отримана інформація ототожнюється зі змістом концепту, що генерує 

концептуальну модель як графічну форму його візуалізації. 

Механізм поетапної реконструкції мережевої моделі концепту розроблений 

С.А. Жаботинською, яка пропонує методику концептуального аналізу 

«семантика лінгвальних мереж» (СЛМ) [70, с. 58-62]. Вона зводиться до: 

1) відбору фактичного матеріалу дослідження із корпусних ресурсів 

(добираються контексти з іменем досліджуваного концепту); 

2) аналізу контекстів із ідентифікацією логічних предикатів, асоційованих із 

іменем досліджуваного концепту; 

3) тематичного сортування логічних предикатів за пропозиційними схемами 

базових фреймів; 
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4) побудови мережевої концептуальної моделі інформації-денотативного 

значення, активованої іменем концепту (через пропозиційні схеми); 

5) перетворення мережевої концептуальної моделі в когнітивну із 

залученням конкретних когнітивних операцій. 

Методика реалізується через пропозиційні схеми базових фреймів, які 

мають найвищий рівень абстрагування і прирівнюються до початкових категорій 

мислення. Базових фреймів п’ять, і типологія пропозиційних схем наводиться 

нижче. Курсивом зазначаються приклади логічних предикатів, встановлених 

С.А. Жаботинською для joy, Н.В. Таценко для empathy, Л.М. Тимочко для 

agreement, Н.М. Старцевою й І.Р. Сапрун для businessman та В.М. Степановим для 

die Kraft як імен концептів РАДІСТЬ, ЕМПАТІЯ, УГОДА, БІЗНЕСМЕН та СИЛА 

відповідно, відсортованих пропозиційними схемами [70, с. 59-71; 193, с. 97-101; 

202, с. 280-285; 210, с. 190-202; 213, с. 140-144]: 

1) Схеми предметного фрейму: квантитативна («Х є СТІЛЬКИ-кількість» – 

multilateral agreements), квалітативна («Х є ТАКА-якість» – gentle joy); локативна 

(«Х існує ТАМ-місце» – empathy between nations), темпоральна («Х існує ТОДІ-час» 

– annual agreements), способу буття («Х існує ТАК-спосіб» – written agreement). 

2) Схеми акціонального фрейму: стану / процесу («AG-агенс діє» – this 

agreement shall remain in force), контактна («AG-агенс діє на PT-пацієнс / AF-

афектив» – somebody experiences joy), каузативна («CR-каузатор робить FT-

фактитив» – the subcommittee that was established under this agreement). 

Вони розширюються предметним фреймом (after the date of entry into force 

of this agreement), аргументними ролями: сирконстант (AT-супроводжувач, AD-

помічник, CG-контрагент, IN-інструмент, MD-медіатив – joy out of one’s voice, with 

empathy we try to imagine), стимул (GL-мета, CS-причина – to laugh for joy, empathy 

for those with physical disabilities), передумова (CD-умова, CS-поступка – if a 

businessman suffers from indecision, he might miss business opportunities), реципієнт 

(AD-адресат, BN-бенефактив / ML-малефактив – businessmen have some 

responsibilities involving personnel). 
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3) Схеми посесивного фрейму: партитативності («WH-ціле має PR-

частину» – objectives of this agreement), інклюзивності («CR-контейнер має CT-

вміст» – appendix of this agreement), власності («OW-власник має OD-власність» – 

somebody with empathy). 

4) Схеми ідентифікаційного фрейму: персоніфікації («ID-індивід є PS-

персоніфікатор» – the WTO Agreement), класифікації («ID-індивід / вид є CL-

класифікатор: вид / рід» – sense of joy), характеризації («ID-індивід є CH-

характеризатор» – that Agreement). 

5) Схеми компаративного фрейму: тотожності / метаморфози («CV-

компаратив є /як/ MS-корелят» – die Puruscha-Kraft), схожості / аналогії («CV-

компаратив є як AN-корелят» – angelic joy, culture of empathy), подібності / 

метафори («CV-компаратив є наче MT-корелят» – flame of joy, masterpiece of 

empathy). 

Перелічені пропозиції сортують ідентифіковані в корпусних контекстах 

логічні предикати. Поєднання пропозицій у структурі концепту вибудовує 

мережу, де кожен компонент може розгорнути власну мережу, і в результаті 

сконструйована система у форматі «мережа в мережі» цілісно відтворює значення 

або інформацію, активовані іменем концепту. 

Методика СЛМ неодноразово імплементувалася для реконструкції різних 

концептів. Услід за концептуальною моделлю РАДОСТІ С.А. Жаботинської 

[70, с. 61-65], були сконструйовані аналогічні моделі інших концептів: ЕМПАТІЯ 

[210, с. 190-202], БІЗНЕСМЕН [193, с. 95-102], ТАЄМНИЦЯ [205, с. 56-62], СИЛА 

[202, с. 279-287], УГОДА [213, с. 138-145] тощо. 

Варто зазначити, що методика СЛМ у дослідженнях науковців переважно 

використовується не повною мірою: зазвичай на корпусній вибірці генерується 

концептуальна мережа, а когнітивна модель концепту залишається перспективою 

подальших розвідок. З іншого боку, у той час як концептуальна модель є 

інваріантною (незмінно залучається ідентична типологія – пропозиції п’яти 

базових фреймів), когнітивна модель концепту є варіативною: залежно від 

залучених когнітивних операцій на ґрунті однієї концептуальної моделі будується 
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низка когнітивних моделей концепту. Скажімо, концептуальна модель РАДОСТІ 

транслюється С.А. Жаботинською через операцію промінантності Р. Ленекера, що 

продукує когнітивну модель концепту за формулою М.В. Нікітіна «інтенсіонал – 

імплікаціонал» [70, с. 65-71; 144, с. 102-110; 295, с. 66-73]. 

Водночас, одиничність концептуальної і кількісний контраст когнітивних 

моделей дозволяє логічно стверджувати, що перша є неповноцінним концептом: 

концептуальна модель відображає суто структурний зміст активованої інформації, 

яка не пройшла процес свідомої валоризації (когнітивні операції). Аналогічне 

стосується реконструкції концепту ПОЛІТИКА: на ґрунті концептуальної моделі 

будується одна з її когнітивних моделей залежно від конкретного набору 

когнітивних операцій. Щоб виконати таке завдання, треба вирішити, на якій 

корпусній вибірці доцільно згенерувати концептуальну модель, і які когнітивні 

операції будуть використані для виведення когнітивної моделі ПОЛІТИКИ. 

 

2.2.2. Відбір дослідницького матеріалу для когнітивних студій 

Попри широкий асортимент наявних у світі корпусів, виникає питання: який 

саме корпус варто застосувати для добору контекстів із лексемою politics (як 

іменем ПОЛІТИКИ), щоб вивести концептуальну й когнітивну моделі концепту? На 

нашу думку, у такому разі треба враховувати низку важливих критеріїв добору 

корпусних ресурсів, перелік яких подається нижче: 

1. Мова, крізь призму якої реконструюються моделі концепту. У межах 

нашого дослідження вивчається когнітивний вимір концепту на ґрунті англійської 

мови, тому обираємо лише англомовні корпуси. 

2. Ступінь авторитетності корпусу. Вагомим фактором відбору матеріалу є 

принцип глобального визнання надійності корпусу серед фахівців-лінгвістів у 

вітчизняному й закордонному колах. З-поміж найбільш рейтингових англомовних 

корпусних баз виокремлюються Британський національний корпус BNC (British 

National Corpus [391]) та Корпус сучасної англійської мови американського 

варіанта COCA (Corpus of Contemporary American English [392]). 

https://www.english-corpora.org/coca
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3. Варіант мови та дискурсу, жанрово-стильова різноманітність текстів, час 

їхнього створення. Ми маємо на меті дослідити когнітивний вимір концепту 

ПОЛІТИКА в середовищі американського соціуму; дискурс у нашій розвідці є 

політично-публіцистичним і сучасним. Корпус COCA репрезентує саме 

американський варіант англійської мови. Його тотальний лексемний інвентар 

станом на 2017 рік охоплює понад 570 млн одиниць у більш ніж 220 тис. текстів, 

створених у 1990-2017 роках (у текстах кожного року рівномірно налічується в 

середньому по 20 млн слів). Жанрово-стильовий асортимент корпусу 

представлений п’ятьма комплектами текстів [390]: 

а) розмовні – приблизно 117 млн слів (записи розмов із американських теле- 

та радіопрограм: All Things Considered (NPR), Newshour (PBS), Good Morning 

America (ABC), Today Show (NBC), 60 Minutes (CBS) тощо); 

б) художні – приблизно 112 млн слів (твори з літературних і дитячих 

журналів, розділи книг, сценарії фільмів); 

в) журнальні – приблизно 118 млн слів (тексти з різних журнальних рубрик 

– новини, здоров’я, побут, догляд за садом, жіноче життя, економіка, релігія, 

спорт тощо; приклади журналів: Time, Men’s Health, Good Housekeeping, 

Cosmopolitan, Fortune, Christian Century, Sports Illustrated); 

г) газетні – приблизно 113 млн слів (тексти з різних рубрик американських 

газет, як-от USA Today, New York Times, Atlanta Journal Constitution); 

ґ) наукові – приблизно 112 млн слів (тексти з рецензованих журналів, 

згруповані за системою класифікації Бібліотеки Конгресу – тексти класів B 

(філософія, психологія, релігія), D (всесвітня історія), L (освіта) тощо). 

Детальний підрахунок слів у кожному текстовому комплекті корпусу COCA 

(за роками створення текстів) подано в таблиці 2.1 [390]. Із повним 

бібліографічним описом кожного тексту можна докладно ознайомитися на сайті 

корпусу COCA. 
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Таблиця 2.1 

Лексемний інвентар текстів корпусу COCA (станом на 2017 рік) 

РІК 
Розмовні 

тексти 

Художні 

тексти 

Журнальні 

тексти 

Газетні 

тексти 

Наукові 

тексти 
РАЗОМ 

1990 4 241 820  4 100 296  3 993 642  4 000 927  3 914 328  20 251 013  

1991 4 183 317  4 075 428  4 099 198  4 003 173  3 980 425  20 341 541  

1992 4 367 946  3 792 255  4 292 672  3 984 942  3 957 009  20 394 824  

1993 4 336 787  3 860 406  4 250 973  4 041 673  4 078 421  20 568 260  

1994 4 305 046  4 046 747  4 293 745  4 040 013  3 977 781  20 663 332  

1995 4 396 172  3 847 142  4 288 730  4 009 933  3 948 436  20 490 413  

1996 3 965 565  3 858 640  4 277 667  3 987 828  4 037 870  20 127 570  

1997 3 774 994  3 678 700  4 259 465  4 036 195  4 342 502  20 091 856  

1998 4 314 807  3 683 747  4 283 190  4 019 406  4 038 454  20 339 604  

1999 4 286 305  4 045 331  4 281 338  3 998 758  3 951 864  20 563 596  

2000 4 297 830  3 850 344  4 282 437  3 949 191  4 019 668  20 399 470  

2001 3 896 284  3 789 875  4 194 943  3 984 202  3 895 326  19 760 630  

2002 4 230 138  3 674 168  4 210 790  4 001 474  3 980 495  20 097 065  

2003 4 297 895  4 015 842  4 222 326  3 937 025  3 972 378  20 445 466  

2004 4 224 432  3 999 217  4 229 015  4 003 463  3 938 459  20 394 586  

2005 4 300 773  3 998 572  4 252 853  4 010 857  3 856 046  20 419 101  

2006 4 210 862  4 004 822  4 205 020  4 005 230  3 994 522  20 420 456  

2007 3 774 535  3 948 324  4 112 852  3 891 029  4 226 689  19 953 429  

2008 3 533 287  4 076 895  4 191 580  3 969 842  3 917 939  19 689 543  

2009 3 883 612  4 069 557  3 897 508  3 955 928  3 992 413  19 799 018  

2010 4 023 555  3 885 982  3 765 169  4 219 629  3 787 581  19 681 916  

2011 4 760 687  4 166 029  4 199 378  3 986 321  4 551 005  21 663 420  

2012 4 336 058  4 335 155  4 294 190  4 173 813  4 337 823  21 477 039  

2013 4 019 619  4 225 162  4 173 336  4 133 917  3 531 695  20 083 729  

2014 4 004 868  4 134 220  4 266 683  4 142 500  3 456 761  20 005 032  

2015 4 005 894  4 255 674  4 195 487  4 130 818  3 609 226  20 197 099  

2016 4 371 199  4 197 883  4 087 037  4 134 560  4 005 824  20 796 503  

2017 4 404 291  4 228 709  4 252 889  4 242 760  4 109 588  21 238 237  

РАЗОМ 116 748 578  111 845 122  117 354 113  112 995 407  111 410 528  570 353 748  

4. Ступінь оновлюваності корпусних ресурсів. Щоб реконструкція 

концептуальної й когнітивної моделей ПОЛІТИКИ була максимально точною, 

необхідна остання версія оновлення корпусної бази. Згідно з даними сайту COCA 

станом на серпень 2018 року [390], остання модернізація корпусних ресурсів 

відбулася 8 грудня 2017 року, коли в базу було додано тексти з січня 2016 року до 

грудня 2017 року. Така версія оновлення текстів є цілком актуальною, тому 

релевантною для вилучення дослідницького матеріалу. 

Отже, відбір матеріалу в нашій науковій розвідці здійснюватиметься з 

корпусу COCA для реконструкції концептуальної й когнітивної моделей концепту 

ПОЛІТИКА в руслі американського соціуму. Однак, перш ніж переходити до 

відбору контекстів, важливо з’ясувати, за яким саме методом вибірки необхідно 

вилучати матеріал. Зважаючи на потребу дослідити концепт ПОЛІТИКА 

максимально об’єктивно й неупереджено, стає очевидним, що контексти варто 
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обирати за методами суцільної та випадкової вибірки. 

Сайт корпусу COCA генерує конкорданс контекстів слова politics загальною 

кількістю 60643 одиниці, звідки суцільним масивом нами випадково відбирається 

перша тисяча контекстів, що копіюється та зберігається в табличному форматі 

текстового редактора Microsoft Word. Відповідно до тематичних тегів, зазначених 

на сайті COCA, 621 контекст вибірки походить з рецензованих журналів, решта 

379 – з газетних текстів. Усі тексти сучасні: створені в 2017 році. 

Утім, дібраний комплект контекстів ще не підготовлений для затвердження 

у ролі матеріалу дослідження концепту ПОЛІТИКА. Огляд обраної тисячі 

засвідчив, що вибірка потребує доопрацювання: не всі контексти з лексемою 

politics виявилися придатними для аналізу. Привернули увагу два випадки: 

1) зустрічалися ідентичні контексти (імовірно, як технічний недолік, 

допущений розробниками корпусу COCA); 

2) у деяких контекстах слово politics вжито в складі бібліографічного опису 

(вірогідно, як бажання розробників показати максимальну достовірність текстів: 

включення до корпусу текстів разом із бібліографічними посиланнями). 

Недоречність першого випадку пояснюється тим, що виникає можливість 

спотворення проведеного аналізу: дубльовані контексти можуть підвищити 

кількісну похибку отриманих результатів. У другому випадку бібліографічні 

контексти малоформатні (зазвичай короткі називні речення з кількома словами), 

тому недостатньо інформативні, щоб розглядатися як повноцінні контексти 

дискурсу, де репрезентовано функціонування концепту ПОЛІТИКА, активованого 

словом politics у свідомості американської спільноти. 

Зважаючи на вищезгадане, вибірка редагується. Зрештою, із тисячі маємо 

515 контекстів [Додаток А], де в лівій колонці наводиться порядковий номер 

контексту після процедури відсіювання, а в правій – власне вилучений контекст 

із зазначеним в дужках його номером в конкордансі лексеми politics на сайті 

COCA (тобто, номер контексту із всіх 60643 прикладів). Саме ця версія вибірки 

стає матеріалом, на ґрунті якого ми будемо досліджувати концепт ПОЛІТИКА в 

когнітивному вимірі американського варіанта англомовного дискурсу. 
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2.2.3. Етапи імплементації методики для когнітивних студій концепту 

ПОЛІТИКА 

Дослідження когнітивного виміру концепту ПОЛІТИКА в американському 

варіанті англомовного дискурсу покликане реконструювати його когнітивну 

модель. Зважаючи на факт одиничності концептуальної моделі, але множинності 

похідних від неї когнітивних моделей концепту (залежно від залучених 

когнітивних операцій) [70, с. 61], нами пропонується механізм реконструкції 

однієї з когнітивних моделей ПОЛІТИКИ, зокрема польової когнітивної моделі за 

методикою семантико-когнітивного аналізу З.Д. Попової та Й.А. Стерніна 

[161, с. 232-234], спираючись на первинну концептуальну модель як інформацію-

денотативне значення, отриману за методикою С.А. Жаботинської «семантика 

лінгвальних мереж» [70, с. 58-62]. 

Виникає питання: як саме поєднати семантико-когнітивний аналіз (польова 

когнітивна модель) із методикою СЛМ (концептуальна модель)? На нашу думку, 

відповідь криється в тому, що семантико-когнітивний аналіз базується на 

процедурі когнітивної інтерпретації мовних одиниць, які номінують концепт. У 

процесі такої процедури результати опису значень імен концепту узагальнюються 

на вищому рівні з формуванням когнітивних ознак як елементів змісту концепту 

[161, с. 128, 200]. Ці ознаки, абстраговані до категоризаційних, ранжуються в 

розрізі макроструктури (образ, інформаційний компонент, інтерпретаційне поле) і 

змісту (ядро; ближня, дальня, крайня периферія) за спадною частотністю 

реалізації у дискурсі, тобто опрацьовуються через промінантність Р. Ленекера 

(понятійну акцентованість когнітивних ознак у вимірі концепту, ступінь якої 

визначається за числом їхньої частотності в корпусі [295, с. 66-73]). 

Отже, польова когнітивна модель генерується через дві когнітивні 

операції: когнітивну інтерпретацію та промінантність. Вони й вважаються 

нами зв’язною ланкою між концептуальною й польовою когнітивною моделями. 

Екстраполяція методики семантико-когнітивного аналізу на методику СЛМ 

визначає наш власний поетапний алгоритм реконструкції польової когнітивної 

моделі концепту ПОЛІТИКА на матеріалі англомовного дискурсу США: 
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Перший етап. Побудова номінативного поля концепту. 

Номінативним полем концепту ПОЛІТИКА є корпусна вибірка контекстів зі 

словом politics (515 відсіяних одиниць із 1000 прикладів, вилучених із загального 

конкордансу лексеми politics у корпусі COCA – 60643 контексти). 

Другий етап. Аналіз і опис семантики мовних засобів, що належать до 

номінативного поля концепту. 

Мовним засобом-іменем концепту є лексема politics. Кожен контекст 

вибірки з цим словом аналізується на предмет визначення логічних предикатів, 

асоційованих із ПОЛІТИКОЮ. Отримані логічні предикати прирівнюються до 

результатів аналізу й опису семантики слова politics. 

Третій етап. Когнітивна інтерпретація результатів аналізу й опису 

семантики мовних засобів (формування когнітивних ознак концепту). 

Логічні предикати тематично групуються за базовими пропозиційними 

схемами концепту ПОЛІТИКА. Іншими словами, логічні предикати як результати 

аналізу й опису семантики слова politics у процесі тематичного групування (їхньої 

когнітивної інтерпретації) продукують конкретні пропозиційні схеми, сортувальні 

підтипи яких ототожнюються з когнітивними ознаками концепту ПОЛІТИКА. 

Четвертий етап. Опис змісту концепту за переліком когнітивних ознак. 

Наводиться повний перелік ідентифікованих пропозиційних схем із їхнім 

детальним поділом на підтипи сортування логічних предикатів. Паралельно 

вираховується частотність реалізації кожної схеми в межах корпусної вибірки. 

П’ятий етап. Моделювання концепту. 

Імплементація цього етапу поділяється на три окремі субетапи. 

Перший субетап. Опис макроструктури концепту (ранжування когнітивних 

ознак віднесенням до образного, інформаційного складників та інтерпретаційного 

поля; визначення їхнього відсоткового співвідношення в структурі концепту). 

Отримані когнітивні ознаки-сортувальні підтипи пропозиційних схем 

групуються за належністю до образного, інформаційного та інтерпретаційного 

елементів. Постфактум підраховується їхнє відсоткове співвідношення в цілісній 

макроструктурі концепту ПОЛІТИКА. 
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Другий субетап. Опис категорійної структури концепту (визначення в 

ньому ієрархії когнітивних класифікаційних ознак). 

Класифікація когнітивних ознак спирається на сортувальну ієрархію в 

межах пропозиційних схем: якщо сортувальний підтип пропозиційної схеми 

прирівнюється до когнітивної ознаки, то пропозиційна схема абстраговано ширша 

й еквівалентна когнітивній класифікаційній ознаці. Отже, визначені в попередніх 

етапах пропозиційні схеми є аналогами когнітивних класифікаційних ознак. 

Третій субетап. Опис польової організації виявлених когнітивних ознак 

(їхнє віднесення до ядра, ближньої, дальньої, крайньої периферії). Зображення 

польової моделі концепту в графічній або вербальній формі. 

Сортувальні підтипи пропозиційних схем за своєю частотністю реалізації в 

корпусній вибірці ранжуються віднесенням до ядра, ближньої, дальньої, крайньої 

периферії. Ядро охоплює найбільш часто вживані ознаки-підтипи пропозиційних 

схем, крайня периферія – найменш часто вживані. Згруповані за польовим 

принципом ознаки подаються повним переліком з вказівкою на частотність 

реалізації (вербальна форма зображення моделі концепту). 

Стисло кажучи, вищезгадані п’ять етапів алгоритму свідчать, що в процесі 

конструювання польової когнітивної моделі ПОЛІТИКИ за інструментарієм СЛМ 

операція когнітивної інтерпретації ідентична процедурі сортування логічних 

предикатів пропозиційними схемами (висхідне абстрагування до когнітивних 

класифікаційних ознак), у той час як операція промінантності визначає точну 

частотність вживання когнітивних ознак у корпусній вибірці як критерій їхнього 

віднесення до ядра, ближньої, дальньої, крайньої периферії. 

Шостий етап. Формування висновків про досліджуваний концепт. 

Результати оглядаються постфактум: аналізуються кількісні показники 

макроструктури та змісту концепту з виведенням висновку, що саме є найбільш 

важливим і характерним для американської спільноти в сучасному осмисленні 

ПОЛІТИКИ як соціально значущого концепту. 
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2.3. Методологія дослідження синергетичного виміру концепту 

ПОЛІТИКА 

 

2.3.1. Потенціал матричного формату в реконструкції концепту 

Поруч із мережевою формою структуризації концепту-інформації, не менш 

релевантним у лінгвістичних дослідженнях є матричний формат. В обох випадках 

концепт інтерпретується через інші фонові контексти, що в широкому розумінні 

називаються доменами. 

Домени в складі концепту взаємодіють через операції профілювання 

(відношення «база – профіль»): база постає набором доменів (фоном), які 

мотивують значення в концепті-профілі [296, с. 183-189]. Так концептуальна 

структура вибудовується вглиб: вищі домени самі стають концептами-профілями, 

які пояснюються нижчими доменами-базами. Утворюються рівні концептуальної 

організації, де домени одного рівня (небазові) є концептами на другому рівні, 

розкриваючись через нові домени [295, c. 44-47]. Поступово ієрархія досягає 

моменту, коли домен стає неподільним, тобто не пояснюється іншими доменними 

контекстами. Такий домен називається базовим як найбільш генералізований 

фоновий контекст. До них належать домени фундаментального перцептивного 

досвіду людини. За Р. Ленекером, ними є ПРОСТІР, ЧАС, КОЛІР, ЗВУК, ЗАПАХ, 

ТЕМПЕРАТУРА, ТИСК, БІЛЬ, ЕМОЦІЯ [296, c. 148-149]. 

Перелік базових доменів Р. Ленекера не вичерпний: за С.А. Жаботинською, 

важливим є не стільки інвентар базових доменів, скільки факт того, що вони 

нескоротні й непояснювані в інших термінах [71, c. 256]. Водночас, за В. Крофтом 

і А. Крузом, базові домени в кожної людини є унікальними: усе залежить від 

світогляду особи, її соціальних контактів [260, с. 24]. Отже, залежно від погляду 

дослідника, можуть існувати й інші типології базових доменів. 

Розкладання концепту на компоненти утворює його рівневу ієрархію: 

концептосфера (увесь понятійний простір) – домен (вузол концептосфери) – 

парцела (вузол домену) – концепт (вузол парцели). За таким принципом 

активована іменем концепту інформація гранулюється й зображується як 
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матрична або мережева модель [71, с. 256-259]. 

У той час як мережева модель репродукує пропозиційні схеми базових 

фреймів у форматі доменної мережі, матрична модель конструює матрицю 

доменів – фоновий комплекс доменів, що експлікують концепт. Їх отримують за 

компонентним аналізом значень імені концепту [22, с. 81; 71, с. 257]: 

визначають інтегральну й диференційні семи, де інтегральна сема постає 

концептом-профілем, а диференційні – доменами-базами, у межах яких 

виникають нові домени. Домени виводяться і з дискурсивних ресурсів, але замість 

компонентного аналізу залучається методика визначення логічних предикатів, 

тематичне абстрагування яких продукує конкретні домени [70, с. 49]. 

Класично матрицю доменів зображують як набір взаємонакладених еліпсів, 

точка перетину яких цілісно ідентифікує профільоване значення концепту у 

вимірі баз матриці. Утім, за Є.В. Бондаренко, на практиці матриця візуалізується 

по-іншому, адже «важлива не стільки «концетричність розташування» елеметів 

моделі, скільки номенклатура доменів у матриці» [22, с. 81]. Звідси, матрична 

модель подає ієрархію доменів без опису реляційних відношень між ними. 

Останнє реалізується в мережевій моделі. 

Варто зазначити, що можливе й одночасне залучення обох моделей під час 

реконструкції концепту. Наприклад, Є.В. Бондаренко аргументує такий вибір для 

моделювання концепту СУТНІСТЬ, де не лише відображається номенклатура 

складових доменів (матриця), але й іменуються відповідні пропозиційні зв’язки 

між ними (мережа) [22, с. 82-84]. На нашу думку, така позиція є цілком доречною, 

тому ми не виключаємо одночасного поєднання і матричного, і мережевого 

форматів у процесі структуризації концепту. 

Матричне та мережеве моделювання реалізуються в лінгвістичних студіях 

[22, с. 82; 71, с. 258-259]. Матрична модель доречна для вивчення актуалізації 

концепту в дискурсі, діахронічного аналізу семантики лексем, структуризації 

картини світу. Мережева модель аплікабельна для аналізу значень мовних 

одиниць і організації інформації в межах лексичних полів, де пропозиції базових 

фреймів можуть пояснювати конкретні реляційні зв’язки між доменами. 
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Матричне моделювання концептів має тривалу історію досліджень у 

теоретичному й практичному ракурсах. Теоретичні надбання, висвітлені в 

роботах О.А. Балабан [11, с. 203-209], М.М. Болдирєва і В.В. Алпатова [21, с. 5-

14], Є.В. Бондаренко [22, с. 59-105], С.А. Жаботинської [71, с. 254-259], В. Крофта 

і А. Круза [260, с. 7-39], Р. Ленекера [295, с. 43-55; 296, c. 147-214] та ін., знайшли 

свою практичну імплементацію на прикладі матричної реконструкції концептів 

ЧАС [23], ЕМПАТІЯ [210, с. 202-207], ПСУВАННЯ [138], ОБРЯД [98] тощо. 

Утім, репродукція матричної моделі концепту ПОЛІТИКА загалом, а також 

використання матричного формату (у поєднанні з елементами мережевого) для 

вивчення синергетичних механізмів організації однойменного концепту зокрема 

здійснюється нами вперше. Щоб виконати поставлене завдання, треба 

визначитися з матеріалом, на ґрунті якого досліджуватиметься синергетична 

природа концепту ПОЛІТИКА в американській свідомості. 

 

2.3.2. Відбір дослідницького матеріалу для синергетичних студій 

Порівняння методик компонентного аналізу та визначання логічних 

предикатів (як способу реконструкції матриці доменів концепту ПОЛІТИКА) з 

методикою СЛМ (як засобу побудови мережевих структур концепту) дозволяє 

стверджувати, що перша в класичному розумінні першочергово орієнтована на 

аналіз лексикографічного матеріалу і другорядно на опрацювання дискурсивної 

бази, у той час як остання передбачає вивчення лише комунікативних контекстів. 

Звідси, методика СЛМ за результатами дослідження генерує практичну мережеву 

модель (апробовану на живому комунікативному матеріалі з корпусних ресурсів), 

а методика компонентного аналізу – матричну модель і в теоретично-

абстрагованій формі (виведеній із словникових дефініцій імені концепту), і в 

практично втіленому форматі (сконструйованій із дискурсивних контекстів, що 

описують концепт). Отже, потрібно дослідити функціонування матриць концепту 

ПОЛІТИКА в теоретичному і практичному ракурсах, тому варто укласти і 

лексикографічний, і дискурсивний матеріали для синергетичних розвідок. 

Відбір лексикографічних джерел (словники й тезауруси) спирається на такі 
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критерії визначення дослідницьких ресурсів: 

1. Функціональне призначення джерела. Видання має бути орієнтованим на 

дослідницьку, а не лінгводидактичну чи професійну мету. Обираємо 

монолінгвальні тлумачні, а не полілінгвальні або перекладацькі словники. 

2. Місце розробки джерела. Країною видання має бути англомовна держава 

як первинне середовище комунікативного функціонування й словникової 

реєстрації лексеми-імені концепту, дефініції якої підлягають аналізу. 

3. Час укладання джерела. Воно не має бути застарілим: концепти згодом 

змінюються (зокрема, і концепт ПОЛІТИКА у зв’язку з постійними суспільними 

змінами), тому дефініції слів, що їх іменують, піддаються модифікаціям. Нижчим 

темпоральним лімітом відбору словника умовно вважаємо 1950 рік, коли 

післявоєнна геополітична структура світу почала набувати більш-менш сучасного 

вигляду, що закріпилося в тлумаченнях слова politics. 

4. Паралельне існування, окрім друкованої, електронної версії словника. 

Слово politics у сучасному соціумі може мати нові відтінки тлумачень, тому 

лексема потребує перевірки щодо потенційного оновлення дефініцій на 

поточному етапі розвитку мови. 

5. Наявність у словнику предметних покажчиків, мультитематичних рубрик 

або тезаурусних секцій. Вони є середовищем реєстрації інструментів тезаурусної 

й тематико-асоціативної реорганізації матриці доменів концепту ПОЛІТИКА. 

За вищезгаданим добираються 3 словникові категорії як лексикографічний 

матеріал для компонентного аналізу дефініцій лексеми politics у американському 

соціумі, а також тематико-асоціативної реорганізації концепту ПОЛІТИКА: 

1. Перша категорія налічує лінгвістичні тлумачні словники англійської 

мови зі словом politics у лексичному фонді (15 одиниць – 8 перших друковані, 

7 останніх електронні): The Concise Oxford Dictionary of Current English [387]; 

Cambridge Learner’s Dictionary [367]; Collins COBUILD English Language 

Dictionary [368]; New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language 

[379]; The American Heritage Dictionary of the English Language [386]; The American 

College Dictionary [385]; Longman Dictionary of American English [375]; The 
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Random House Dictionary of the English Language [388]; English Oxford Living 

Dictionaries [373]; Cambridge Dictionary [365]; Collins English Dictionary [369]; 

Dictionary by Merriam-Webster [371]; Longman Dictionary of Contemporary English 

[376]; Dictionary.com [372]; Macmillan Dictionary [377]. 

2. Друга категорія враховує вузькогалузеві англомовні тлумачні словники 

американських політичних термінів зі статтями про слово politics (7 книг): The 

American Political Dictionary by J.C. Plano, M. Greenberg [381]; Dictionary of 

American Politics by E.J. McCarthy [378]; Dictionary of American Politics by 

E.C. Smith, A.J. Zurcher [384]; The Facts on File Dictionary of American Politics by 

K.T. Hill, G.N. Hill [374]; The HarperCollins Dictionary of American Government and 

Politics by J.M. Shafritz [383]; Dictionary of Politics: Selected American and Foreign 

Political and Legal Terms by W.J. Raymond [382]; The Congress Dictionary: The Ways 

and Meanings of Capitol Hill by P. Dickson, P. Clancy [370]. 

3. Третя категорія охоплює тезаурусні та ідіоматичні словники як засоби 

тематичного підбору синонімів та ідіом, споріднених зі словом politics 

(8 одиниць: 4 вебсайти, 1 комп’ютерна програма, 3 книги): English Oxford Living 

Dictionaries [373], Collins English Dictionary [369], Dictionary by Merriam-Webster 

[371] (тезаурусні секції однойменних словників); Thesaurus.com (тезаурусна 

секція словника Dictionary.com) [389]; ABBYY Lingvo x5 (локальний ідіоматичний 

словник однойменного мультитематичного словника) [363]; Oxford Dictionary of 

Idioms [380], Cambridge International Dictionary of Idioms [366], The American 

Heritage Dictionary of Idioms [364] (тематичні рубрики ідіом). 

На противагу словникам, відбір дискурсивних ресурсів викликає труднощі. 

Існують різні типи дискурсу, і кожен із них потенційно здатний покривати опис 

політичних подій, які розгортаються в суспільстві. Тобто, скільки дискурсів – 

стільки й точок зору, крізь призму яких розглядається концепт ПОЛІТИКА. 

Визначаємо критерії, щоб коректно укладасти дискурсивні вибірки для 

вивчення синергетичного виміру концепту: 

1. Ступінь максимальної смислової наближеності дискурсу до ПОЛІТИКИ. 

Найменшу віддаленість від концепту виявляють сфери, у середовищі яких 
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ПОЛІТИКА є невід’ємним елементом існування, або суміжні з такими сферами 

галузі. У першому випадку це дискурс керманичів влади (політичний дискурс), у 

другому випадку – публіцистичний дискурс економістів, істориків, діячів 

культури тощо, котрі постійно контактують із представниками державної влади і 

мають свій особистий погляд на політичні події. 

2. Рівень авторитетності ресурсів. Навіть у політичному та суміжному з ним 

дискурсах рейтинговість опису ПОЛІТИКИ варіюється залежно від статусу людини 

в суспільстві. Так, думка мера й президента щодо політичного життя суттєво 

відрізняється тим, що вони мають різний обсяг компетентності й відповідальності 

за долю держави, тому погляд останнього вважається більш достовірним з точки 

зору справ на державній владній арені. Аналогічне спостерігається в суміжних із 

ПОЛІТИКОЮ сферах. Звідси, в обох випадках обираються контексти про 

ПОЛІТИКУ найвищих діячів: для політичного дискурсу – цитати президентів, для 

публіцистичного дискурсу – цитати знаменитостей різних галузей (культура, 

історія, економіка, журналістика тощо). 

3. Місце створення контекстів. Якщо концепт ПОЛІТИКА вивчається як 

матрично оформлена інформація в свідомості американського соціуму, то 

дискурсивні контексти, які експлікують концепт, треба добирати лише 

американського походження. Отже, щодо ПОЛІТИКИ добираються висловлювання 

американських президентів і знаменитостей. 

4. Частотна різноманітність висловлювань. Щоб практично апробована 

модель ПОЛІТИКИ була максимально об’єктивною, контексти, що описують 

концепт, мають репрезентувати думки якомога більшої кількості людей. Для 

американських президентів таке число суворо фіксоване – 45 (станом на 2019 рік 

саме стільки осіб керували Сполученими Штатами), у той час як для 

американських знаменитостей такий показник є вільним. 

5. Ступінь відкритості ресурсів для пошуку, перегляду, завантаження. 

Умовою оптимального добору вибірки є використання Інтернету: саме Всесвітня 

павутина як віртуальний корпус є найшвидше оновлюваним джерелом із 

найширшим ресурсним асортиментом. Висловлювання можна перевірити щодо 
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достовірності авторства, відсіявши нерелевантні для дослідження контексти. 

6. Адекватна репрезентативність концепту в джерелі, звідки вилучаються 

контексти. Вибірку про експлікацію концепту ПОЛІТИКА треба створити з 

фрагментів політичного та публіцистичного дискурсів, тому тематика джерела 

контекстів має бути пов’язана з думками, афоризмами тощо. Тобто, контексти 

вилучатимемо з цитатних сайтів, де за ключовим словом politics відшукуються 

потрібні ресурси. Такими джерелами є бази BrainyQuote [395]; Goodreads [396]; 

Wise Old Sayings [397]; Aphorisms, Thoughts, Sayings, Quotes [394]. 

7. Ступінь імпліцитності опису політичного життя в дискурсі. Якщо 

зіставити опис подій у політичному й публіцистичному дискурсах, у першому 

випадку ПОЛІТИКА активується апріорі без згадки слова politics у контексті: для 

президентів ПОЛІТИКА є інгерентним предметом професійної діяльності, тому 

будь-яка їхня цитата пов’язана з концептом. Публіцистичний дискурс описує не 

лише політичне життя, тому для такого випадку добиратимемо ті контексти, де 

вказана лексема politics як індикатор експлікації саме ПОЛІТИКИ в цитаті. 

У Додатку Б за цитатними базами віртуального корпусу добираються дві 

вибірки висловлювань про концепт ПОЛІТИКА з політичного й публіцистичного 

дискурсів США – 300 цитат 45 президентів, 180 цитат 138 знаменитостей. 

Політичні контексти становлять пріоритет: на їхньому матеріалі першочергово 

перевіримо апробацію матриці концепту ПОЛІТИКА в дискурсі. Публіцистичні 

контексти є резервом для другорядної перевірки матричної самоподібності 

концепту в свідомості американського соціуму. 

 

2.3.3. Етапи імплементації методики для синергетичних студій 

концепту ПОЛІТИКА 

Дослідження синергетичного виміру концепту ПОЛІТИКА покликане 

вивчити механізми його самоподібності під час актуалізації в двох сферах – 

теоретично-абстрагованій (словниковій) і практичній (дискурсивній). Розцінюючи 

їх як дві диференційні зони, ми припускаємо, що в синергетичному ракурсі 

концепт ПОЛІТИКА, подібно до польової когнітивної моделі, також піддається 
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польовій репродукції, причому з виведенням закономірностей подібності. Отже, 

треба розробити алгоритм для імплементації поставленого завдання. 

Спираючись на перспективність матричного моделювання в словниковій і 

дискурсивній структуризації картин світу, а також універсальність компонентного 

аналізу і методики визначення логічних предикатів у репродукції матричних 

онтологій, ми вирішуємо скористатися методикою компонентного аналізу та 

методикою визначення логічних предикатів для вивчення синергетичного 

виміру польової самоподібності концепту ПОЛІТИКА в американській свідомості. 

Їхня поетапна імплементація зводиться до такого алгоритму: 

Перший етап. Побудова матричних моделей концепту ПОЛІТИКА в 

словниковому ракурсі американського англомовного середовища (теоретично-

абстрагований ракурс). 

Зважаючи на дібраний лексикографічний тлумачний матеріал, реалізація 

етапу поділяється на окремі субетапи. 

Перший субетап. Матрична реконструкція концепту ПОЛІТИКА на ґрунті 

лінгвістичних тлумачних джерел американського варіанта англійської мови. 

Основна інформація, активована іменем концепту, інваріантно закладена в 

тлумачних лінгвістичних словниках. Дефінції з таких джерел виводять свого роду 

теоретично-абстраговане «первинне матричне ядро концепту», що надалі є 

еталоном для порівняння матриць, сконструйованих на ґрунті інших джерел. 

Отже, лінгвістичні словники продукують першу матрицю концепту ПОЛІТИКА. 

На цьому субетапі відбираються дефініції слова politics із 15 англомовних 

тлумачних словників, де за методикою компонентного аналізу встановлюються 

імпліцитно виражена інтегральна й експліцитно виражені диференційні семи 

концепту ПОЛІТИКА. Інтегральна сема є первинним доменом, диференційні – 

доменними базами, що профілюють первинний домен. Як і домен-профіль, так і 

домени-база репродукують макроструктуру ПОЛІТИКИ, у той час як тематичне 

сортування сем виводить мікроструктуру доменів (ЛСП-наповнення), що 

гранулює активовану лексемою politics концепт-інформацію. 

Другий субетап. Матрична реконструкція концепту ПОЛІТИКА на ґрунті 
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політичних тлумачних джерел американського варіанта англійської мови. 

Не лише лінгвістичні тлумачні джерела несуть інваріантні відомості про 

концепт. Важливим є й вузькогалузеве осмислення ПОЛІТИКИ з точки зору 

політологів, які резюмують дані про соціальні інституції і публікують спеціальні 

лексикографічні видання з тлумаченнями суспільних феноменів. Отже, треба 

реконструювати матричну модель концепту на ґрунті 7 американських 

політичних тлумачних словників, звідки відбираються дефініції слова politics для 

компонентного аналізу аналогічно до дій попереднього субетапу. 

Другий етап. Побудова матричних моделей концепту ПОЛІТИКА в 

дискурсивному ракурсі американського англомовного середовища (практично-

апробований ракурс). 

Дібраний матеріал охоплює політичний і публіцистичний дискурси, 

тезаурусно-ідіоматичні джерела, тому виконуються три субетапи: 

Перший субетап. Матрична реконструкція концепту ПОЛІТИКА на ґрунті 

політичного дискурсу американського варіанта англійської мови. 

300 висловлювань 45 президентів США опрацьовуємо методикою логічних 

предикатів із абстрагуванням результатів до інтегральної та диференційних сем, 

що тотожні домену-профілю та доменам-базі. Семи тематично сортуються і 

формують доменний мікропростір як його ЛСП-наповнення. 

Другий субетап. Матрична реконструкція концепту ПОЛІТИКА на ґрунті 

публіцистичного дискурсу американського варіанта англійської мови. 

Аналогічно до першого субетапу, за логічними предикатами досліджуються 

180 цитат 138 знаменитостей із виведенням матриці доменів концепту ПОЛІТИКА. 

Третій субетап. Матрична реконструкція концепту ПОЛІТИКА на ґрунті 

тезаурусних та ідіоматичних джерел американського варіанта англійської мови. 

Матриці ПОЛІТИКИ з попередніх субетапів реорганізовуються. Визнаючи 

потенційну тотожність макроструктур матриць (схожі домени профілю й бази), 

припускаємо, що внутрішнє наповнення баз як субдоменів-мікропросторів 

варіативне. Звідси, тезаурусні й ідіоматичні словники (8 одиниць) модифікують 

мікропростори доменних баз, чому слугує ресортування їхніх ЛСП-наповнень за 
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тезаурусним і тематико-асоціативним принципами. Із тезаурусних джерел 

добираємо синоніми до лексеми politics, з ідіоматичних – ідіоми подібних до 

ПОЛІТИКИ концептів (вилучені з відповідних тематичних словникових рубрик). 

У процесі імплементації матричних реконструкцій ПОЛІТИКИ неабияке 

значення має операція когнітивної інтерпретації. Її суть у синергетичних 

розвідках ідентична ролі в продукуванні когнітивної польової моделі – 

мислиннєве узагальнення результатів опису значень імен концепту на більш 

високому рівні з формуванням когнітивних ознак як елементів змісту концепту 

[161, с. 128, 200]. У синергетичному дослідженні концепту ПОЛІТИКА когнітивна 

інтерпретація вбачається інструментом ієрархічної структуризації матриць 

концепту й компактного ЛСП-наповнення її субдоменів, тому залучення такої 

процедури є необхідним компонентом реалізації методики. 

Третій етап. Зонально-польова стратифікація матриць концепту ПОЛІТИКА, 

згенерованих у словниковому та дискурсивному ракурсах американської 

свідомості, їхній аналіз на подібність. 

Отримані 5 матриць концепту ПОЛІТИКА (2 словникові, 3 дискурсивні) 

транслюються в геометричну форму, після чого зображуються на площині й у 

просторі як польові зони концепту за принципом «ядро – ближня – дальня – 

крайня периферія». Пропонується такий принцип стратифікації матриць: 

1. Ядро еквівалентне матрицям за тлумачними лінгвістичними й 

політичними словниками (теоретично-абстрагована інформація, інваріантна для 

всіх учасників комунікації американського соціуму), тому воно двокомпонентне і 

поділяється на лінгвістичну й фахову підзони; 

2. Ближня периферія прирівнюється до матриці за політичним 

дискурсом (інформація, практично актуалізована у сфері, найменш дистанційно 

віддаленій від опису концепту ПОЛІТИКА в процесі комунікації); 

3. Дальня периферія відповідає матриці за публіцистичним дискурсом 

(інформація, практично актуалізована у сфері, що після політичного дискурсу 

друга за віддаленістю від опису концепту ПОЛІТИКА в процесі комунікації); 

4. Крайня периферія тотожна матриці за тезаурусними й ідіоматичними 
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словниками (інформація, модифікована асоціативним переосмисленням 

концепту ПОЛІТИКА крізь призму інших концептів). 

Наведений підхід до відтворення синергетичної польової моделі концепту 

ПОЛІТИКА перегукується з ідеями В.А. Маслової, яка схожим чином вважає 

тлумачні словники інструментом реконструкції ядра концепту, а дискурс – 

засобом висвітлення периферії [127, с. 45-46]. Ієрархія одиниць для польових 

репродукцій простежується в дисертації О.Й. Шейгал [233], де у вивченні 

політичної комунікації виділяються ієрархічно ранжовані жанри, що по-різному 

експлікують ПОЛІТИКУ (ядро – висловлювання, тісно пов’язані з боротьбою за 

владу: промови, дебати, гасла виборчої кампанії; периферія – висловлювання, не 

вмотивовані владними амбіціями: політичні інтерв’ю, стаття, книга). 

На відміну від когнітивних реконструкцій, для побудови синергетичної 

польової моделі концепту ПОЛІТИКА частотність визначених за компонентним 

аналізом та логічними предикатами сем як ЛСП-наповнень субдоменів (операція 

промінантності) не використовується. Польова синергетична модель генерується 

за когнітивною інтерпретацією та геометричним принципом (гомотетією), коли на 

подібність аналізується суто макроструктура матриць (зі згрупованими через 

когнітивну інтерпретацію семами як ЛСП-субдоменами), що розміщені як польові 

зони на площині й у просторі. 

Геометрична множина матриць аналізується, що продукує закономірності 

для встановлення, чи дійсно концепт ПОЛІТИКА як активована в американській 

свідомості динамічно осмислена інформація має самоподібність за актуалізації в 

різних середовищах. Визначається мережевий атракторний механізм стабілізації 

матриць-полів на площині та в просторі: з’ясовується, реляційні зв’язки яких 

пропозиційних схем уможливлюють саморегульоване масштабування концепту 

ПОЛІТИКА як набору аналогічних матричних полів у свідомості соціуму США. 

Четвертий етап. Формування висновків про концепт ПОЛІТИКА в 

синергетичному вимірі. 

Результати дослідження резюмуються. Визначається роль словникового й 

дискурсивного ракурсів у реконструкції полів ПОЛІТИКИ, ступінь акцентуації в 
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них найбільш суттєвого змісту в концепті для сучасного американського соціуму 

(валоризація ПОЛІТИКИ за когнітивною операцією промінантності). 

Встановлюється, наскільки дискурс як практична сфера актуалізації концепту 

ПОЛІТИКА відрізняється від словника як теоретично-абстрагованого аналога. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Концепт ПОЛІТИКА як активована номінативним полем у свідомості 

американського соціуму динамічна інформація фігурує у двох вимірах – 

когнітивному та синергетичному. Вивчення характеру функціонування ПОЛІТИКИ 

в першому випадку уможливлюється завдяки мережевому формату реконструкції 

концепту, у другому – матричному (з елементами мережевого). 

2. Як у когнітивному, так і в синергетичному вимірах концепт ПОЛІТИКА 

може втілитися у формі польової моделі за формулою «ядро – ближня – дальня – 

крайня периферія». Трансляція первинно концептуальних моделей ПОЛІТИКИ у 

відповідну польову когнітивну або синергетичну моделі зумовлена залученням 

двох когнітивних операцій – когнітивної інтерпретації та промінантності. 

Когнітивна інтерпретація націлена на максимально компактну й логічно 

впорядковану ієрархічну структуризацію змісту в межах концепту ПОЛІТИКА. 

Промінантність фіксує важливість, яку вкладає американський соціум у окремі 

елементи змісту досліджуваного концепту (валоризація), що дозволяє встановити 

роль і значення концепту ПОЛІТИКА в американській картині світу загалом. 

3. Співвідношення операцій когнітивної інтерпретації та промінантності в 

генеруванні когнітивної та синергетичної моделей концепту ПОЛІТИКА на ґрунті 

свідомості американської спільноти варіативне, і це зумовлено контрастною 

природою когнітивних та синергетичних феноменів. 

Когнітивна польова модель будується крізь призму когнітивістики як 

лінгвістичної науки (концептуальна мережа переходить в когнітивний аналог), 

тому під час оформлення ядра й периферії концепту залучаються і когнітивна 

інтерпретація, і промінантність. 

Побудова синергетичної польової моделі спирається на реформацію 
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концептуальних матриць у термінах геометрії. Звідси, згруповані за когнітивною 

інтерпретацією ядро й периферія концепту конвертуються геометрично і 

осмислюються через операцію промінантності постфактум. 

4. Трактування ядра й периферії в когнітивних та синергетичних польових 

розвідках відрізняється. У першому випадку ядро й периферія є змістом концепту 

ПОЛІТИКА, упорядкованим за спадним показником промінантності. У другому 

випадку ядро є теоретично-абстрагованим змістом концепту ПОЛІТИКА (ракурс 

тлумачних словників), периферія – практично-апробованим (дискурсивний 

ракурс, асоціативне й тезаурусне переосмислення концепту). 

5. Характер залучення корпусних технологій для відтворення польових 

моделей ПОЛІТИКИ в когнітивному та синергетичному вимірі американської 

свідомості обумовлений кількома обставинами. По-перше, дослідницькі ресурси 

вилучаються компактним об’ємом (515 відсіяних контекстів для когнітивного 

виміру, 480 контекстів для синергетичного) у зв’язку з пілотністю відтворення 

когнітивної та синергетичної моделей ПОЛІТИКИ. По-друге, добір корпусного 

матеріалу за випадковою та суцільною вибірками покликаний реконструювати 

польові моделі концепту максимально об’єктивно та неупереджено. 

Водночас, методика поєднує два різні режими використання корпусних 

матеріалів. Щодо когнітивної польової моделі використовується корпус COCA як 

найбільш авторитетний набір текстів англійської мови американського варіанта. 

Натомість, для синергетичної польової моделі генерується авторський корпус 

контекстів, дібраний із інших корпусних джерел (цитатних бібліотек Всесвітньої 

павутини як віртуального корпусу). 

Положення розділу викладені в 4 публікаціях автора [194; 197; 200; 343]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОГНІТИВНИЙ ВИМІР КОНЦЕПТУ ПОЛІТИКА 

 

Імплементуючи дослідження в когнітивному вимірі на матеріалі корпусної 

вибірки, нами генерується концептуальна модель ПОЛІТИКИ, пропозиційні схеми 

якої надалі транслюються в польову когнітивну модель концепту. 

 

3.1. Концептуальна модель ПОЛІТИКИ на матеріалі корпусу COCA 

 

3.1.1. Пропозиційні схеми ПОЛІТИКИ в корпусній вибірці 

Вибірка контекстів із лексемою politics аналізується, і встановлюються 

логічні предикати ПОЛІТИКИ, тематично відсортовані 26 пропозиційними схемами 

базових фреймів. Нижче подається перелік схем (разом із їхніми сортувальними 

підтипами); у квадратних дужках вказується число контекстів, де схеми 

реалізовані. Деталізація аналізу наводиться в Додатку А. 

1) посесивна схема власності [264] «OW-людина / група має OD-

ПОЛІТИКУ»: 

власник = людина [172]: 1. істота-займенник [15]; 2. істота-власна назва [71] 

– політик Північної / Південної Америки [42], Європи [11], Близького 

Сходу / Африки [18]; 3. істота-лідер владної системи [12]; 4. істота за ієрархічним 

статусом у владній системі [20]; 5. істота за продуктивністю роботи або роллю у 

владній системі [5]; 6. істота за особистими якостями або соціальним статусом 

[47]; 7. істота за ставленням до подій у владній системі [2]; 

власник = група [92]: 1. група за ієрархічним статусом у владній системі 

[34]; 2. група за назвою або керівними принципами [58] – владна формація 

Північної / Південної Америки [37], Європи [2], Близького Сходу [19]; 

2) ідентифікаційна схема класифікації [70] «ID-ПОЛІТИКА є СL-

класифікатор / рід»: 

рід = 1. дисципліна / дослідження [4]; 2. професія [7]; 3. регламентована 

система [11]; 4. каталізатор / інгібітор розвитку або стану подій [8]; 5. розвиток 
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або стан подій [16]; 6. сутність (стан речей) [6]; 7. комунікація [8]; 8. набір ідей 

[7]; 9. поведінка [3]; 

3) ідентифікаційна схема персоніфікації [3] «ID-ПОЛІТИКА є PS-

персоніфікатор (власна назва)»: 

персоніфікатор = 1. назва книги / розділу книги [2]; 2. назва проведеного 

дослідження [1]; 

4) компаративна схема метафори [29] «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-

корелят»: 

корелят = 1. світ [5]; 2. сфера, область [6]; 3. центр [2]; 4. поле [1]; 5. арена 

[1]; 6. сцена [1]; 7. сценарій [1]; 8. коктейль [1]; 9. приплив [1]; 10. маяк [1]; 

11. вир [1]; 12. хаос [1]; 13. тканина [1]; 14. риття крота [1]; 15. самовідданий 

Христос [1]; 16. реліквія, залишки [1]; 17. вогонь [2]; 18. допоміжний інструмент 

[1]; 

5) буттєва локативна схема [196] «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце»: 

місце = 1. світ, сторона / частина світу [12]; 2. країна [87] – країна 

Північної / Південної Америки [28], Євразії [18], Близького Сходу / Африки [41]; 

3. етнічна група [44] – етнічна група Північної / Південної Америки [5], Євразії 

[39]; 4. штат, провінція, округ [31] – штат, округ Сполучених Штатів [25], 

провінція Канади [6]; 5. місто [19] – місто Північної / Південної Америки [17], 

Європи / Близького Сходу [2]; 6. підприємство, публічна установа, група людей 

[3]; 

6) буттєва темпоральна схема [89] «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час»: 

час = 1. століття [13] – століття за хронологічним порядком у історії [10], за 

оцінкою подій у владній системі [3]; 2. рік, період [19] – одиничний рік [7], 

міжрічний інтервал [12]; 3. момент / період теперішнього часу [21]; 4. момент / 

період минулого часу [10]; 5. момент / період майбутнього часу [8]; 6. історичний 

період, період політичних змін [12]; 7. період після політичних змін [6]; 

7) буттєва квалітативна схема [368] «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість»: 

така за типом [283]: 1. за територією управління [71]; 2. за вектором 

управління [16]; 3. за історичним існуванням та реалізацією [10]; 4. за керівними 
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принципом або ідеєю [49]; 5. за ідеологією [43]; 6. за партійними переконаннями 

[15]; 7. за особистісним та гендерним критеріями [36]; 8. за галуззю впровадження 

[43] – вибори [5], господарство і економіка [6], міграційна служба [5], 

приватизація [1], культура [10], робота [1], друкарська справа [5], інформаційні 

технології [3], медицина та біологія [4], гральний бізнес [3]; 

така за важливістю [4]; 

така за будовою, складністю [7]; 

така за оцінкою [15]; 

така за характером функціонування, стабільністю [10]; 

така за спрямованістю [2]; 

така за продуктивністю [5]; 

така за характером сприйняття / ступенем прозорості [7]; 

така за суспільною підтримкою [4]; 

така за підтримкою прав, інтересів конкретної соціальної групи [27]; 

така за націленістю на прибуток [2]; 

така за публічністю [1]; 

така за нормативністю [1]; 

8) буттєва квантитативна схема [3] «ПОЛІТИКА є СТІЛЬКИ-кількість»: 

кількість = 1. нуль [1]; 2. лише один [1]; 3. декілька [1]; 

9) буттєва схема способу існування [15] «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб»: 

спосіб = 1. за опорою на керівний принцип [12]; 2. за періодичністю 

реалізації [2]; 3. за метою і призначенням [1]; 

10) акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб [50] «AG-ПОЛІТИКА 

прогресує ТАК-спосіб»: 

спосіб = 1. поява [6]; 2. розвиток і зміни [25]; 3. розвиток і зміни в кращий 

бік [10]; 4. розвиток і зміни в гірший бік [9]; 

11) акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + темпоратив [12] «AG-

ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТОДІ / ТМ»: 

час = 1. століття [3]; 2. рік, період [2]; 3. момент, день [3]; 4. період 

проведення заходів та їхні результати [2]; 5. майбутнє [2]; 
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12) акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив [23] «AG-

ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / LC»: 

місце = 1. країна, штат, місто тощо [5]; 2. етнічна група [11]; 3. суспільний 

рух [2]; 4. партія [3]; 5. організація [2]; 

13) акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + причина [4] «AG-

ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, через CS-причину»: 

причина = 1. недосконале законодавство [1]; 2. залучення конкретного 

підходу до керування владою [1]; 3. керування владою конкретною людиною [1]; 

4. неспроможність зробити щось [1]; 

14) акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив 

[39] «АG-подія відбувається ТАК-спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ»: 

ПОЛІТИКА як місце / час прогресу подій [39]; 

15) акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач [307] «AG-

людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-супроводжувачем»: 

супроводжувач = 1. критично-нейтральне ставлення [215]; 2. позитивне 

ставлення [18]; 3. негативне ставлення [20]; 4. оптимістичне ставлення [6]; 

5. песимістичне ставлення [8]; 6. сатиричне ставлення [3]; 7. чутливе ставлення 

[4]; 8. уявлення, припущення [27]; 9. суперечність поглядів, конфлікт [4]; 

10. ступінь розуміння теми [2]; 

16) акціональна схема контактної дії
3
 + адресат [6] «AG-людина аналізує 

PT-ПОЛІТИКУ з AD-адресатом»: 

адресат = людина / колектив [6]; 

17) акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив [288] «AG-людина 

аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив»: 

медіатив = 1. ЗМІ [22]; 2. документ / історично-архівний матеріал [6]; 

3. наукова література [62]; 4. художня та публіцистична література [43]; 

5. мистецький твір [20]; 6. рецензія на наукову публікацію / твір [8]; 7. точка зору 

[101]; 8. публічний захід [9]; 9. конкретний випадок [17]; 

18) акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент [386] «AG-людина 

аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-інструмент»: 
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інструмент = суспільна галузь [239]: 1. історія і право як інструмент аналізу 

[111]; 2. економіка як інструмент аналізу [17]; 3. філософія, психологія, 

антропологія, релігія як інструмент аналізу [42]; 4. культура, етика, естетика як 

інструмент аналізу [46]; 5. поліграфія як інструмент аналізу [14]; 6. інформаційні 

технології як інструмент аналізу [9]; 

інструмент = виборча кампанія [23]; 

інструмент = зіставлення [124]: 1. правова система та захист прав людини як 

інструмент зіставлення [19]; 2. історія, суспільні події, буденне життя як 

інструмент зіставлення [14]; 3. бізнес та економіка як інструмент зіставлення [5]; 

4. логіка як інструмент зіставлення [20]; 5. релігія, філософські ідеї, мораль як 

інструмент зіставлення [6]; 6. культура та література як інструмент зіставлення 

[16]; 7. інший тип ПОЛІТИКИ як інструмент зіставлення [44]; 

19) акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент [145] «AG-людина 

аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-ПОЛІТИКУ»: 

використання ПОЛІТИКИ як інструменту [135]: 

невикористання ПОЛІТИКИ як інструменту [10]; 

20) акціональна схема
5
 [46] «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / 

робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок)»: 

наслідок = 1. поява політичних змін [23]; 2. відсутність політичних змін [4]; 

3. поліпшення ситуації, політична стабільність [7]; 4. загострення ситуації, 

політична нестабільність [7]; 5. зміна влади [5]; 

21) акціональна схема
5
 + інструмент [81] «AG/CR-людина / подія діє на PT-

ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок) через IN-інструмент»: 

інструмент = 1. підхід, метод, ідея, план [19]; 2. нав’язування волі [19]; 

3. без нав’язування волі [2]; 4. дотримання норм моралі, людських цінностей [8]; 

5. нехтування нормами моралі, людськими цінностями [2]; 6. опір діям влади [15]; 

7. навички, зусилля, можливості [7]; 8. використання конституційних прав [3]; 

9. виборчі прийоми [2]; 10. зміна або перерозподіл влади [4]; 

22) акціональна схема
5
 + мета [33] «AG/CR-людина / подія діє на PT-

ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок) з GL-метою»: 
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мета = 1. захист громадських прав та інтересів [7]; 2. поліпшення 

соціального стану, стабілізація політичної ситуації [11]; 3. контроль, 

перерозподіл, збереження, поновлення, зміна влади або законодавства [7]; 

4. прагнення отримати зиск [8]; 

23) акціональна схема
6
 [51] «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить 

FT-подію / стан (наслідок)»: 

наслідок = 1. продукування змін [7]; 2. зміна влади [2]; 3. поява проблем [5]; 

4. поліпшення умов життя, політичної ситуації [8]; 5. погіршення умов життя, 

політичної ситуації [8]; 6. контроль свободи слова [2]; 7. зміна емоційного стану, 

поведінки [16]; 8. виховання особи, формування її статусу [3]; 

24) акціональна схема контактної дії
7
 [61] «AG-людина входить у / не 

входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ»: 

вхід людини у ПОЛІТИКУ [45]; 

вихід людини з ПОЛІТИКИ, утримання від ПОЛІТИКИ [16]; 

25) акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета [18] «AG-людина 

входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою»: 

причина / мета = 1. покращення умов життя суспільства [6]; 2. опір діям 

чинної влади [4]; 3. продовження кар’єрних традицій сім’ї [1]; 4. прагнення [1]; 

5. отримання прибутку [4]; 6. відновлення сил [1]; 7. зміна політичних поглядів 

[1]; 

26) акціональна схема контактної дії
7
 + інструмент [3] «AG-людина 

входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ через IN-інструмент»: 

інструмент = 1. участь у політичному русі [2]; 2. громадська діяльність [1]. 

Отже, загалом налічується 2590 випадків реалізації 26 пропозиційних схем 

ПОЛІТИКИ в 515 контекстах вибірки корпусу COCA. 

 

3.1.2. Критерії ідентифікації логічних предикатів ПОЛІТИКИ 

Під час встановлення логічних предикатів ПОЛІТИКИ та їхнього сортування 

за пропозиційними схемами ми дотримувалися двох критеріїв аналізу: 

1) у контекстах вибірки аналізувалися не лише суміжні колокації слова 
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politics, але й розглядалися його смислові зв’язки з іншими словами в реченні; 

2) припускалося, що в кожному контексті вибірки може генеруватися 

декілька пропозиційних схем. 

Пояснення першого критерію. Підставою аналізу суміжних і несуміжних 

колокацій слова politics стало переконання, що в межах контексту лексема politics 

нерідко логічно пов’язана семантичними зв’язками з іншими членами речення. 

Так, несуміжні позиції імпліцитно активують логічні предикати, сортовані 

пропозиційними схемами. Розглянемо контексти, де актуалізується посесивна 

схема власності «OW-людина / група має OD-ПОЛІТИКУ»: 

“We will walk out in dignity, solidarity with all marginalized people affected by 

Pence’s politics, both on this campus and throughout our nation”, the page says (627). 

Binyamin Netanyahu’s electoral success has been rooted in his ability to 

convince Israel’s broad Jewish electorate to adopt a skeptical outlook to politics (195). 

The same angst that prompted the massive women’s march, creation of new 

progressive advocacy groups and donations to liberal causes is also drawing 

contenders into state politics as a way to push back against Trump’s agenda (870). 

У першому прикладі колокація суміжного з пунктирною лексемою politics 

слова семантично засвідчує, що людина Pence (Майкл Пенс – Віцепрезидент 

США) перебуває в політиці й фактично володіє владою. У двох інших контекстах 

сусідні з лексемою politics слова не позначають людину-володаря ПОЛІТИКИ, але 

зі смислової точки зору зазначене в іншій частині речення прізвище в описі 

суспільного життя дозволяє імпліцитно домислити, що названа людина фактично 

перебуває у владі й зумовлює події, згадані в контексті (Binyamin Netanyahu – 

Беньямін Нетаньягу, Прем’єр-міністр Ізраїлю; Trump – Дональд Трамп, Президент 

США). Отже, доречно й останні контексти вважати випадками актуалізації 

логічних предикатів за посесивною схемою власності. 

Окрім посесивних схем, «імпліцитно-несуміжні колокації» лексеми politics 

траплялися й у інших пропозиційних схемах. Наприклад, такими є буттєві схеми 

«ПОЛІТИКА є ТАМ-місце» або «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час»: 

Your politics of division and anger is getting America nowhere (893). 
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In 1931 he became a chief counsel to an anti-corruption probe that shook up 

local politics (3). 

Імпліцитність фігурує в контекстах з акціональними схемами, типовими 

серед яких є схеми «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив», «AG-

людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-інструмент». Так, у схемах із медіативом 

вказується не лише праця, твір, видання тощо як середовище аналізу ПОЛІТИКИ 

(перший контекст), але й людина-автор як ідентичний імпліцитний заміщувач 

такої вказівки (останній контекст): 

By contrast, writing in the left-leaning “Guardian”, the commentator Afua 

Hirsch spoke admiringly of Ms. Markle’s politics and said that her addition to the royal 

family would force Britain to confront truths about race relations it prefers not to 

discuss (797). 

For both Wittgenstein and Badiou, the subject is of vital importance in this union 

of politics and logic (297). 

З іншого боку, у медіативній ролі імпліцитно домислюється й усне 

висловлювання, точка зору людини щодо ПОЛІТИКИ. У такому разі медіативна 

людина-продуцент думки зазначена іменником або заміщена займенником. У 

корпусній вибірці такі випадки зазвичай фіксувалися в контекстах з прямою чи 

непрямою мовою та в реченнях, де присудком виступає дієслово з перцептивною, 

комунікативною або ментальною семантикою: 

“If the government in Madrid had deployed the same efforts in politics as they 

have in now deploying policemen, we would not have got here”, he said (842). 

The guys saw Mr. Trump as a cult hero: a trash-talking boss who broke the rules 

of politics and got away with it (698). 

Privately, a number of my colleagues have expressed concern about the direction 

of our politics and the behavior of the president (825). 

Якщо говорити про аргументну роль інструменту, то найчастіше вживаним 

інструментом аналізу ПОЛІТИКИ були галузі людської діяльності (гуманітарні, 

прикладні науки). Під час тематичного групування предикатів за цією схемою 

інколи було важко провести межу між суміжними науками-інструментами 
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аналізу: в одному контексті ПОЛІТИКА могла розглядатися обома науками 

одночасно. По-друге, схема імпліцитно виводилася, навіть якщо в реченні не 

зазначалося дієслово з аналітично-ментальною семантикою. 

We conclude by analyzing possible scenarios for Israeli politics in the 

foreseeable future (174). 

The Virginia system virtually guarantees that politics will drive the governor’s 

actions (646). 

Instead of serving as a source of faith in politics, the 2011 protests ultimately 

fueled the Right’s skepticism (197). 

У перших двох контекстах ПОЛІТИКА аналізується лише в аспекті однієї 

суміжної галузі: історії (foreseeable future) або права (Virginia system). В останній 

цитаті лексеми 2011 protests ultimately fueled the Right’s skepticism переконують, 

що опис здійснюється і з історичної (вказівка на певний період – 2011 protests), і з 

правової (зазначено характер подій – protest ultimately fueled the Right’s skepticism) 

перспективи. Отже, доцільно об’єднати дві суміжні гуманітарні науки в один 

інструмент аналізу – «історія і право як інструмент аналізу». 

Інший приклад накладання наук у один інструмент – об’єднання культури з 

етикою та естетикою або філософії з психологією, антропологією й релігією: 

The homosocial contest between Odili Samalu, the narrator protagonist, and 

Chief M. A. Nanga, his political antagonist, displaces central preoccupations of the 

novel: an elaboration of the aesthetic cultures through which women are 

misapprehended and how their participation in national politics is diminished (452). 

Beyond the aspiration to create a new Jew, the Zionist movement advocated other 

ideas that reflected a politics of hope, including the establishment of “a light unto the 

nations” – an exemplary, just society in the vision of the Biblical prophets – and a 

conviction that Israel could live in peace with its neighbors (233). 

Словосполучення aesthetic cultures вказує на перетин культури з естетикою, 

у той час як лексема ideas та фраза a light unto the nations обумовлюють релігійну 

основу ПОЛІТИКИ і формують світогляд народу в соціумі. 

Окрім вищезгаданої «імпліцитності несуміжних колокацій» лексеми politics, 
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у процесі аналізу вбачалася імпліцитність у іншому ракурсі. Так, привернули 

увагу випадки, коли в низці почергових контекстів імпліцитно йшлося про 

ідентичний аспект ПОЛІТИКИ, але в одних контекстах наводилася повна номінація 

аспекту, а в інших – неповна. Розглянемо два почергові контексти: 

Despite a strong body of literature on Indigenous women’s politics, we still know 

very little about how Indigenous women formed their political identities, developed 

political communities, and strategically leveraged their disadvantaged gender and 

racial positions to achieve political change (410). 

In recent years, scholars in the United States and Canada have re-examined 

Indigenous women’s activities and discovered the deeply political nature of women’s 

social work, but women’s politics remains historically decontextualized and either 

divorced from or folded into the broader Indigenous rights movement (411). 

У контекстах імпліцитно однакова тематика: боротьба за права жінок у 

Британській Колумбії в Канаді, що номінується повністю як Indigenous women’s 

politics (за буттєвою квалітативною схемою «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість – така за 

типом – тип: за особистісним та гендерним критеріями»). Перший приклад подає 

назву повністю (Indigenous women’s politics), другий – усічено (women’s politics). 

Однак спільна тематика дає підставу стверджувати, що повна й усічені форми 

іменують ідентичну схему. 

Аналогічне маємо в почергових контекстах, де тематично йдеться про 

ПОЛІТИКУ з номінацією politics of racial resentment схеми «ПОЛІТИКА є ТАКА-

якість – така за типом – тип: за керівними принципом або ідеєю»: 

As it had in 1868, a shift in local power promised to unsettle the status quo, and 

resentment politics quickly took shape (53). 

The politics of racial resentment were closer to the surface, and the old 

commitment to elite planter control was deeply ingrained (54). 

Пояснення другого критерію. У вибірці з ПОЛІТИКОЮ вбачалося, що один 

контекст генерує кілька груп логічних предикатів, які сортуються низкою 

пропозиційних схем. 

In Trump’s Washington, where the struggle over classified information plays out 
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in day-to-day politics, it sounds more like a description of business as usual (635). 

Аналіз: людина Trump володіє ПОЛІТИКОЮ (посесивна схема власності); 

ПОЛІТИКА є в місці Washington (буттєва локативна схема) і в час day-to-day 

(буттєва темпоральна схема); водночас, ПОЛІТИКА може існувати з буденною 

періодичністю day-to-day (буттєва схема способу існування); у ПОЛІТИЦІ-місці 

відбувається подія struggle у режимі play out (акціональна схема стану / процесу + 

спосіб + локатив); людина аналізує ПОЛІТИКУ через business як інструмент 

зіставлення (акціональна контактна схема + інструмент). 

Інший приклад – корпусний контекст, де реалізуються декілька схожих 

схем, але з різними аргументними ролями (супроводжувач, медіатив, інструмент) 

або з різними підвидами однакової аргументної ролі (інструмент): 

Wittgenstein’s analysis gives us a further insightful way of perceiving the politics 

of subjectivity and scission with reference to the realm of logic (311). 

Йдеться про тип ПОЛІТИКИ politics of subjectivity and scission (буттєва 

квалітативна схема). Людина аналізує її через акціональні контактні схеми: із 

супроводжувачами критично-нейтрального ставлення (вказують лексеми analysis, 

perceiving), у праці-медіативі Wittgenstein’s, через інструмент філософії (до сфери 

якої належить Wittgenstein), а також у зіставленні з інструментом логіки logic. 

Отже, маємо буттєву квалітативну схему, а також п’ять акціональних контактних 

схем (дві з супроводжувачем, дві з інструментом, одна з медіативом аналізу). 

Дотримання цих двох критеріїв аналізу ідентифікувало 2590 груп логічних 

предикатів ПОЛІТИКИ у 26 пропозиційних схемах, які підлягають графічному 

відтворенню у формі мережевої концептуальної моделі. 

 

3.1.3. Мережева концептуальна модель ПОЛІТИКИ 

Отримані 26 пропозиційних схем візуалізуються в графічній мережі 

ПОЛІТИКИ, активованої лексемою politics як інформації у свідомості людини на 

матеріалі американського англомовного дискурсу з корпусу COCA (рисунок 3.1): 
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Рисунок 3.1. Мережева концептуальна модель ПОЛІТИКИ 

Мережева модель інтерпретується, що генерує узагальнений зміст концепту 

ПОЛІТИКА як денотативне значення іменника politics: 

ПОЛІТИКА є властивістю людини, її власністю. 

Будучи видовим таксоном, рід ПОЛІТИКИ визначається її належністю до 

певного вищого таксону: ПОЛІТИКА розуміється як дисципліна / дослідження, 
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існує ТАК-

спосіб (9) 

через IN-

інструмент 

(21) 

з GL-

метою (22) 

через CS-

причину / з 

GL-метою (25) 

через IN-

інструмент 

(26) 

AG/CR діє на PT-

ЛЮДИНУ / робить FT-

ПОДІЮ / СТАН 

(наслідок) (23) 

AG-ПОДІЯ 

відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM (14) 

AG-ЛЮДИНА аналізує / 

не аналізує PT-пацієнс 

через IN (19) 
AG-ЛЮДИНА аналізує 

PT 

ТОДІ-час 

(11) 

з AT-

супроводжувачем 

(15) 

з AD-

адресатом 

(16) 

через MD-

медіатив (17) 

через IN-

інструмент 

(18) 

AG прогресує 

ТАК-спосіб (10) 

ТАМ-місце 

(12) 

через CS-

ПРИЧИНУ 

(13) 
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професія, регламентована система, розвиток / стан подій або інгібітор чи 

каталізатор їхнього розвитку, сутність речей, комунікація, набір ідей та поведінка. 

ПОЛІТИКА виступає персоніфікатором, складником власної назви певного 

об’єкта (наприклад, книги або дослідження). Вона піддається метафоризації і 

порівнюється зі світом, сферою й областю, центром, полем, ареною, сценою, 

сценарієм тощо. 

ПОЛІТИКА існує в певному місці (світ або його сторона чи частина, країна, 

етнічна група, штат, провінція, округ, місто, підприємство, публічна установа, 

група людей), у певний час (століття, роки, період минулого, теперішнього, 

майбутнього часу, у процесі та після історико-політичних змін). 

Вона має конкретні якості, що різняться за важливістю, будовою і 

складністю, оцінкою, характером функціонування і стабільністю, спрямованістю, 

продуктивністю, характером сприйняття / ступенем прозорості, суспільною 

підтримкою, підтримкою чиїхось прав та інтересів, націленістю на прибуток, 

публічністю та нормативністю. 

Помітне місце серед якостей ПОЛІТИКИ займає її типологічне розгалуження 

за територією управління, вектором управління, історичним існуванням, 

керівними принципом або ідеєю, ідеологією, партійними переконаннями, 

статевим принципом і галуззю впровадження. 

ПОЛІТИКА піддається рахуванню: її кількість зводиться до нуля, одиниці або 

невизначеного числа. Вона існує в певний спосіб: з опорою на керівний принцип, 

з періодичністю, метою та призначенням її реалізації. 

ПОЛІТИКА здатна певним чином прогресувати: з’являється, розвивається і 

змінюється (причому і з покращенням, і з погіршенням); у конкретний час і в 

конкретному місці, унаслідок дії характерних причин – чинних законів, характеру 

її керування. ПОЛІТИКА виступає місцем або часом, де й коли відбуваються події. 

Людина аналізує ПОЛІТИКУ, і цей процес супроводжується конкретним 

ставленням до неї (критично-нейтральним, позитивним, негативним, 

оптимістичним, песимістичним тощо) та націлений на певного адресата. 

ПОЛІТИКА розглядається в контексті письмових або усних медіативів – ЗМІ, 
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документи, література (наукова, художня, публіцистична), твори (сценічні, 

кінематографічні, музичні), рецензії, усні обговорення й думки, публічні заходи, 

окремі випадки-ситуації, – а також із використанням інструменту: аналізується 

крізь призму відповідних наук, виборчих кампаній та зіставним шляхом. Людина 

застосовує або не застосовує ПОЛІТИКУ як інструмент аналізу об’єктів. 

Людина чи подія діє на ПОЛІТИКУ або робить певний наслідок у ній; 

наслідок проявляє себе як поява або відсутність політичних змін, поліпшення або 

погіршення ситуації (політичної стабільності), перестановка владних кадрів. 

Контактно-каузативна взаємодія людини з ПОЛІТИКОЮ реалізується через 

інструмент (певні підходи, нав’язування або ненав’язування волі, дотримання або 

нехтування моральними якостями, опір діям чинної влади, використання 

конкретних навичок і можливостей, конституційних прав тощо) та обумовлена 

метою (захист громадських прав та інтересів, налагодження стабільності, 

впровадження змін у владі, прагнення отримати зиск). 

З іншого боку, і ПОЛІТИКА проявляє себе як актант дії на людину чи 

продуцент певних подій або стану, тому наслідком є суспільні або владні зміни, 

поява проблем, поліпшення чи погіршення політичної стабільності, введення 

цензури, зміна емоційного стану або поведінки людини тощо. 

Людина здатна входити або не входити до ПОЛІТИКИ, утримуватися від неї, 

що обумовлюється певними причинами або метою (наприклад, покращення умов 

життя суспільства, опір діям чинної влади, втілення кар’єрних планів або 

прагнень, отримання прибутку), а також реалізується через певний інструмент 

(участь у політичному русі, громадська діяльність). 

 

3.2. Когнітивна модель ПОЛІТИКИ на матеріалі корпусу COCA 

Згенерований зміст-денотативне значення концептуальної моделі підлягає 

операціям когнітивної інтерпретації та промінантності, що формує польову 

когнітивну модель ПОЛІТИКИ. 
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3.2.1. Макроструктура концепту ПОЛІТИКА на базі пропозиційних схем 

 

3.2.1.1. Образний елемент концепту ПОЛІТИКА 

Образний елемент репрезентує певний об’єкт уявлення, із яким асоціюється 

досліджуваний концепт у свідомості людини. Він формується або через сенсорне 

сприйняття об’єкта (перцептивний образ), або в процесі його переосмислення 

крізь призму інших концептів (когнітивний, або метафоричний образ). 

Огляд пропозиційних схем ПОЛІТИКИ дозволяє стверджувати, що 

перцептивний образ відтворений буттєвою квалітативною схемою «ПОЛІТИКА є 

ТАКА-якість» (7 прикладів; підтип «така за характером сприйняття або ступенем 

прозорості» – abstract (39), explicit (522), implicit (527), obvious (672), recognizable 

(553), dog-whistle (619), back-channel (512) politics). Метафоричний образ втілений 

у компаративній схемі метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят» 

(29 прикладів; підтипи «корелят = світ, сфера / область, центр, поле, арена, сцена, 

сценарій, коктейль, приплив, маяк, вир, хаос, тканина, риття крота, самовідданий 

Христос, реліквія / залишки, вогонь, допоміжний інструмент»). Образний 

складник у вибірці налічує 36 випадків реалізації із усіх 2590, тобто 1,4% із 100%. 

Образний компонент концепту ПОЛІТИКА на цьому не вичерпується: у 

компаративній схемі метафори зареєстровані лише логічні предикати, але не 

враховано функціонування у вибірці параметрів порядку метафоризації концепту, 

які також надають йому фізичної оболонки, втілюючи його в живий чи неживий 

об’єкт. До таких параметрів належать: спаціальність (просторове розташування 

щодо інших об’єктів), дискретність (позначення точно окресленого у своїй сфері 

об’єкта), дименсіальність (наявність розмірів, вимірність), перцептивність 

(можливість фізичного сприйняття людиною) [210, с. 246-248]. 

Вибірка визначає характер функціонування наведених параметрів, і концепт 

набуває певного метафоричного втілення (відповідно до ідей метафоризації за 

Дж. Лакоффом і М. Джонсоном [104]). Так, параметр дискретності продукує 

концептуальну метафору ПОЛІТИКА є МІСЦЕ, надаючи останньому статусу 

окресленості, вираженої лексемами на позначення кордонів, меж: limit (119, 417), 
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frontier (245), boundary (426), demarcation line (302, 307). Разом 6 контекстів. 

Politics knows no limits; that is one of the reasons we have a Constitution (119). 

Ultimately, though this woman and the women’s organizations agreed on value 

and role of motherhood in women’s politics and daily life, this woman maintained 

strong gendered alliances with male leadership, while the women’s organizations 

increasingly transgressed accepted boundaries of gendered politics (426). 

Дискретне МІСЦЕ набуває певних форм: ПОЛІТИКА розуміється як центр 

(center – 378, 545), сфера / область (realm, domain – 279, 295, 298, 299, 302, 308), 

арена (arena – 826), сцена (stage – 468), поле (field – 310), світ (world – 266, 267, 

309, 806, 853). Разом 16 контекстів. 

Nevertheless, in the arena of politics, the P.R.I. continued its reign (826). 

While such constructions occur mostly on the stage of national and nationalist 

politics, they also materialize within spheres of everyday life (468). 

Second: axiom of incompleteness finds its adaptation in the field of politics (310). 

Метафоризація ПОЛІТИКИ як МІСЦЯ здійснюється й через спаціальність, 

мотивуючи принципи горизонтального розташування ПОЛІТИКИ-МІСЦЯ відносно 

інших об’єктів, що вербалізується дієсловами cut off (275), insulate (645), bar (839), 

separate (487) та прикметником distant (203). Разом 5 контекстів. 

Bare life, in this sense, still belongs to the realm of the sacred (as that which is 

cut off from the polis, from the law, from sacred rituals) and so does taxable life (as that 

which has been cut off from history, from politics, from recognition) (275). 

If the vote goes on, as he says it will, Mr. Puigdemont could be barred from 

politics and go to prison for misusing public money to hold a referendum that Spanish 

courts have ordered suspended (839). 

The faith they offered to the Israeli public was thus hollow, very distant from a 

genuine politics of faith (203). 

Звідси, лексеми, що реалізують спаціальність ПОЛІТИКИ-МІСЦЯ, зазвичай 

вживаються з прийменником from, і вони не лише регламентують горизонтальне 

розташування, а й ізоляцію ПОЛІТИКИ від інших об’єктів. Тобто, спаціальність 

конкретизує, підкреслює дискретність ПОЛІТИКИ. 
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Спаціальність регламентує вертикальне положення ПОЛІТИКИ-МІСЦЯ 

відносно інших об’єктів. ПОЛІТИКА може знаходитися вище іншого об’єкта 

(deeper than politics – 921; underlie politics – 253; politics located on its surface – 

520) або нижче нього (nationalism imbricates politics – 454). Разом 4 контексти. 

While her work since that book has been labeled political, Forch prefers to call 

herself a “poet of witness”, seeing poetry as something deeper than politics (921). 

While the former focuses on the function of women in the homosocial contest 

between the protagonist and his sponsor, the latter addresses the imbrications of 

nationalism and gender politics in the novel (454). 

Метафоризація ПОЛІТИКИ-МІСЦЯ обумовлена й дименсіальністю. Так, 

лексема polarize (958) надає ПОЛІТИЦІ-МІСЦЮ полярної вимірності: 

Minnesota’s politics are increasingly geographically polarized, with Republicans 

dominating greater Minnesota while the DFL controls cities, e.g. the Twin Cities (958). 

Метафоризація ПОЛІТИКИ-МІСЦЯ зумовлена й параметрами розгорнутого 

формату. Один із них – спаціальна трансференція (активне або пасивне 

переміщення в просторі) [210, с. 248]. Звідси, метафора розширюється: ПОЛІТИКА 

розуміється як МІСЦЕ, щодо якого інший об’єкт наближається (extend to politics – 

273; move toward the center of British politics – 545; approach to politics – 225, 603, 

726, 730) або віддаляється (shift focus from politics – 809; withdraw from politics – 

277; escape from politics – 807). Разом 9 контекстів. 

Bare life’s value extends to ethics and politics as opposed to a qualified life, that 

is, a good life worth being protected by the law (273). 

But whether these series reflect our current politics or escape from it, good 

writing trumps all of that (807). 

Спаціальна трансференція розуміє ПОЛІТИКУ не лише як місце-орієнтир 

руху, але і як ФІЗИЧНЕ ТІЛО, що горизонтально (foreground politics – 381; direction 

of politics – 825) або вертикально (project politics upon canvas – 336; superimpose 

politics upon Roselily – 349) переміщується до місця. Разом 4 контексти. 

However, as in most Pynchon criticism, their analysis shifts the focus away from 

sexuality and instead foregrounds countercultural politics, narrative innovation and 
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individual liberties (381). 

Readers familiar with the Black Nationalist politics of the 1960s recognize the 

politics of transformation the groom would like to superimpose upon Roselily (349). 

Відгалуженням є випадок, коли спаціальна трансференція реалізована у 

відношенні «зміна положення однієї речі щодо іншої». ПОЛІТИКА інтерпретується 

як РІЧ, яка ставиться перед/над іншою річчю (put politics over principle – 832) або 

за/під нею (put people ahead of politics – 823). Разом 2 контексти. 

I see politicians put power or politics over principle, and I am incredulous (832). 

Whitmer on Tuesday praised Bernstein for his commitment to education, social 

justice and the environment while saying his personal generosity illustrates the good 

that people can do for one another when they put people ahead of politics (823). 

Іншим вектором метафоризації концепту ПОЛІТИКА є його ототожнення з 

вмістищем, крізь межі якого відбувається рух. Генерується метафора ПОЛІТИКА є 

ВМІСТИЩЕ. Реалізований за спаціальною трансференцією рух спрямований 

всередину чи назовні. Активному або пасивному переміщенню піддаються живі й 

неживі об’єкти. Так, у ПОЛІТИКУ-ВМІСТИЩЕ проникає людина: 

For many, the entry into electoral politics was a natural outgrowth of their 

family’s political activism, in some cases going as far back as their grandparents (329). 

U.S. Rep. Brenda Lawrence, D-Southfield, who had just appeared on a panel with 

Dingell at the Mackinac Policy Conference on cutting through the politics of the state’s 

bipartisan leadership, said the Democratic Party clearly is in trouble (834). 

Людину можуть і залучати до ПОЛІТИКИ-ВМІСТИЩА: 

He also worked as a newspaper journalist, an activity that along with his 

community involvement helped draw him into politics (940). 

And there is this sort of sense of: does my art matter or should I be doing 

something that seems more directly effective, like getting involved in politics? (615) 

Може вказуватися й місце проникнення в ПОЛІТИКУ-ВМІСТИЩЕ: 

Although the township experiment was only tried in three states, it was less an 

outlier than a window into the complex local politics of Reconstruction (35). 

Звідси, проникнення в ПОЛІТИКУ-ВМІСТИЩЕ вербалізується дієсловами, 
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іменниками із семантикою руху та прийменниками into, in, through (entry / enter 

into – 327, 328, 329, 330, 710; go into – 332, 850; be into – 816; get back into – 770; 

venture into – 625; draw into – 870, 940; get involved in – 331, 615, 718, 771; cut 

through – 834; window into politics – 35). Разом 18 контекстів. 

Аналогічного переміщення в ПОЛІТИКУ-ВМІСТИЩЕ зазнають і неживі 

об’єкти. Активний характер такого явища подається в контекстах із дієсловами 

penetrate (916) і course through (812). Разом 2 контексти. 

The shooting of a senior GOP congressional leader, Hill staffers and Capitol 

police officers is a sober reminder of how deeply anger and division have penetrated 

our politics and our culture (916). 

With a background in investment banking and a turn as economy minister under 

a historically unpopular president, he may have seemed an ill fit for the anti-

establishment anger coursing through Western politics (812). 

Пасивне переміщення неживих об’єктів у ПОЛІТИКУ-ВМІСТИЩЕ також 

трапляється, і вербалізацію подано дієсловами із семантикою спрямованого руху 

та прийменниками into, in (carry into – 358; bring in – 835; deploy in – 842; 

incorporate into – 429; resituate in – 366). Разом 5 контекстів. 

Fields, who retired after 22 years in the Marine Corps, said he brings a wide 

array of skills to politics from his military background, including logistics, organization 

and communication (835). 

If the government in Madrid had deployed the same efforts in politics as they 

have in now deploying policemen, we wouldn’t have got here, he said (842). 

Схожим чином реалізується зовнішній рух об’єктів відносно ПОЛІТИКИ-

ВМІСТИЩА: істоти чи неістоти активно покидають ВМІСТИЩЕ (transcend politics – 

887; move beyond politics – 46; extend over politics – 115) або пасивно вилучаються 

з нього (exclude from politics – 218, 471). Разом 5 контекстів. 

While there is a divide over its extent, Khomeini preached that this clerical 

authority, under a supreme guardian jurist, should extend over national politics, thus 

forming the ideology of both the Islamic Republic of Iran and Hizbullah (115). 

The dynamic of the election period, as represented in the polls, gave voters 
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reason to believe that Arabs could overcome the right-wing plan to exclude them from 

politics, thus upholding the vitality of Israeli democracy and of politics (218). 

Проникнення в ПОЛІТИКУ-ВМІСТИЩЕ може не відбуватися. Це стосується 

живих об’єктів, котрі свідомо не проникають у ВМІСТИЩЕ, що вербалізується 

сполученнями take away from politics (560), stay out of politics (927), avoid politics 

(757), abstain from politics (693). Разом 4 контексти. 

Kevin Sickey, former Coushatta police chief, son of former Tribal Chairman 

Ernest Sickey and brother of Councilman David Sickey, replaced Poncho, but after 

stepping down and taking a few years away from politics (560). 

It used to be people avoided politics. You can’t do that anymore as a brand (757). 

Спаціальна трансференція інтерпретує ПОЛІТИКУ не лише як ВМІСТИЩЕ, 

але і як ВМІСТ, що залучається до вмістища, вилучається з нього, тримається в 

його межах. Лексема contain (364) засвідчує тримання ВМІСТУ-ПОЛІТИКИ у 

вмістищі, у той час як словосполучення drag politics into (851), ghettoize politics 

into (423), introduction of politics into (465), include politics (13, 453, 541), mix 

politics into (704) залучають ВМІСТ-ПОЛІТИКУ до вмістища. Разом 8 контекстів. 

I think the governor is right not to drag partisan politics into this environment, 

and I encourage members of the Democratic Party to resist it as well (851). 

Examples include politics, organizations and economics (13). 

За дії параметра спаціальності трапляється, що об’єкти не лише розташовані 

один відносно іншого, але й пов’язані між собою. ПОЛІТИКА метафоризується як 

ВЗАЄМОДІЯ, реалізована прийменником between та іменниками на позначення 

контакту (connection – 530; relation / relationship – 300, 301, 382, 400, 402, 531) або 

стану (tension 300, 301, 305). Разом 10 контекстів. 

On the contrary, its value lies in its ability to establish concrete and direct 

connections between Morris’s typographical politics and his book aesthetics (530). 

If we keep this tension between politics and science in mind and understand its 

true implications, it is then no surprise to see that Alain Badiou and Ludwig 

Wittgenstein pursue a similar pathway of analysis with a comparable normatively 

charged focus on the relation between politics and logic or axiomatic thinking (300). 
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ПОЛІТИКУ-ВЗАЄМОДІЮ конкретизує дискретність: окреслюючись, 

ПОЛІТИКА-ВЗАЄМОДІЯ набуває форми, у якій відбувається її контакт із іншими 

об’єктами, що відтворюється лексемами перехрестя (intersection – 319, 408, 503), 

перехресний вогонь (cross fire – 420), союз (union – 297, 303, 306; alliance – 8; 

combination – 57). Разом 9 контекстів. 

For both Wittgenstein and Badiou, the subject is of vital importance in this union 

of politics and logic (297). 

More recently, protests in Cairo, Istanbul and Rio de Janeiro, among others, 

have all witnessed the participation of fans in social uprisings or protests occurring at 

the intersection of football and politics (319). 

Параметр перцептивності утворює новий вектор метафоризації ПОЛІТИКИ. 

Так, розуміння ПОЛІТИКИ як об’єкта, що аналізується сенсорними системами, 

переосмислює її як ОБ’ЄКТ СПРИЙНЯТТЯ, сенсорність якого вербалізується 

лексемами see (874), look at (783), focus on (175, 509, 809), view (41, 187, 480), 

observe (871), contemplate (351), perceive (311), readings of (383), receptive to (483), 

recognize / recognizable (251, 349, 551, 553), distinguish / indistinguishable (163, 

900), ignore (569, 630). Разом 21 контекст. 

Free schools, free churches and free social intercourse all point to his Yankee 

view of politics and society founded on the bedrock of town government (41). 

As one may recognize from following current American politics, this cheap 

foreign labor anti-immigrant argument is still being made 130 years later (251). 

У результаті сприйняття ПОЛІТИКИ формуються відчуття, тобто ОБ’ЄКТ 

СПРИЙНЯТТЯ переходить у ОБ’ЄКТ ВІДЧУТТЯ, вербалізуючись словами like (935), 

lover of (855), feelings about / over (371, 481). Разом 4 контексти. 

I like history and politics and stuff, too, and we have had some debates (935). 

In short, imperfectly as they may mirror popular opinion, movie reviews offer a 

useful glimpse of the range of Americans’ feelings about racial politics (481). 

Далі перцептивно-ментальне осмислення ПОЛІТИКИ генерує у свідомості 

конкретний ОБ’ЄКТ УЯВИ / ОБРАЗ (разом 9 контекстів: believe (61, 352), suggest 

(525), speculate (64), imagine (353, 579), apprehend (535), dream for (637), seem 
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(68)), а зрештою утворюється й РЕЗУЛЬТАТ ПІЗНАННЯ (разом 8 контекстів: know 

about (741), are aware of (344), understand (38, 239, 403, 486, 866, 936)): 

Former state Del. Liz Bobo said she and her husband wrote essays for the book 

about Rouse’s dream for community and county’s early politics (637). 

At some level Trump represents the antithesis, or the undoing, of everything I 

thought I knew about politics, preparation and life (741). 

Фігуруючи в мисленні, ПОЛІТИКА асоціюється або порівнюється з іншими 

об’єктами. Маємо метафору ОБ’ЄКТ АСОЦІЮВАННЯ / ПОРІВНЯННЯ, вербалізовану 

лексемами associate with (382, 388), relate to (14) і сполученнями з than: more 

corrupt than (946), more important than (558). Разом 5 контекстів. 

However, Margherita’s desire to be cut and penetrated reflects a narrative of 

unbecoming that resists the types of identity politics associated with 1960s 

countercultural movements (388). 

I don’t buy for a minute the idea that politics is more corrupt than business or 

the professions (946). 

Перцептивність у розгорнутому форматі залучає дескриптивність [210, 

с. 252]. ПОЛІТИКУ метафоризують як ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ / АНАЛІЗУ / ОПИСУ 

через лексеми analyze (175), examine (435, 691), measure (262), rate (16), appreciate 

(518, 526), construe (467), evaluation (361), consideration (398), describe (321), 

characterize (40, 216), review (638), write on (884, 901), report on (376), account 

(448). Разом 18 контекстів. 

While we analyze both Jewish and Arab politics, our main focus here is on the 

former. Jews comprise a larger and stronger group in Israeli society, and, as such, they 

exert more influence on political outcomes, even within Arab politics (175). 

When positivistic matter-of-fact spirit invaded the consideration of society and 

politics, philosophy was condemned as speculative and pretentious, unverifiable (398). 

ПОЛІТИКА є не лише ОБ’ЄКТОМ АНАЛІЗУ, але й ТЕМОЮ РОЗМОВИ, коли 

людина обговорює ПОЛІТИКУ. Така метафора вербалізується у вибірці лексемами 

discussion (431, 694), talk about (642), rhetoric (149). Разом 4 контексти. 

Here I had the opportunity to sit and learn from Black professors; I could walk 
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the yard and witness Black people hosting discussions about Black liberation, politics, 

educational reform, stock trading and everything else under the sun (694). 

All in all, the HDP’s rhetoric of identity politics increased the party’s election 

performance but the PKK attacks constituted a great impediment to that (149). 

ПОЛІТИКА є ТОЧКОЮ ЗОРУ, коли щодо подій висловлюються нейтрально, 

погоджуються, не погоджуються тощо. Вербалізаторами нейтрального ставлення 

є слова argue (407, 596), think (779), maintain (368), claim (520), comment (708, 731); 

позитивного – share (43), speak admiringly of (797); негативного – disagree with 

(601, 602), reject (56, 950), critique (617), opposition to (421). Крім того, ПОЛІТИКА-

ТОЧКА ЗОРУ втілена в лексемах на позначення сатиричного ставлення: 

humorous / biting commentary on (649, 664). Разом 17 контекстів. 

The show, staged in London’s Vaults theater, features updates to the dialogue 

and song lyrics written by James Rado, who wrote the show with Germoe Ragni in the 

1960s, to comment on contemporary politics (708). 

Before the war he shared the baseline radical politics of his neighbors, but, at 

least by his own account, he was a man of letters only obliquely interested in politics – 

he was not yet a radical (43). 

Whether to dress Mrs. Trump has been a topic of discussion among fashion 

designers who disagree with her husband’s politics (602). 

Ще одним параметром метафоризації ПОЛІТИКИ як неживого об’єкта є 

артефактність (створення предмета-продукту людської діяльності) [210, с. 252]. 

Артефактність є складником дискретності, генерує метафору ПОЛІТИКА є 

ПРОДУКТ, відтворювану дієсловами build (60), construct (418), produce (634), shape 

(244). Разом 4 контексти. 

How can local government be a tool for dismantling inequality and building a 

better politics? (60) 

The women proceeded carefully, constructing their politics within the limited 

spaces available to them (418). 

Поряд із пасивною дією (створення ПРОДУКТУ-ПОЛІТИКИ), артефактність 

інтерпретується і як активна дія, коли ПОЛІТИКА дає продукт. Ініціюється 
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метафора ПОЛІТИКА є ЖИВА ІСТОТА: відбувається персоніфікація концепту 

(уподібнення діям істоти) [210, с. 240], що передається лексемами produce (580), 

cause (380), generate (223), shape (21), provoke (379). Разом 5 контекстів. 

As a stubborn account of survival – of life beyond life and death – it also 

indicates the poetry and the politics that produce and sustain life unfit for society (580). 

As far as can be ascertained, Odeh believes in the potential of politics to 

generate change (223). 

ПОЛІТИКА-ЖИВА ІСТОТА піддається дії довкілля, сприймаючи світ у ракурсі 

перцептивності. Це реалізується словами experience (424), suffer from (407), grow 

short of breath (699). Разом 3 контексти. 

Like the wider Indigenous movement (and second-wave feminism), Indigenous 

women’s politics also experienced degrees of multiplicity across organizations, 

communities and positions (424). 

When everything is made public at once, politics necessarily grows short of 

breath and becomes short-term; issues thin out into idle talk (699). 

ПОЛІТИКА-ЖИВА ІСТОТА здатна показувати чи не показувати щось. Це 

розкривається крізь демонстративність як вид дискретності [210, с. 249] і 

відтворюється лексемами exhibit (129, 131), reveal oneself (309), reflect (38, 136, 

524) як показ чогось та лексемою mask (596) як відсутність показу. Разом 

7 контекстів. 

In each case patterns of local politics exhibit remarkable stability, despite a 

century of conflict and upheaval (131). 

Some argue that the neoliberal politics of privatization and individual 

responsibility within Medicaid policies mask economic and systemic issues around 

extending coverage (596). 

Решта дій ПОЛІТИКИ-ЖИВОЇ ІСТОТИ, згідно з контекстами вибірки, 

зводиться до дієслів, які активують значення: 

1) одновекторного (come to the fore – 146; accompany – 697; follow – 844) або 

двовекторного руху (collide with – 130) – разом 4 контексти: 

Politics follows culture in the way that form follows function (844). 
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Libya saw international politics collide with local aspirations (130). 

2) поліпшення ситуації (help – 700; better – 221; promote – 199; normalize – 

368, 422; rescue – 346; contributes to – 419) – разом 7 контекстів: 

Ayman Odeh, the appointed chair of the Joint List, and his consistent messages 

reflected profound faith in the ability of politics to better the situation of the Arab 

minority in Israel (221). 

3) керування об’єктом (drive – 646; govern – 353; shape, constrain, alter – 21) 

– разом 3 контексти: 

The Virginia system guarantees politics will drive the governor’s actions (646). 

In short, political TCM analysis examines the many ways in which politics shapes 

transaction costs and thus constrains or alters political outcomes (21). 

4) об’єднання з предметом (contract – 8; coalesce – 270) або роз’єднання, 

роздроблення (divide – 875; dissolve – 8; fracture – 455) – разом 5 контекстів: 

The hospital, thus, is an interstice where politics and history coalesce to pacify 

and decide upon women’s lives (270). 

I said the politics that have divided our nation need not divide our state (875). 

5) роботи (work – 293, 401, 616, 822) – разом 4 контексти: 

The more it works as politics, the less it works as art, and vice versa (616). 

6) аналізу та опису фактів (characterize – 186; challenge – 7) – разом 

2 контексти: 

In what follows, we demonstrate how the politics of faith that largely 

characterized the Zionist project in its early days has been recently replaced by a 

skeptical view of politics among Jews (186). 

7) вимоги (require – 185) – разом 1 контекст: 

The politics of faith requires some skepticism to protect existence of private 

sphere beyond reach of government and to check expansive power of government (185). 

8) виникнення і розвитку (emerge – 165, 169, 208, 318; take shape – 53; 

change – 824, 945; develop – 171; evolve – 434) – разом 9 контекстів: 

As it had in 1868, a shift in local power promised to unsettle the status quo, and 

resentment politics quickly took shape (53). 
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Why did the politics of faith emerge only during this election campaign and not 

earlier? (208) 

9) зміни настрою, поведінки, самопочуття людини (disillusion – 505; frustrate 

– 1000; affect – 627; tire – 857, 880; make sick – 780) – разом 6 контекстів: 

I guess he was tired of some of the politics going on (857). 

“We will walk out in dignity, solidarity with all marginalized people affected by 

Pence’s politics, both on this campus and throughout our nation”, the page says (627). 

Отже, маємо 16 концептуальних метафор сумою 254 одиниці: ПОЛІТИКА є 

МІСЦЕ [41], ФІЗИЧНЕ ТІЛО [4], РІЧ [2], ВМІСТИЩЕ [34], ВМІСТ [8], ВЗАЄМОДІЯ [19], 

ОБ’ЄКТ СПРИЙНЯТТЯ [21], ОБ’ЄКТ ВІДЧУТТЯ [4], ОБ’ЄКТ УЯВИ / ОБРАЗ [9], 

РЕЗУЛЬТАТ ПІЗНАННЯ [8], ОБ’ЄКТ АСОЦІЮВАННЯ / ПОРІВНЯННЯ [5], ОБ’ЄКТ 

ДОСЛІДЖЕННЯ / АНАЛІЗУ / ОПИСУ [18], ТЕМА РОЗМОВИ [4], ТОЧКА ЗОРУ [17], 

ПРОДУКТ [4], ЖИВА ІСТОТА [56]. 

Сортування за компаративною схемою метафори й аналіз колокацій за 

параметрами порядку метафоризації продукують схожий результат (визначають 

концепти, через які ПОЛІТИКА переосмислюється), тому 16 концептуальних 

метафор розширюють перелік підтипів сортування логічних предикатів у схемі 

«CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят». Звідси, число логічних предикатів у 

зазначеній схемі збільшується з 29 до 283, у той час як і сума всіх логічних 

предикатів у 26 схемах зростає з 2590 до 2844. 

Отже, частотність когнітивних ознак перцептивниго [7] і метафоричного 

[283] образів складають 290 із 2844, тому частка образного компонента в 

макроструктурі концепту ПОЛІТИКА дорівнює 10,2% із 100%. 

 

3.2.1.2. Інформаційний, інтерпретаційний елементи концепту ПОЛІТИКА 

Інформаційний елемент концепту репрезентує сутність актуалізованого ним 

явища, віднесення до певного класу, роду тощо. Огляд 26 пропозиційних схем 

переконує, що сутність ПОЛІТИКИ фіксується в ідентифікаційній схемі 

класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід» (70 прикладів; підтипи «рід = 

дисципліна / дослідження; професія; регламентована система; каталізатор / 
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інгібітор розвитку або стану подій; розвиток або стан подій; сутність (стан речей); 

комунікація; набір ідей; поведінка»), тому саме її вважаємо ідентифікатором 

інформаційного складника концепту. 

Отже, частка інформаційного складника в макроструктурі концепту 

ПОЛІТИКА становить 70 із 2844, тобто 2,5% із 100%. 

Інтерпретаційне поле є дочірнім елементом інформаційного складника: його 

когнітивні ознаки експлікують інформаційний компонент, оцінюють його, тобто 

відтворюють вивідне знання, яке має людина про позначену концептом сутність. 

Будучи неоднорідним, інтерпретаційне поле поділяється на зони групування 

когнітивних ознак за характером експлікації концепту – оцінна, енциклопедична, 

утилітарна, регулятивна, соціально-культурна, пареміологічна [161, с. 110-115]. 

Наведені зони присутні в структурі концепту ПОЛІТИКА, підтипи 

26 пропозиційних схем якого підлягають відповідному групуванню. 

Оцінна зона (загальна оцінка сутності). Цілком очевидно, що оцінка 

ПОЛІТИКИ актуалізована в буттєвій квалітативній схемі  «ПОЛІТИКА є ТАКА-

якість», зокрема підтипах «така за важливістю [4]; будовою / складністю [7]; 

оцінкою [15]; характером функціонування / стабільністю [10]; спрямованістю [2]; 

продуктивністю [5]; суспільною підтримкою [4]; підтримкою прав, інтересів 

конкретної соціальної групи [27]; націленістю на прибуток [2]; публічністю [1]; 

нормативністю [1]» – разом 78 прикладів із 2844, тобто 2,7% із 100%. 

Енциклопедична зона (осмислення активності сутності на ґрунті 

досвіду, взаємодії з нею). Активність ПОЛІТИКИ як самостійної сутності криється 

в пропозиційних схемах двох фреймів – буттєвому та акціональному, – і кожен із 

них по-своєму репрезентує досліджуваний концепт. 

Буттєві схеми енциклопедичної зони (відтворюють територіальне, часове, 

кількісне й способове існування ПОЛІТИКИ-самостійної сутності в суспільстві): 

1) «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце» (196 прикладів; підтипи «місце = світ, 

сторона / частина світу [12]; країна [87]; етнічна група [44]; штат, провінція, округ 

[31]; місто [19]; підприємство, публічна установа, група людей [3]»); 

2) «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час» (89 прикладів; підтипи «час = століття [13]; рік, 
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період [19]; момент / період теперішнього часу [21], минулого часу [10], 

майбутнього часу [8]; історичний період, період історичних змін [12]; період після 

політичних змін [6]»); 

3) «ПОЛІТИКА є СТІЛЬКИ-кількість» (3 приклади; підтипи «кількість = нуль 

[1]; лише один [1]; декілька [1]»); 

4) «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб» (15 прикладів; підтипи «спосіб = за опорою 

на керівний принцип [12]; періодичністю реалізації [2]; метою і призначенням 

[1]»). 

Акціональні схеми енциклопедичної зони (описують характер еволюції 

ПОЛІТИКИ в соціумі з часової, територіальної й каузативної перспективи): 

1) «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб» (50 прикладів; підтипи «спосіб = 

поява [6]; розвиток і зміни [25]; розвиток і зміни в кращий бік [10]; розвиток і 

зміни в гірший бік [9]»); 

2) «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТОДІ / ТМ» (12 прикладів; підтипи 

«час = століття [3]; рік, період [2]; момент, день [3]; період проведення заходів та 

їхні результати [2]; майбутнє [2]»); 

3) «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / LC» (23 приклади; підтипи 

«місце = країна, штат, місто тощо [5]; етнічна група [11]; суспільний рух [2]; 

партія [3]; організація [2]»); 

4) «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, через CS-причину» (4 приклади; 

підтипи «причина = недосконале законодавство [1]; залучення конкретного 

підходу до керування владою [1]; керування владою конкретною людиною [1]; 

неспроможність зробити щось [1]»). 

ПОЛІТИКА може бути й місцем або часом еволюції конкретної події, на що 

вказує акціональна схема стану / процесу «АG-подія відбувається ТАК-спосіб у 

LC / TM-ПОЛІТИЦІ» (39 прикладів). 

Активність ПОЛІТИКИ проявляється не лише з позиції еволюції, але й з 

точки зору її можливості діяти на людину або продукувати події, наслідки. Це 

вказується акціональною схемою «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-

подію / стан (наслідок)» (51 приклад; підтипи «наслідок = продукування змін [7]; 
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зміна влади [2]; поява проблем [5]; поліпшення [8] або погіршення [8] умов 

життя / політичної ситуації; контроль свободи слова [2]; зміна емоційного стану / 

поведінки [16]; виховання особи, формування її статусу [3]»). 

Отже, сегмент енциклопедичної зони в макроструктурі концепту ПОЛІТИКА 

налічує 482 приклади із 2844, тобто 17% із 100%. 

Утилітарна зона (прагматичне осмислення сутності). Охоплює 

когнітивні ознаки, що актуалізують контакт людини з ПОЛІТИКОЮ в практичному 

аспекті. Утилітарність маємо в посесивних, акціональних і буттєвих схемах. 

ПОЛІТИКА розуміється як підконтрольна сутність, що перебуває у фактичній 

власності людини. Діє посесивна схема власності «OW-людина / група має OD-

ПОЛІТИКУ» (264 приклади; підтипи «власник = людина [172]; група людей [92]»). 

Маючи владу, людина цілеспрямовано проникає в політичну сферу і 

контролює ПОЛІТИКУ або утримується від такого контролю. Залучаються 

3 акціональні схеми контактної дії: 

1) «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ» 

(61 приклад; підтипи «вхід людини у ПОЛІТИКУ [45]; вихід людини з ПОЛІТИКИ, 

утримання від ПОЛІТИКИ [16]»); 

2) «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ через CS-

причину / з GL-метою» (18 прикладів; підтипи «причина / мета = покращення 

умов життя суспільства [6]; опір діям чинної влади [4]; продовження кар’єрних 

традицій сім’ї [1]; прагнення [1]; отримання прибутку [4]; відновлення сил [1]; 

зміна політичних поглядів [1]»); 

3) «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент» (3 приклади; підтипи «інструмент = участь у політичному русі [2]; 

громадська діяльність [1]»). 

Перебуваючи під контролем, ПОЛІТИКА зазнає цілеспрямованого впливу 

людини, що продукує політичні наслідки. Активуються 3 акціональні схеми: 

1) «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок)» (46 прикладів; підтипи «наслідок = поява [23] або відсутність [4] 

політичних змін; поліпшення ситуації / політична стабільність [7]; загострення 
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ситуації / політична нестабільність [7]; зміна влади [5]»); 

2) «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент» (81 приклад; підтипи «інструмент = підхід, метод, 

ідея, план [19]; нав’язування [19] або ненав’язування [2] волі; дотримання [8] або 

недотримання [2] норм моралі / людських цінностей; опір діям влади [15]; 

навички, зусилля, можливості [7]; використання конституційних прав [3]; виборчі 

прийоми [2]; зміна або перерозподіл влади [4]»); 

3) «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою» (33 приклади; підтипи «мета = захист громадських прав та 

інтересів [7]; поліпшення соціального стану, стабілізація політичної ситуації [11]; 

контроль, перерозподіл, збереження, поновлення, зміна влади або законодавства 

[7]; прагнення отримати зиск [8]»). 

Взаємодіючи з політичною сферою, людина неодмінно типологізує 

ПОЛІТИКУ в залежності від власних прагматичних потреб. Спрацьовує буттєва 

квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість: така за типом» (283 приклади; 

підтипи «тип = за територією управління [71]; вектором управління [16]; 

історичним існуванням та реалізацією [10]; керівними принципом та ідеєю [49]; 

ідеологією [43]; партійними переконаннями [15]; особистісним та гендерним 

критеріями [36]; галуззю впровадження [43]»). 

З іншого боку, утилітарність ПОЛІТИКИ полягає в тому, що людина 

цілеспрямовано аналізує політичну сферу і робить конкретні висновки про неї. 

Активуються 4 акціональні схеми контактної дії: 

1) «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-супроводжувачем» 

(307 прикладів; підтипи «супроводжувач = критично-нейтральне [215], позитивне 

[18], негативне [20], оптимістичне [6], песимістичне [8], сатиричне [3], чутливе [4] 

ставлення; уявлення / припущення [27]; суперечність поглядів / конфлікт [4]; 

ступінь розуміння теми [2]»); 

2) «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AD-адресатом» (6 прикладів; підтип 

«адресат = людина / колектив [6]»); 

3) «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив» (288 прикладів; 
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підтипи «медіатив = ЗМІ [22]; документ / історично-архівний матеріал [6]; 

наукова [62], художня та публіцистична література [43]; мистецький твір [20]; 

рецензія на наукову публікацію / твір [8]; точка зору [101]; публічний захід [9]; 

конкретний випадок [17]»); 

4) «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-інструмент» (386 прикладів; 

підтипи «інструмент = суспільна галузь [239]: історія і право [111]; економіка 

[17]; філософія, психологія, антропологія, релігія [42]; культура, етика, естетика 

[46]; поліграфія [14]; інформаційні технології [9]»; «інструмент = виборча 

кампанія [23]»; «інструмент = зіставлення [124]: правова система та захист прав 

людини [19]; історія, суспільні події, буденне життя [14]; бізнес та економіка [5]; 

логіка [20]; релігія, філософські ідеї, мораль [6]; культура та література [16]; 

інший тип ПОЛІТИКИ [44]»). 

Зрештою, ПОЛІТИКА практично залучається людиною для аналізу інших 

об’єктів і формування висновків про них (можлива й відмова від користування 

ПОЛІТИКОЮ як інструментом аналізу). Спрацьовує акціональна схема контактної 

дії «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-ПОЛІТИКУ» 

(145 прикладів; підтипи «використання [135], невикористання [10] ПОЛІТИКИ»). 

Отже, сегмент утилітарної зони в макроструктурі концепту ПОЛІТИКА 

налічує 1921 приклад із 2844, тобто 67,5% із 100%. 

Соціально-культурна зона (осмислення сутності у зв’язках із побутом і 

культурою народу). Соціум має не лише спадщину звичаїв і традицій, але й 

конкретні матеріальні надбання, створені його відомими представниками. Серед 

таких надбань помітне місце займають літературні або наукові твори, назва яких 

зафіксована в ідентифікаційній схемі персоніфікації «ID-ПОЛІТИКА є PS-

персоніфікатор (власна назва)» (3 приклади: підтипи «персоніфікатор = назва 

книги / розділу книги [2]; назва проведеного дослідження [1]»). 

Сегмент соціально-культурної зони в макроструктурі концепту ПОЛІТИКА 

налічує 3 приклади із 2844, тобто 0,1% із 100%. 

Регулятивна і пареміологічна зони. Регулятивна зона ПОЛІТИКИ у вибірці 

не виявлена: у пропозиційних схемах відсутні логічні предикати з інструктивною 
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вказівкою, що треба і що не треба робити з сутністю концепту. Отже, вважаємо, 

що регулятивний сегмент у макроструктурі концепту ПОЛІТИКА не фіксується. 

Водночас, у вибірці трапляються афористичні судження, де ПОЛІТИКА 

описується з точки зору певної людини: there is no friendship in politics: there is 

pressure (191); violence does not solve anything in politics (799); politics often prove 

more important than laws (558); politics is more corrupt than business or professions 

(946); a great deal of state activity operating to favor certain groups over others on 

economic grounds is called politics (118); asking not what your country can do for you, 

asking what you can do for your country is the politics of resentment (886). Однак, 

зазначені випадки фактично виступають медіативом-точкою зору / думкою, крізь 

призму якого соціум аналізує ПОЛІТИКУ і робить про неї певні висновки. Тому 

такі висловлювання відносимо до пропозиційної схеми «AG-людина аналізує PT-

ПОЛІТИКУ через MD-медіатив» (підтип «медіатив = точка зору»), вважаючи їх 

елементами не пареміологічної, а утилітарної зони інтерпретаційного поля. 

Отже, інтерпретаційне поле концепту ПОЛІТИКА – оцінна (78 прикладів: 

2,7%), енциклопедична (482 приклади: 17%), утилітарна (1921 приклад: 67,5%), 

соціально-культурна (3 приклади: 0,1%) зони – складає 2484 приклади із 2844, 

тобто 87,3% із 100%. 

Загальний вміст елементів у макроструктурі концепту ПОЛІТИКА: 10,2% 

(образ), 2,5% (інформаційний складник), 87,3% (інтерпретаційне поле). 

 

3.2.2. Польова організація концепту ПОЛІТИКА 

 

3.2.2.1. Категорійна структура концепту ПОЛІТИКА 

Когнітивні класифікаційні ознаки концепту ПОЛІТИКА вже були визначені 

нами в одному з попередніх підрозділів: ними виступають 26 пропозиційних 

схем, які на більш узагальненому рівні групують нижчі підтипи сортування 

логічних предикатів як когнітивні ознаки концепту. Схеми потребують 

ранжування за показником спадної частотності їхньої реалізації в корпусній 

вибірці, що наводиться таким переліком: 
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1) акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент [386 прикладів] «AG-

людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-інструмент»; 

2) буттєва квалітативна схема [368 прикладів] «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість»; 

3) акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач [307 прикладів] 

«AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-супроводжувачем»; 

4) акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив [288 прикладів] «AG-

людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив»; 

5) компаративна схема метафори [29 + 254 = 283 приклади] «CV-

ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят»; 

6) посесивна схема власності [264 приклади] «OW-людина / група має OD-

ПОЛІТИКУ»; 

7) буттєва локативна схема [196 прикладів] «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце»; 

8) акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент [145 прикладів] «AG-

людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-ПОЛІТИКУ»; 

9) буттєва темпоральна схема [89 прикладів] «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час»; 

10) акціональна схема
5
 + інструмент [81 приклад] «AG/CR-людина / подія 

діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок) через IN-інструмент»; 

11) ідентифікаційна схема класифікації [70 прикладів] «ID-ПОЛІТИКА є 

СL-класифікатор / рід»; 

12) акціональна схема контактної дії
7
 [61 приклад] «AG-людина входить 

у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ»; 

13) акціональна схема
6
 [51 приклад] «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / 

робить FT-подію / стан (наслідок)»; 

14) акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб [50 прикладів] «AG-

ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб»; 

15) акціональна схема
5
 [46 прикладів] «AG/CR-людина / подія діє на PT-

ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок)»; 

16) акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив 

[39 прикладів] «АG-подія відбувається ТАК-спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ»; 

17) акціональна схема
5
 + мета [33 приклади] «AG/CR-людина / подія діє на 
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PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок) з GL-метою»; 

18) акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив [23 приклади] 

«AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / LC»; 

19) акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета [18 прикладів] 

«AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ через CS-причину / із 

GL-метою»; 

20) буттєва схема способу існування [15 прикладів] «ПОЛІТИКА існує ТАК-

спосіб»; 

21) акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + темпоратив 

[12 прикладів] «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТОДІ / ТМ»; 

22) акціональна схема контактної дії
3
 + адресат [6 прикладів] «AG-

людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AD-адресатом»; 

23) акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + причина [4 приклади] 

«AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, через CS-причину»; 

24) акціональна схема контактної дії
7
 + інструмент [3 приклади] «AG-

людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ через IN-інструмент»; 

25) буттєва квантитативна схема [3 приклади] «ПОЛІТИКА є СТІЛЬКИ-

кількість»; 

26) ідентифікаційна схема персоніфікації [3 приклади] «ID-ПОЛІТИКА є 

PS-персоніфікатор (власна назва)». 

РАЗОМ: 2844 приклади 

Зауважимо, що в пропозиційних схемах як когнітивних класифікаційних 

ознаках виділяються свого роду мінікласифікаційні підрівні, у межах яких 

подаються підтипи сортування логічних предикатів ПОЛІТИКИ як безпосередні 

когнітивні ознаки. Зокрема, до типових випадків відносимо дві схеми: 

1) «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-інструмент»: 

– підрівень А: суспільна галузь (1. історія і право; 2. економіка; 

3. філософія, психологія, антропологія, релігія; 4. культура, етика, естетика; 

5. поліграфія; 6. інформаційні технології); 

– підрівень Б: виборча кампанія; 
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– підрівень В: зіставлення (1. правова система та захист прав людини; 

2. історія, суспільні події, буденне життя; 3. бізнес та економіка; 4. логіка; 

5. релігія, філософські ідеї, мораль; 6. культура та література; 7. інший тип 

ПОЛІТИКИ); 

2) «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість»: 

– підрівень А: така за типом (1. за територією управління; 2. за вектором 

управління; 3. за історичним існуванням та реалізацією; 4. за керівними 

принципом або ідеєю; 5. за ідеологією; 6. за партійними переконаннями; 7. за 

особистісним та гендерним критеріями; 8. за галуззю впровадження (8.1. вибори; 

8.2. господарство і економіка; 8.3. міграційна служба; 8.4. приватизація; 

8.5. культура; 8.6. робота; 8.7. друкарська справа; 8.8. інформаційні технології; 

8.9. медицина і біологія; 8.10. гральний бізнес)); 

– підрівень Б: така за важливістю; 

– підрівень В: така за будовою, складністю; 

– підрівень Г: така за оцінкою; 

– підрівень Ґ: така за характером функціонування, стабільністю; 

– підрівень Д:така за спрямованістю; 

– підрівень Е: така за продуктивністю; 

– підрівень Є: така за характером сприйняття, ступенем прозорості; 

– підрівень Ж: така за суспільною підтримкою; 

– підрівень З: така за підтримкою прав, інтересів певної соціальної групи; 

– підрівень И: така за націленістю на прибуток; 

– підрівень І: така за публічністю; 

– підрівень Ї: така за нормативністю. 

У першій схемі когнітивними мінікласифікаційними ознаками виступають 

підрівні А і В: у їхніх рамках перелічуються окремі когнітивні ознаки-

інструменти, які аналізують ПОЛІТИКУ з абстраговано однорідних, але різних за 

змістом аспектів (так, історія і право, економіка, поліграфія тощо абстраговано 

прирівнюються до наук і суспільних галузей, але їхні способи опису ПОЛІТИКИ 

різняться між собою). Аналогічне простежується в підрівні А другої схеми: 
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абстрагується однорідна когнітивна мінікласифікаційна ознака «така за типом», у 

просторі якої виокремлюються різні за змістом типи ПОЛІТИКИ як когнітивні 

ознаки концепту (типи за територією управління, ідеологією тощо). 

Водночас, тематичне сортування логічних предикатів у пропозиційних 

схемах фіксує випадки, коли й когнітивні ознаки можуть ставати абстрагованими 

мікрокласифікаторами змісту ПОЛІТИКИ. Наприклад, характерна ситуація 

спостерігається в підрівні А схеми «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість»: когнітивна ознака 

«за галуззю впровадження» абстраговано поєднує вибори, господарство і 

економіку, міграційну службу тощо як різні за змістом сфери існування 

ПОЛІТИКИ. Схоже простежується в посесивній схемі власності («власник = 

людина»; «власник = група»), буттєвій локативній схемі («місце = країна»; «місце 

= етнічна група»; «місце = штат, провінція, округ»; «місце = місто») тощо. 

Зрештою, схеми-когнітивні класифікаційні ознаки концепту ПОЛІТИКА 

піддаються ще ширшому абстрагуванню, оскільки З.Д. Попова та Й.А. Стернін 

говорять про потенційність виділення універсальних суперкласифікаційних 

когнітивних ознак для інтерпретації будь-яких концептів загалом [161, с. 130]. 

Поєднуючи таку ідею з поглядом С.А. Жаботинської про пропозиційні схеми 

базових фреймів як шаблони найвищого мисленнєвого узагальнення [70, с. 59], 

вважаємо, що 26-пропозиційна категоризаційна структура концепту ПОЛІТИКА 

узагальнюється до 5 суперкласифікаційних когнітивних ознак: буттєвий, 

акціональний, посесивний, ідентифікаційний і компаративний фрейми. Нижче 

подано ранжований за спадною частотністю порядок суперкласифікаційної 

когнітивної структури концепту ПОЛІТИКА: 

1) акціональний фрейм: 1553 із 2844, тобто 54,6% із 100%; 

2) буттєвий фрейм: 671 із 2844, тобто 23,6% із 100%; 

3) компаративний фрейм: 283 із 2844, тобто 9,95% із 100%; 

4) посесивний фрейм: 264 із 2844, тобто 9,28% із 100%; 

5) ідентифікаційний фрейм: 73 із 2844, тобто 2,57% із 100%. 
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3.2.2.2. Ядро, ближня, дальня та крайня периферія концепту ПОЛІТИКА 

Когнітивні ознаки концепту ПОЛІТИКА (підтипи сортування логічних 

предикатів у 26 пропозиційних схемах) підлягають ранжуванню за спадною 

частотністю, що продукує його ядро, ближню, дальню, крайню периферію. 

Огляд пропозиційних схем дозволяє зафіксувати, що найвища частотність 

серед когнітивних ознак концепту ПОЛІТИКА фіксується в ознаки «супроводжувач 

= критично-нейтральне ставлення» [215], у той час як найнижча становить 1 

(наприклад, ознаки «кількість = декілька»; «корелят = маяк» тощо). Отже, у 

процесі польового ранжування концепту ПОЛІТИКА ми спираємося на принцип, 

що ядро охоплюватиме когнітивні ознаки з частотою 100-215, ближня периферія – 

40-100, дальня периферія – 10-40, крайня периферія – 1-10. 

Нижче зазначаються когнітивні ознаки ядра, ближньої, дальньої та крайньої 

периферії концепту ПОЛІТИКА. У круглих дужках вказано номер відповідної 

пропозиційної схеми з концептуальної моделі (підрозділ 3.1.1), у квадратних – 

частотність репрезентації ознаки серед всіх 2844 груп логічних предикатів. 

Ядро концепту ПОЛІТИКА (перелік когнітивних ознак): 

супроводжувач = критично-нейтральне ставлення (15) [215]; 

власник = людина (1) [172]; 

використання ПОЛІТИКИ як інструменту (19) [135]; 

історія і право як інструмент аналізу (18) [111]; 

медіатив = точка зору (17) [101]. 

Разом: 734 із 2844, тобто 25,8% із 100%. 

Ближня периферія концепту ПОЛІТИКА (перелік когнітивних ознак): 

власник = група (1) [92]; 

місце = країна (5) [87]; 

тип = за територією управління (7) [71]; 

медіатив = наукова література (17) [62]; 

корелят = жива істота (4) [56]; 

тип = за керівними принципом або ідеєю (7) [49]; 

культура, етика, естетика як інструмент аналізу (18) [46]; 
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вхід людини у ПОЛІТИКУ (24) [45]; 

інший тип ПОЛІТИКИ як інструмент зіставлення (18) [44]; 

місце = етнічна група (5) [44]; 

тип = за галуззю впровадження (7) [43]; 

тип = за ідеологією (7) [43]; 

медіатив = художня та публіцистична література (17) [43]; 

філософія, психологія, антропологія, релігія як інструмент аналізу (18) [42]; 

корелят = місце (4) [41]. 

Разом: 808 із 2844, тобто 28,4% із 100%. 

Дальня периферія концепту ПОЛІТИКА (перелік когнітивних ознак): 

ПОЛІТИКА як місце / час прогресу подій (14) [39]; 

тип = за особистісним та гендерним критеріями (7) [36]; 

корелят = вмістище (4) [34]; 

місце = штат, провінція, округ (5) [31]; 

супроводжувач = уявлення, припущення (15) [27]; 

така за підтримкою прав, інтересів конкретної соціальної групи (7) [27]; 

спосіб = розвиток і зміни (10) [25]; 

інструмент = виборча кампанія (18) [23]; 

наслідок = поява політичних змін (20) [23]; 

медіатив = ЗМІ (17) [22]; 

час = момент /період теперішнього часу (6) [21]; 

корелят = об’єкт сприйняття (4) [21]; 

супроводжувач = негативне ставлення (15) [20]; 

медіатив = мистецький твір (17) [20]; 

логіка як інструмент зіставлення (18) [20]; 

час = рік, період (6) [19]; 

правова система та захист прав людини як інструмент зіставлення (18) [19]; 

інструмент = підхід, метод, ідея, план (21) [19]; 

інструмент = нав’язування волі (21) [19]; 

місце = місто (5) [19]; 
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корелят = взаємодія (4) [19]; 

корелят = об’єкт дослідження / аналізу / опису (4) [18]; 

супроводжувач = позитивне ставлення (15) [18]; 

корелят = точка зору (4) [17]; 

економіка як інструмент аналізу (18) [17]; 

медіатив = конкретний випадок (17) [17]; 

культура та література як інструмент зіставлення (18) [16]; 

наслідок = зміна емоційного стану, поведінки (23) [16]; 

вихід людини з ПОЛІТИКИ, утримання від ПОЛІТИКИ (24) [16]; 

рід = розвиток або стан подій (2) [16]; 

тип = за вектором управління (7) [16]; 

тип = за партійними переконаннями (7) [15]; 

така за оцінкою (7) [15]; 

інструмент = опір діям влади (21) [15]; 

історія, суспільні події, буденне життя як інструмент зіставлення (18) [14]; 

поліграфія як інструмент аналізу (18) [14]; 

час = століття (6) [13]; 

спосіб = за опорою на керівний принцип (9) [12]; 

місце = світ, сторона / частина світу (5) [12]; 

час = історичний період, період політичних змін (6) [12]; 

мета = поліпшення соціального стану, стабілізація політичної ситуації (22) [11]; 

рід = регламентована система (2) [11]; 

місце = етнічна група (12) [11]. 

Разом: 825 із 2844, тобто 29% із 100%. 

Крайня периферія концепту ПОЛІТИКА (перелік когнітивних ознак): 

час = момент / період минулого часу (6) [10]; 

тип = за історичним існуванням та реалізацією (7) [10]; 

така за характером функціонування, стабільністю (7) [10]; 

спосіб = розвиток і зміни в кращий бік (10) [10]; 

невикористання ПОЛІТИКИ як інструменту (19) [10]; 
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спосіб = розвиток і зміни в гірший бік (10) [9]; 

медіатив = публічний захід (17) [9]; 

інформаційні технології як інструмент аналізу (18) [9]; 

корелят = об’єкт уяви / образ (4) [9]; 

рід = каталізатор / інгібітор розвитку або стану подій (2) [8]; 

рід = комунікація (2) [8]; 

інструмент = дотримання норм моралі, людських цінностей (21) [8]; 

час = момент / період майбутнього часу (6) [8]; 

супроводжувач = песимістичне ставлення (15) [8]; 

медіатив = рецензія на наукову публікацію / твір (17) [8]; 

мета = прагнення отримати зиск (22) [8]; 

наслідок = поліпшення умов життя, політичної ситуації (23) [8]; 

наслідок = погіршення умов життя, політичної ситуації (23) [8]; 

корелят = результат пізнання (4) [8]; 

корелят = вміст (4) [8]; 

рід = професія (2) [7]; 

рід = набір ідей (2) [7]; 

така за будовою, складністю (7) [7]; 

така за характером сприйняття / ступенем прозорості (7) [7]; 

наслідок = поліпшення ситуації, політична стабільність (20) [7]; 

наслідок = загострення ситуації, політична нестабільність (20) [7]; 

інструмент = навички, зусилля, можливості (21) [7]; 

мета = контроль, перерозподіл, збереження, поновлення, зміна влади або 

законодавства (22) [7]; 

мета = захист громадських прав та інтересів (22) [7]; 

наслідок = продукування змін (23) [7]; 

рід = сутність (стан речей) (2) [6]; 

корелят = сфера, область (4) [6]; 

час = період після політичних змін (6) [6]; 

спосіб = поява (10) [6]; 
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супроводжувач = оптимістичне ставлення (15) [6]; 

адресат = людина / колектив (16) [6]; 

медіатив = документ / історично-архівний матеріал (17) [6]; 

релігія, філософські ідеї, мораль як інструмент зіставлення (18) [6]; 

причина / мета = покращення умов життя суспільства (25) [6]; 

корелят = світ (4) [5]; 

корелят = об’єкт асоціювання / порівняння (4) [5]; 

така за продуктивністю (7) [5]; 

місце = країна, штат, місто тощо (12) [5]; 

бізнес та економіка як інструмент зіставлення (18) [5]; 

наслідок = зміна влади (20) [5]; 

наслідок = поява проблем (23) [5]; 

рід = дисципліна / дослідження (2) [4]; 

така за важливістю (7) [4]; 

така за суспільною підтримкою (7) [4]; 

супроводжувач = чутливе ставлення (15) [4]; 

супроводжувач = суперечність поглядів, конфлікт (15) [4]; 

наслідок = відсутність політичних змін (20) [4]; 

інструмент = зміна або перерозподіл влади (21) [4]; 

причина / мета = опір діям чинної влади (25) [4]; 

причина / мета = отримання прибутку (25) [4]; 

корелят = фізичне тіло (4) [4]; 

корелят = об’єкт відчуття (4) [4]; 

корелят = тема розмови (4) [4]; 

корелят = продукт (4) [4]; 

рід = поведінка (2) [3]; 

місце = підприємство, публічна установа, група людей (5) [3]; 

час = століття (11) [3]; 

час = момент, день (11) [3]; 

місце = партія (12) [3]; 
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супроводжувач = сатиричне ставлення (15) [3]; 

інструмент = використання конституційних прав (21) [3]; 

наслідок = виховання особи, формування її статусу (23) [3]; 

персоніфікатор = назва книги / розділу книги (3) [2]; 

корелят = центр (4) [2]; 

корелят = вогонь (4) [2]; 

корелят = річ (4) [2]; 

така за спрямованістю (7) [2]; 

така за націленістю на прибуток (7) [2]; 

спосіб = за періодичністю реалізації (9) [2]; 

час = рік, період (11) [2]; 

час = період проведення заходів та їхні результати (11) [2]; 

час = майбутнє (11) [2]; 

місце = суспільний рух (12) [2]; 

місце = організація (12) [2]; 

супроводжувач = ступінь розуміння теми (15) [2]; 

інструмент = без нав’язування волі (21) [2]; 

інструмент = нехтування нормами моралі, людськими цінностями (21) [2]; 

інструмент = виборчі прийоми (21) [2]; 

наслідок = зміна влади (23) [2]; 

наслідок = контроль свободи слова (23) [2]; 

інструмент = участь у політичному русі (26) [2]; 

персоніфікатор = назва проведеного дослідження (3) [1]; 

корелят = поле (4) [1]; 

корелят = арена (4) [1]; 

корелят = сцена (4) [1]; 

корелят = сценарій (4) [1]; 

корелят = коктейль (4) [1]; 

корелят = приплив (4) [1]; 

корелят = маяк (4) [1]; 
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корелят = вир (4) [1]; 

корелят = хаос (4) [1]; 

корелят = тканина (4) [1]; 

корелят = риття крота (4) [1]; 

корелят = самовідданий Христос (4) [1]; 

корелят = реліквія, залишки (4) [1]; 

корелят = допоміжний інструмент (4) [1]; 

така за публічністю (7) [1]; 

така за нормативністю (7) [1]; 

кількість = нуль (8) [1]; 

кількість = лише один (8) [1]; 

кількість = декілька (8) [1]; 

спосіб = за метою і призначенням (9) [1]; 

причина = недосконале законодавство (13) [1]; 

причина = залучення конкретного підходу до керування владою (13) [1]; 

причина = керування владою конкретною людиною (13) [1]; 

причина = неспроможність зробити щось (13) [1]; 

причина / мета = продовження кар’єрних традицій сім’ї (25) [1]; 

причина / мета = прагнення (25) [1]; 

причина / мета = відновлення сил (25) [1]; 

причина / мета = зміна політичних поглядів (25) [1]; 

інструмент = громадська діяльність (26) [1]. 

Разом: 477 із 2844, тобто 16,8% із 100%. 

Отже, польова організація концепту ПОЛІТИКА має співвідношення 25,8% 

(ядро) + 74,2% (периферія: 28,4% – ближня, 29% – дальня, 16,8% – крайня). 

 

Висновки до розділу 3 

1. Аналіз вибірки за методикою СЛМ встановив, що концептуальна модель 

інформації-денотативного значення ПОЛІТИКИ в американській свідомості 

формується 26 пропозиційними схемами п’яти базових фреймів (5 буттєвих, 
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17 акціональних, 1 посесивна, 1 компаративна, 2 ідентифікаційні). 

У схемах відмінне аргументнорольове наповнення, що говорить про 

різновекторний підхід американської спільноти до взаємодії з ПОЛІТИКОЮ. 

Однією з найбільш помітних у вибірці є акціональна схема «AG-людина аналізує 

PT-ПОЛІТИКУ», модифікована аргументними ролями AT-супроводжувач [307], AD-

адресат [6], MD-медіатив [288], IN-інструмент [386]. Її сумарна частотність 987 із 

2844 (34,7% із 100%) свідчить про те, що американський соціум вкладає 

найбільше значення не в діяльнісний вплив на політичну сферу, а в аналіз 

політичного життя світу загалом та США зокрема. 

Фокус американців на ментальний, а не діяльнісний контакт із ПОЛІТИКОЮ 

підтверджується мультиаспектною реалізацією у вибірці підтипів аргументних 

ролей: ПОЛІТИКА аналізується з різним AT-ставленням – критично-нейтральним, 

оптимістичним, песимістичним тощо; крізь призму різних MD-джерел – ЗМІ, 

наукові публікації, художня і публіцистична література, думки інших людей і т.д.; 

за допомогою різних IN-засобів: конкретні науки, зіставні підходи. Це переконує в 

особливій релевантності концепту ПОЛІТИКА для американців. 

2. Когнітивна модель ПОЛІТИКИ, зведена на ґрунті пропозиційних схем 

концептуальної моделі через операції когнітивної інтерпретації та промінантності, 

у макроструктурі (100%, або 2844 груп логічних предикатів) налічує 10,2% [290] 

образного, 2,5% [70] інформаційного та 87,3% [2484] інтерпретаційного 

елементів. 

2.1. Образний складник концепту ПОЛІТИКА охоплює перцептивні (7 із 290, 

2,4% із 100%) і метафоричні (283 із 290, 97,6% із 100%) образи, останні з яких 

складають абсолютну більшість у свідомості американців. Серед метафоричних 

образів ПОЛІТИКИ найвищі місця посідають метафори ПОЛІТИКА є ЖИВА ІСТОТА 

(56 із 283, 19,8% із 100%), МІСЦЕ (41 із 283, 14,5% із 100%), ВМІСТИЩЕ (34 із 283, 

12% із 100%). Це говорить про глибоке асоціативне переконання американців в 

тому, що ПОЛІТИКА активно функціонує, діє, провокує наслідки в суспільстві 

(ЖИВА ІСТОТА), у той час як і сама вона є середовищем, у якому постійно 

відбуваються соціально значущі зміни (МІСЦЕ, ВМІСТИЩЕ). 
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2.2. Інформаційний складник концепту ПОЛІТИКА незначний. Серед 70 

випадків його реалізації найвищу частотність мають когнітивні ознаки, які 

експлікують ПОЛІТИКУ як розвиток або стан подій [16] і регламентовану систему 

[11] – разом 27 із 70 (39% із 100%). Таке число засвідчує, що саме стан, будова й 

зміни в політичній системі складають найбільше значення для американців, яке 

вони вкладають у сутність ПОЛІТИКИ як концепт, і все це корелює з 

вищезгаданою частотністю метафоричних образів (зокрема, МІСЦЕМ і 

ВМІСТИЩЕМ, де й фігурують події в регламентованій політичній системі). 

2.3. Натомість, об’ємним за своїм наповненням виступає інтерпретаційне 

поле концепту ПОЛІТИКА. Серед ідентифікованих зон – оцінної, енциклопедичної, 

утилітарної та соціально-культурної – найвищу частотність в інтерпретаційному 

полі виявили утилітарна (1921 із 2484, 77,3% із 100%) та енциклопедична (482 із 

2484, 19,4% із 100%). Порівняння зон засвідчує, що в американському соціумі 

значно більший інтерес приділяється не простому спостереженню за активністю 

протікання політичних подій, а цілеспрямованому прагматичному осмисленню 

політичного життя з позицій ефективного управління ПОЛІТИКОЮ на користь 

американського континенту зокрема та світової спільноти загалом. 

Абсолютна акцентованість на прагматизмі ПОЛІТИКИ підтверджується й 

відсотковим показником утилітарної зони в макроструктурі концепту – 67,5% із 

100%, тобто понад 3/5 структури концепту відведено саме під практичний сенс 

використання ПОЛІТИКИ людиною. Останнє пояснюється й частотністю у вибірці 

найбільш вживаних пропозиційних схем, тісно пов’язаних із утилітарністю: «AG-

людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-інструмент [386], з АТ-супроводжувачем 

[307], через MD-медіатив [288]»; «OW-людина / група [264] має OD-ПОЛІТИКУ»; 

«ПОЛІТИКА є ТАКА-якість: така за типом [283]». 

3. Польова організація концепту ПОЛІТИКА становить 25,8% (ядро) та 74,2% 

(периферія: 28,4% – ближня, 29% – дальня, 16,8% – крайня). 

Ядро займає 1/4 частину когнітивного змісту концепту. Частотність 

когнітивних ознак у його складі вказує, що в свідомості американського соціуму 

домінує інтерпретаційне поле, зокрема утилітарна зона: ПОЛІТИКА прагматично 
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аналізується переважно з критично-нейтральної точки зору, в аспекті стратегії 

керування чинних у владі осіб, крізь призму історії та права, у контексті усних 

висловлювань і думок. Водночас, і сама ПОЛІТИКА може застосовуватися як засіб 

для опису певних явищ у суспільному житті. 

Периферія займає 3/4 частину в когнітивному змісті концепту. Її сегменти 

більш-менш рівномірно розподілені в польовому вимірі ПОЛІТИКИ, однак 

прагматична акцентованість концепту за віддалення від ядра поступово 

огортається когнітивними ознаками інших елементів. Так, вже в полі ближньої 

периферії, крім модифікованої утилітарної, з’являється енциклопедична зона, яка 

об’єктивує активність ПОЛІТИКИ як сутності в певному місці (країні або етнічній 

групі), і водночас фіксується й образний компонент, що корелює з обома зонами 

(метафори ПОЛІТИКА є МІСЦЕ як асоціативне осмислення утилітарності, ЖИВА 

ІСТОТА – енциклопедичності). Когнітивні ознаки інформаційного складника 

концепту ПОЛІТИКА з’являються в дальній периферії, а в крайній їхній 

асортимент зростає зі спектром образів, котрі метафоризують концепт. Отже, 

«чистота» полів когнітивної моделі ПОЛІТИКИ обернено пропорційна 

дистанційній віддаленості від центру: щодалі від ядра, тим інтерпретаційне поле 

більш просочене когнітивними ознаками образного й інформаційного складників. 

Положення розділу викладені в 4 публікаціях автора [194; 196; 197; 343]. 
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РОЗДІЛ 4 

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР КОНЦЕПТУ ПОЛІТИКА 

 

Досліджуючи синергетичний вимір концепту ПОЛІТИКА, нами генеруються 

матриці концепту в словниковому та дискурсивному ракурсах, що транслюється в 

польову модель і аналізується на самоподібність. 

 

4.1. Матрична реконструкція концепту ПОЛІТИКА в словниковому ракурсі 

 

4.1.1. Матриця концепту ПОЛІТИКА на ґрунті лінгвістичних словників 

Компонентний аналіз дефініцій лексеми politics у лінгвістичних тлумачних 

словниках визначає підкреслені мікроконтексти, які об’єктивують інтегральну та 

диференційні семи ПОЛІТИКИ: 

1) 1.1. the art and science of government; 1.2. public life and affairs as involving 

authority and government; 2.1. a set of ideas, principles or commitments in politics; 

2.2. activities concerned with the acquisition or exercise of authority or government; 

2.3. an organizational process or principle affecting authority, status, etc. [387, с. 922]; 

2) 1. ideas and activities relating to how a country or area is governed; 2. a job in 

politics; 3. someone’s opinions about how a country or area should be governed; 

4. relationships in a group which allow people to have power over others [367, с. 491]; 

3) 1. politics refers to the actions or activities which people use to achieve power 

in a country, society or organization or which ensure that power is used in a particular 

way; 2. someone’s politics are their beliefs about how a country ought to be governed; 

3. politics also refers to the study of the ways in which a country is governed and power 

is acquired and used in that country [368, с. 1109-1110]; 

4) 1. the art and science of the government of a state; 2. public affairs or public 

life as they relate to this; 3. the opinions, principles or policies by which a person orders 

his participation in such affairs; 4. scheming and maneuvering within a group 

[379, с. 777]; 

5) 1. the art or science of political government, political science; 2. the policies, 
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goals or affairs of a government or of the groups or parties within it; 3.1. the conducting 

of or engaging in political affairs, often professionally; 3.2. the business, activities or 

profession of a person so involved; 4. the methods or tactics involved in managing a 

state or government; 5. partisan or factional intrigue within a given group; 6. opinion or 

principles dealing with political subjects [386, с. 1015]; 

6) 1. the science or art of political government; 2. the practice or profession of 

conducting political affairs; 3. political affairs; 4. political methods or maneuvers; 

5. political principles or opinions [385, с. 938]; 

7) 1. ideas and activities that are concerned with gaining and using power in a 

country, city, etc.; 2. the profession of being a politician; 3. the activities of people who 

are concerned with gaining personal advantage within a group; 4. someone’s political 

beliefs and opinions [375, с. 616]; 

8) 1. the science or art of political government; 2. the practice or profession of 

conducting political affairs; 3. political affairs; 4. political methods or maneuvers; 

5. political principles or opinions; 6. use of intrigue or strategy in obtaining any position 

of power or control [388, с. 1027]; 

9) 1.1. the activities associated with the governance of a country or area, 

especially the debate between parties having power; 1.2. the activities of governments 

concerning the political relations between states; 1.3. the academic study of government 

and the state; 1.4. a set of political beliefs or principles; 1.5. the principles relating to or 

inherent in a sphere or activity, especially when concerned with power and status; 

2. activities aimed at improving someone’s status or increasing power within an 

organization [373]; 

10) 1. activities of the government, members of law-making organizations or 

people who try to influence the way a country is governed; 2. job of holding a position 

of power in the government; 3. study of the ways in which a country is governed; 

4. someone’s opinions about how a country should be governed; 5. relationships within 

a group or organization that allow people to have power over others [365]; 

11) 1. politics are actions or activities concerned with achieving and using power 

in a country or society; 2. your politics are your beliefs about how a country ought to be 
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governed; 3. politics is the study of ways in which countries are governed; 4. politics 

can be used to talk about ways that power is shared in an organization and ways it is 

affected by relationships between people who work together [369]; 

12) 1.1. the art or science of government; 1.2. the art or science concerned with 

guiding or influencing governmental policy; 1.3. the art or science concerned with 

winning and holding control over a government; 2. political actions, practices or 

policies; 3.1. political affairs or business, especially competition between competing 

interest groups or individuals for power and leadership (as in a government); 

3.2. political life, especially as a principal activity or profession; 3.3. political activities 

characterized by artful and often dishonest practices; 4. political opinions or sympathies 

of a person; 5.1. the total complex of relations between people living in society; 

5.2. relations or conduct in an area of experience, especially as seen or dealt with from a 

political point of view [371]; 

13) 1. ideas and activities relating to gaining and using power in a country, city, 

etc.; 2. profession of being a politician; 3. activities of people who are concerned with 

gaining personal advantage within a group, organization, etc.; 4. someone’s political 

beliefs and opinions; 5. study of political power and systems of government [376]; 

14) 1. the science or art of political government; 2. the practice or profession of 

conducting political affairs; 3. political affairs; 4. political methods or maneuvers; 

5. political principles or opinions; 6. use of intrigue or strategy in obtaining any position 

of power or control, as in business, university, etc.; 7. a treatise by Aristotle dealing 

with the structure, organization and administration of the state, especially the city-state 

as known in ancient Greece [372]; 

15) 1. the ideas and activities involved in getting power in a country or over an 

area of the world; 2. the profession of being a politician; 3. the ideas and activities used 

by people within a group to try to get power; 4. your politics are your beliefs and 

attitudes about how government should work; 5. the study of how people gain and use 

political power; 6. the use by someone of ideas to try to get what they want [377]. 

Семи класифікуються на імпліцитно виражену інтегральну та експліцитно 

виражені диференційні, групуючись між собою за тематичним принципом 
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лексико-семантичних полів (ЛСП). 

Інтегральна сема: УПРАВЛІННЯ. 

Диференційні семи: 

ФОРМА УПРАВЛІННЯ: 

1. НАУКА: art, science, study, treatise be Aristotle; 

2. ІДЕЇ: ideas, beliefs, principles, methods, tactics, maneuvers, commitments, 

opinions, attitudes, policies, goals, sympathies; 

3. ДІЯЛЬНІСТЬ: 

ПОДІЇ: public life, process, activities, actions, affairs; 

РОБОТА: profession, job, practice, business, principal activity, activities, debate; 

ВІДНОШЕННЯ: relations, relationships, ways that power is shared, ways that 

power is affected by relationships, conduct; 

СФЕРА / ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ: 

1. СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ: public, politics, political, 

government and its groups or parties, political government, governmental policy, 

political affairs, political subjects, political power and systems of government, political 

relations between states, political point of view; society, state, country, city, city-state; 

2. ГРОМАДСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМАЦІЯ: sphere or activity, area, area of 

experience, organization, organizational, group, others; 

СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ: 

ЛЮДИ: government, parties, politician, members of law-making organizations, 

competing interest groups or individuals, people, person; someone, you, they; 

ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ: 

1. ВЛАДА: government, authority, status, power, control, leadership; 

2. ПРИЙОМИ: ideas, principles, policies, opinions, intrigue or strategy; 

СПОСІБ УПРАВЛІННЯ: 

1. НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ: to acquire and exercise authority and government, to 

acquire and use power in a country; to govern a country, state or area; to order one’s 

participation, to conduct or engage in political affairs, to manage a state or 

government, to gain and use power, to hold a position of power, to get power, to 
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achieve and use power, to guide and influence governmental policy; to structure, 

organize and administer the state, especially the city-state; to work; 

2. УПЕРЕДЖЕНІСТЬ: to have power over others, to achieve power, to use power 

in a particular way, to gain personal advantage, to obtain any position of power or 

control, to improve someone’s status or increase power, to influence the way a country 

is governed, to win and hold control, to compete for power and leadership, to try to get 

power, to try to get what they want; 

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ: 

1. ЧЕСНІСТЬ: to conduct or engage in political affairs professionally; 

2. НЕЧЕСНІСТЬ: scheming and maneuvering, partisan or factional intrigue, use of 

intrigue or strategy, artful and often dishonest practices. 

Під час упорядкування в семах ЛСП витримуються сортувальні правила: 

1) Відсіювання семантично дубльованих елементів для компактної 

репрезентації ЛСП у семах. Якщо в дефініціях траплялися тотожні за змістом 

компоненти, у ЛСП сем компонент наводився лише один раз як одночасний 

представник решти схожих компонентів. Наприклад, у тлумаченнях 

спостерігалася ідентична субдефініція ПОЛІТИКИ political affairs. Для уникнення 

семантичного дублювання компоненти political і affairs наводилися лише один раз 

у ЛСП «СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ» семи СФЕРА / ОБ’ЄКТ 

УПРАВЛІННЯ та ЛСП «ПОДІЇ» семи ФОРМА УПРАВЛІННЯ відповідно; 

2) Групування елементів у ЛСП сем за логічним критерієм. Наприклад, у 

ЛСП «ГРОМАДСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМАЦІЯ» семи СФЕРА / ОБ’ЄКТ 

УПРАВЛІННЯ компоненти логічно упорядковані за спадним масштабом 

підконтрольної території: sphere or activity, area, area of experience, organization, 

organizational, group, others; у ЛСП «ЛЮДИ» семи СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ – за 

кількісним організаційно-груповим зменшенням реалізаторів влади: government, 

parties, politician, members of law-making organizations, competing interest groups or 

individuals, people, person; someone, you, they. 

Надалі тематично відсортовані за принципом ЛСП семи моделюють 

матрицю доменів концепту ПОЛІТИКА, де інтегральна сема об’єктивує первинний 
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домен УПРАВЛІННЯ, профільований доменними базами ФОРМА, СФЕРА / ОБ’ЄКТ, 

СУБ’ЄКТ, ІНСТРУМЕНТ, СПОСІБ, ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1. Матрична модель концепту ПОЛІТИКА 

(на ґрунті лінгвістичних тлумачних словників) 

Рисунок 4.1 показує не лише 7-компонентну макроструктуру матриці, але і 

грануляцію інформації, активовану словом politics. Тематично відсортовані семи 

виділяють субдомени, які уточнюють доменну базу й актуалізують конкретне 

значення ПОЛІТИКИ. Наприклад, УПРАВЛІННЯ втілюється у ФОРМІ (НАУКА, 

ДІЯЛЬНІСТЬ або ІДЕЇ), що реалізується СУБ’ЄКТОМ (ЛЮДЬМИ) у СПОСІБ 

(УПЕРЕДЖЕНІСТЬ чи НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ) через ІНСТРУМЕНТ (ВЛАДА, ПРИЙОМИ). 

Спрацьовування конкретних субдоменів залежить від дефінції ПОЛІТИКИ, яка 

закладена в американській свідомості. 
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4.1.2. Матриця концепту ПОЛІТИКА на ґрунті політичних словників 

Компонентний аналіз дефініцій лексеми politics у політичних тлумачних 

словниках визначає підкреслені мікроконтексти, які об’єктивують інтегральну та 

диференційні семи ПОЛІТИКИ: 

1) Politics is the means or processes by which decision making and decision 

implementation are carried on within and between societies. Every social group decides 

through the activity of “politics” who shall receive the benefits and who shall pay the 

costs. It is associated with the exercise of influence and the struggle for power that 

characterize every political system. Politics is carried on through instruments of 

government that provide for the authoritative or legislative exercise of power. Political 

scientists define politics in a variety of ways, including “the art of the possible”, “who 

gets what, when, and how”, and “the competition among individuals and groups over 

the allocation of values and rewards”. 

In its broadest scope, politics is the means by which decisions are made and 

implemented in all human social units and institutions, including the family, religious 

groups, educational institutions, the national and local economies, and non-

governmental organizations of every kind. However, politics has come to be accepted as 

a universal phenomenon that is particularly important in making and carrying out 

governmental decisions and policies. Politics is an inescapable human activity if 

universal anarchy and chaos are to be avoided. Because of the great number and variety 

of demands that human beings make on each other, some means must be available to 

resolve conflicts. This need takes the form of politics. In the American political system, 

politics is shaped and influenced predominantly by the United States Constitution, 

especially provisions that have instituted federalism, separation of powers, checks and 

balances. In the world community, politics among nations best describes the nature of 

international relations [381, с. 112-113]. 

2) Politics is a term which has been variously defined. Taken in its most 

comprehensive meaning, it is the art and science of government. It is applied also, of 

course, to those activities and organizations through which individuals or political 

parties seek to be established in positions of power and authority. Politics is essential to 
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democracy since it provides the way through which people can be informed on political 

problems and also provides the methods, procedures, and institutions through which the 

judgment of the people can be translated into policy and action [378, с. 121-122]. 

3) Politics is regarded as: 1. the art and science of organizing the state and 

managing its affairs, both internal and external; 2. the art of controlling, protecting, 

assisting, and governing individuals and groups in society; 3. the art of developing and 

guiding public policy; 4. the adjustment and regulation of the complex of relationships 

among individuals or groups; 5. the organization of political parties and the promotion 

of candidacy for public office; 6. the policy-forming function of government, as 

distinguished from administration and law; 7. the designation, somewhat more 

comprehensive than either government or political science, as the study of the state; 

8. the manipulation, often by resort to intrigue, of public affairs for private or factional 

advantage [384, с. 289]. 

4) Politics is regarded as: 1. the art and science of political government and 

governance, political affairs, methods, opinions, and principles; 2. the art and science of 

bringing a person to public office through campaigns and elections; 3. a necessary 

function in democracy to govern by the people’s will. 

As distinguished from government, which is the operation and management of the 

state after election, politics is the way and means by which people and parties get into 

elective office [374, с. 237]. 

5) Politics is regarded as: 

1. The art and science of governance; the means by which the will of the 

community is arrived at and implemented; the activities of a government, politician, or 

political party; 

2. The pursuit and exercise of the political power to make binding policy 

decisions for the community and to distribute patronage and other government benefits; 

3. The socialization of conflict. This definition comes from E.E. Schattschneider 

in his The Semi-Sovereign People (1960). He sees the political process as a sequence: 

“conflicts are initiated by highly motivated, high-tension groups so directly and 

immediately involved that it is difficult for them to see the justice of competing claims. 
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As long as the conflicts are private, no political process is initiated. Conflicts become 

political only when an attempt is made to involve the wider public”; 

4. The policy-making aspect of government, in contrast to its administration; 

5. Interpersonal negotiations leading to consensus within, and action by, groups; 

6. A profession engaged in by those who move from one political office to 

another in an upward spiral toward greater public responsibility and power. As 

President John F. Kennedy told students in a speech at the University of North Carolina 

on October 12, 1961: “Those of you who regard my profession of political life with 

some disdain should remember that it made it possible for me to move from being an 

obscure lieutenant in the Navy to Commander-in-Chief with very little technical 

competence”; 

7. Ambrose Bierce’s The Devil’s Dictionary (1906): “A strife of interests 

masquerading as a contest of principles. Conduct of public affairs for private 

advantage”; 

8. Defined by what it is not by Finley Peter Dunne’s Mr. Dooley as “ain’t 

beanbag”; meaning not a children’s game but a tough quest for power; 

9. According to attorney Edward Bennett Williams, “Politics is the gentle art of 

getting votes from the poor and campaign contributions from the rich by promising to 

protect each from the other”, quoted in Gerald Gardner’s The Mocking of the President 

(1988). This definition probably originated with editor Oscar Ameringer (1870-1943); 

10. According to historian Henry Adams in his The Education of Henry Adams 

(1907): “Politics, as a practice, whatever its professions, had always been the systematic 

organization of hatreds”; 

11. Popular entertainment. Americans always look to politics for amusement and 

fun. Those who decry the lack of seriousness in current political campaigns miss a 

major point: American politics has always been serious-serious entertainment; 

12. That which makes strange bedfellows because necessity so often forces 

unlikely pairs to work together for a common goal. The statement that “politics makes 

strange bedfellows” is usually traced to author Charles Dudley Warner’s (1829-1900) 

My Summer in a Garden (1871) [383, с. 368-369]. 
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6) Politics is regarded as interactions among individuals and institutions which 

are employed to design and implement ways and means of governing an organized 

society. The term originated with the Greek city-states (Polis meaning city; and 

Politikos meaning a citizen, a wise person, some good of a public nature or some 

positive good). 

Among many definitions, some articulate the concept of “politics” as the art and 

the science of man; as “talk” between and among people (The Language of Modern 

Politics by Mark Roelofs); and as “who gets what, when, how” (Politics: Who Gets 

What, When, How by Harold D. Lasswell). 

Politics is often looked upon as interactions among individuals which, through 

allocation (and withdrawal) of power and benefits, expedite and bring about the 

processes of government through conflict resolution, always short of deployment of 

naked force. 

Politics is construed as an unavoidable activity of a man, a political and social 

animal, without which government is impossible. Government, an agent of politics, will 

implement that which the politicians have decided. 

Frank J. Goodnow (Politics and Administration. New York: Macmillan, 1900), 

distinguishing between politics and administration, describes the former as “the 

formulation of the will of the community which includes, besides the activities of 

political agencies, all elective and legislative processes, whether performed by 

conventions, legislatures, or courts”, and the latter, administration, as “the execution of 

this community will, as accomplished by the executive officers and the courts”. 

To Charles E. Merriam, a member of the City Council of Chicago, co-founder of 

the Special Research Council and vice-chairman of President Hoover’s Research 

Committee on Social Trends (1929-1932), politics was “a process of re-adjustment and 

constant re-adaption to changing conditions”, and, “perhaps its greatest task” was to 

reduce the shock of change. Politics must sit “around the table with psychology and 

statistics, biology and geography” in order to assimilate new scientific data and gain 

insights. Political institutions “are action patterns reaching into psychology, biology, 

geography, science and technology, always in terms of reason, reflection, experiment”. 
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Quincy Wright (in Political Science: A Philosophical Analysis) gives a definition 

of politics which can be applied to both foreign and domestic politics, as “the art of 

influencing, manipulating, or controlling major groups in the world so as to advance the 

purpose of some against the opposition of others with conflicting desires”. 

To David Easton, politics is values authoritatively allocated in a society. 

Professors Winters and Bellows (in People and Politics: An Introduction to 

Political Science) provide a comprehensive definition of politics, using some of the 

elements from Easton and Van Dyke, which is: “a struggle between actors pursuing 

conflicting desires on issues that may result in an authoritative allocation of values”. 

Peter Merkle (in Political Continuity and Change) defines politics as “a noble 

quest for good order and justice; at its worst, a selfish grab for power, glory and riches”. 

Some of the practitioners of the art and science of politics view it as “the gentle 

art of getting votes from the poor and campaign money from the rich, by promising to 

protect each from the other”, Oscar Ameringer; “Politics is not a matter of making love. 

It is making choices”, U.S. Senator Hubert H. Humphrey (1949-1965 and 1971-1978). 

Adolf Hitler, the Führer (Leader) of Nazi Germany (1933-1945), true to his 

totalitarian style, defined politics simply as the deadly battle between “views of life”. 

Frustrated with the lack of unity in the social sciences and the lack of order in political 

science, and the lack of tools that economics, as a social science can, to some extent 

claim to have, he reconciled himself that this is actually the nature of that discipline. “I 

think one of the beauties of the field, as I became more patient, is simply that it is 

unruly in that way, and you pick up a piece that can be segmentally powerful and know 

that you have not said everything that there is to say, but you have said very well what 

there is to say within the limits. There is protean quality about political life as such that 

makes reducing down to a simpler set of propositions just very difficult” (News of the 

APSA, No. 28, Winter, 1981) [382, с. 394-395]. 

7) Politics is the science and art of conducting political affairs, including the 

crafty or unprincipled methods used for political advancement and to gain power. It is, 

said Prussian Chancellor Otto von Bismarck, “the art of the possible” (“Die Politik ist 

die Lehre von Möglichen”). Truman called it “the art of government”. 
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Social critics have long held anyone who practices politics in low esteem: “An eel 

in the fundamental mud upon which the superstructure of organized society is reared”, 

sniffed writer Ambrose Bierce. “When he wriggles, he mistakes the agitation of his tail 

for the trembling of the edifice. As compared with the statesman, he suffers the 

disadvantage of being alive”. Even Socrates took his swipe: “I was really too honest a 

man to be a politician and live”. Robert Louis Stevenson called politics “perhaps the 

only profession for which no preparation is thought necessary” [370, с. 258-260]. 

Семи класифікуються на імпліцитно виражену інтегральну та експліцитно 

виражені диференційні, логічно групуючись між собою за тематичним принципом 

ЛСП, що оформлюється таким переліком: 

Інтегральна сема: УПРАВЛІННЯ. 

Диференційні семи: 

ФОРМА УПРАВЛІННЯ: 

1. НАУКА: science, study of the state, art, art and science of man, art of 

government, art of the possible; who gets what, when and how; 

2. ІДЕЇ: means, methods, opinions, principles, ways, values, democracy; 

3. ДІЯЛЬНІСТЬ: 

ПОДІЇ: phenomenon, affairs; processes, elective and legislative processes; 

activity, activities of political agencies; competition, struggle, battle; socialization of 

conflict as a political process in a sequence; a serious-serious entertainment; 

РОБОТА: practice, activity, field; profession, profession with no necessary 

preparation; task, quest, grab; policy-forming function, policy-making aspect; 

ВІДНОШЕННЯ: international relations, interpersonal negotiations, interactions, 

talk; 

СФЕРА / ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ: 

1. СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ: world community, organized 

society, social units and institutions, national and local economies; the American 

political system, governmental, government, governance; state and its affairs (internal 

and external), public affairs, candidacy, organizations; 

2. ГРОМАДСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМАЦІЯ: organized society, society groups, 
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non-governmental organizations of every kind, religious groups, educational 

institutions, family; people, major groups in the world, groups, individuals, persons; 

СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ: 

ЛЮДИ: societies, social group, political system, nations, political institutions, 

political agencies, political parties, government as an agent of politics, institutions, 

legislatures or courts, statesman, politician; highly motivated and high-tension groups, 

groups, people, individuals, human beings, man as a political and social animal, 

unlikely pairs as strange bedfellows, actors, an eel in the fundamental mud, who; 

ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ: 

1. ВЛАДА: government, influence, power, authority, people’s or community will, 

public responsibility, benefits; 

2. ПРИМУС: authoritative allocation of values; 

3. ЗАКОН: the United States Constitution; provisions about federalism, separation 

of powers, checks and balances; conventions; 

4. ЗАХОДИ: campaigns and elections; 

5. ПРИЙОМИ: ways, methods, procedures, institutions; intrigue, always short of 

deployment of naked force; reason, reflection, experiment; promises, views of life, 

saying something within limits as segmentally powerful piece; 

6. ІНШІ НАУКИ: psychology and statistics, biology and geography, science and 

technology. 

СПОСІБ УПРАВЛІННЯ: 

1. НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ: to make, implement, carry out decisions or policies; to 

provide for authoritative or legislative exercise of power, to avoid universal anarchy 

and chaos, to resolve conflicts, to inform on political problems, to translate the 

judgment of the people into policy and action, to organize and manage state affairs 

(internal and external); to control, protect, assist and govern society groups and 

individuals, to develop and guide public policy, to adjust and regulate relationships, to 

govern by the people’s will, to arrive at and implement the community will, to make 

binding community decisions, to lead to consensus and action, to work together for a 

common goal, to design and implement ways and means of governing an organized 
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society, to expedite and bring about the processes of government through conflict 

resolution, to implement that which the politicians have decided, to re-adjust and re-

adapt to changing conditions, to reduce the shock of change, to assimilate new scientific 

data and gain insights; 

2. УПЕРЕДЖЕНІСТЬ: to decide receiving benefits and paying costs, to exercise 

influence and struggle for power; to get what, when, how; to allocate values and 

rewards, to promote candidacy for public office, to manipulate for private or factional 

advantage, to bring a person to public office, to get into elective office, to distribute 

patronage and other government benefits, to conduct public affairs for private 

advantage, to advance the purpose of some against the opposition of others with 

conflicting desires, to pursue conflicting desires on issues, to gain political 

advancement and power; 

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ: 

1. ЧЕСНІСТЬ: politics as a noble quest for good order and justice, politician 

suffers the disadvantage of being alive, to be too honest a man to be a politician and 

live; 

2. КОМПРОМІСНА ЧЕСНІСТЬ / НЕЧЕСНІСТЬ: politics as not a matter of making 

love but as making choices, politics as a deadly battle between views of life; 

3. НЕЧЕСНІСТЬ: manipulation of public affairs, profession of political life as 

disdain, a strife of interests masquerading as a contest of principles, not a children’s 

game but a tough quest for power, to get votes from the poor and campaign 

contributions from the rich by promising to protect each from the other, systematic 

organization of hatreds; to influence, manipulate or control major groups in the world; 

a selfish grab for power, glory and riches; unruly field; to conduct political affairs, 

including the crafty or unprincipled methods; an eel in the fundamental mud. 

Семи моделюють 7-компонентну матрицю доменів концепту ПОЛІТИКА 

(схожа до матриці за лінгвістичними словниками), де інтегральна сема об’єктивує 

первинний домен УПРАВЛІННЯ, профільований доменними базами ФОРМА, 

СФЕРА / ОБ’ЄКТ, СУБ’ЄКТ, ІНСТРУМЕНТ, СПОСІБ, ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ, що 

гранулюють інформацію далі (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2. Матрична модель концепту ПОЛІТИКА 

(на ґрунті політичних тлумачних словників) 

 

4.2. Матрична реконструкція концепту ПОЛІТИКА в дискурсивному ракурсі 

 

4.2.1. Матриця концепту ПОЛІТИКА на ґрунті політичного дискурсу 
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У квадратних дужках вказана частотність одиниць у цитатах, що в 
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Диференційні семи: 

ФОРМА УПРАВЛІННЯ [89; <H3 / M5 / L9 / N72>]: 

1. НАУКА [1; <H0 / M0 / L0 / N1>]: science of ordered progress of society [1]; 

2. ІДЕЇ [52; <H0 / M3 / L3 / N46>]: goal [1]; purposes [1]; progress [1]; feeling [1]; 

position [1]; values [1]; common values [1]; virtues [1]; question [1]; theme [1]; method 

[1]; power [2]; sovereignty [1]; nationhood [1]; people as government and sovereign 

power [1]; the idea of governments’ attempting to exist without parties [1]; party or 

politics as existing ideology [1]; democracy [5]; communism [2]; radicalism [1]; 

government [1]; form of government [1]; republican form of government [3]; 

conservative form of government [1]; liberal form of government [1]; self-government 

[2]; dictatorship [2]; idealism [1]; optimism [1]; pessimism [1]; politics [1]; policy [2]; race 

or religion policy [1]; politics of decency [1]; policy of cynicism [1]; policy of hope [1]; 

economic policies [1]; domestic policy [1]; foreign policy [2]; political correctness [1]; 

3. ДІЯЛЬНІСТЬ [36; <H3 / M2 / L6 / N25>]: 

РОБОТА / ПОВЕДІНКА [31; <H3 / M2 / L6 / N20>]: job [4]; office [2]; the second 

oldest profession [1]; profession [3]; leadership [4]; common business [1]; dirty business 

[1]; show business [1]; task [2]; privilege [1]; duty [3]; obligation [1]; responsibility [2]; 

action [1]; conduct [1]; role [1]; battle [1]; musical “Promises, Promises” [1]; 

ПРОЦЕСИ / ПОДІЇ [5; <H0 / M0 / L0 / N5>]: recession [1]; depression [1]; war [3]; 

ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ [276; <H1 / M3 / L5 / N267>]: 

1. СФЕРА [47; <H0 / M3 / L2 / N42>]: 

ПОЛІТИКА [23; <H0 / M1 / L1 / N21>]: politics [10]; political system [1]; government 

[10]; theory of human rights [1]; national heritage [1]; 

ЕКОНОМІКА [10; <H0 / M0 / L1 / N9>]: business [1]; economy [5]; commerce [1]; 

taxes [1]; corporation [1]; great crisis [1]; 

ВІЙСЬКОВА ГАЛУЗЬ [6; <H0 / M0 / L0 / N6>]: army [2]; troops [1]; militia [1]; 

military-industrial complex [1]; battle [1]; 

ОСВІТА [3; <H0 / M0 / L0 / N3>]: students [1]; schools [1]; children [1]; 

РЕЛІГІЯ [4; <H0 / M2 / L0 / N2>]: the Christian religion [1]; church [1]; the dead [1]; 

vestry [1]; 



156 

ЦИВІЛЬНА СФЕРА [1; <H0 / M0 / L0 / N1>]: work [1]; 

2. МІСЦЕ [61; <H0 / M0 / L2 / N59>]: 

СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ [35; <H0 / M0 / L0 / N35>]: world [8]; 

civilization [2]; mankind [6]; humanity [1]; human race [1]; society [4]; country [7]; 

confederation [2]; nation [2]; land [1]; homeland [1]; 

АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ [21; 

<H0 / M0 / L2 / N19>]: America [14]; United States [3]; Washington [1]; The White House 

[1]; the Democratic Party [1]; the Republican Party [1]; 

ГРОМАДСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМАЦІЯ [5; <H0 / M0 / L0 / N5>]: office [2]; 

section gang [1]; football field [1]; town meeting [1]; 

3. ОБ’ЄКТ [83; < H1 / M0 / L1 / N81>]: 

3.1. ЛЮДИ [66; < H0 / M0 / L1 / N65>]: 

КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ [36; <H0 / M0 / L1 / N35>]: people [18]; millions of 

men and women [1]; not a few but everybody [1]; few and not many [1]; small numbers 

[1]; citizens [3]; humans [1]; men [8]; another man [2]; 

СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ [17; <H0 / M0 / L0 / N17>]: the governed [1]; the 

strong [1]; the rich [2]; majorities [1]; the weak [3]; the poor [2]; timid men [1]; minorities 

[1]; working men [2]; middle class [1]; the black [1]; the white [1]; 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ [7; <H0 / M0 / L0 / N7>]: the innocent [1]; 

criminals [1]; tyrants [1]; enemies [2]; terrorists [1]; Osama bin Laden [1]; 

ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ [6; <H0 / M0 / L0 / N6>]: we [1]; you [1]; 

they [2]; all [1]; everybody [1]; 

3.2. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ [17; <H1 / M0 / L0 / N16>]: laws [1]; affairs 

[1]; rights [1]; conflicts [1]; disputes [2]; rivalries [1]; problems [3]; differences [2]; 

troubles [1]; challenges [1]; errors [1]; threats [1]; things [1]; 

4. ЧАС / УМОВА [85; <H0 / M0 / L0 / N85>]: never [1]; whenever [1]; ever [5]; always 

[18]; forever [1]; while man exists [1]; at all times [1]; at once [1]; for all life [1]; history 

[2]; experience [1]; daylight [1]; too often [1]; sometimes [3]; from time to time [1]; once 

[1]; case of necessity [1]; emergency [1]; hour of danger [1]; combat [1]; battle [1]; 

challenge [1]; twists of fate [1]; all circumstances [1]; contest [1]; not eternally [1]; time 

[1]; domestic crisis [1]; day [1]; annual election end [1]; present [1]; now [1]; moment [1]; 
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modern age [1]; future [1]; in perpetuity [1]; today [2]; in the first place [1]; in the end [3]; 

after a century [2]; after decades [1]; after a year [1]; after a vote [1]; assuming [1]; 

working [1]; after elections [1]; failed convincing [1]; failed standing [1]; succeeding [1]; 

disgracing [1]; doing [1]; administering [1]; regulating [1]; securing [1]; striving [1]; 

relying [1]; forfeiting [1]; 

СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ [245; <H7 / M4 / L12 / N222>]: 

ЛЮДИ [245; <H7 / M4 / L12 / N222>]: 

1. ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ [17; <H1 / M2 / L4 / N10>]: president [7]; 

statesman [2]; politician [3]; officeholder [1]; leader [2]; boss [2]; 

2. ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ [54; <H4 / M0 / L4 / N46>]: 

ЗАКОНОДАВЧА ГАЛУЗЬ [19; <H1 / M0 / L2 / N16>]: the legislature [1]; the Congress 

[1]; parties [4]; conservatives [1]; radicals [1]; republicans [5]; democrats [2]; factions 

[1]; councils [1]; reformers [1]; lawyers [1]; 

ВИКОНАВЧА ГАЛУЗЬ [33; <H3 / M0 / L1 / N29>]: the executive branch [1]; political 

agencies [1]; government [30]; administration [1]; 

ЕКОНОМІЧНА ГАЛУЗЬ [2; <H0 / M0 / L1 / N1>]: business [1]; bank [1]; 

3. КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ [57; 

<H1 / M0 / L1 / N55>]: mankind [3]; civilization [2]; society [1]; community [2]; people [14]; 

power [3]; America [1]; nation [9]; country [1]; citizens [3]; populace [1]; men [11]; 

persons [2]; humans [2]; individuals [2]; 

4. ВІКОВИЙ АСПЕКТ [3; <H0 / M2 / L0 / N1>]: the older [1]; youth [1]; children [1]; 

5. СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ [3; <H0 / M0 / L2 / N1>]: the rich [2]; the 

powerful [1]; 

6. ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ [11; <H1 / M0 / L1 / N9>]: the brave [2]; the 

coward [1]; the fainthearted [1]; thoughtful minds [1]; servants [1]; masters [1]; optimists 

[1]; pessimists [1]; winners [1]; losers [1]; 

7. ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ [100; <H0 / M0 / L0 / N100>]: I [20]; 

we [43]; you [32]; somebody [1]; whoever [1]; those [3]; 

ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ [380; <H193 / M26 / L83 / N78>]: 

ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ [21; <H3 / M2 / L5 / N11>]: presidents [1]; 

government [2]; government in person [1]; people [2]; the Supreme Court [1]; measures 
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[1]; legislative action [1]; executive pronouncement [1]; leading [1]; driving [1]; 

proposing [1]; disposing [1]; writing laws [1]; interpreting laws [1]; restraints [1]; power 

[1]; America [1]; defending [1]; debate [1]; 

ВЛАДНА МОНОПОЛІЯ [5; <H0 / M3 / L2 / N0>]: unlimited power [1]; power [1]; 

concentration of all power [1]; keeping out of government control [1]; keeping out of 

business control [1]; 

ДОТРИМАННЯ ЗАКОНУ [7; <H4 / M0 / L0 / N3>]: law [5]; order [1]; strict justice [1]; 

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ [5; <H0 / M0 / L1 / N4>]: abuse of liberty [1]; abuse of power 

[1]; assisting terrorists [1]; bending acts of government [1]; neglection [1]; 

ДИСЦИПЛІНА ТА ПИЛЬНІСТЬ [7; <H7 / M0 / L0 / N0>]: discipline [2]; self-discipline 

[1]; keeping oneself armed [1]; quickness [1]; keeping still [1]; remaining cool and 

unruffled [1]; 

САМОКРИТИКА [5; <H3 / M0 / L0 / N2>]: learning [1]; listening [1]; experience [2]; 

honest conviction [1]; 

СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС [26; <H5 / M5 / L11 / N5>]: war [6]; preparation for war [1]; 

planning [1]; blood [2]; force [2]; strength [1]; repression [1]; the Soldier [1]; armaments 

[2]; arsenal [1]; guns [1]; bombs [1]; rockets [1]; warships [1]; well-regulated and trained 

militia [1]; military [1]; civilian security [1]; forced negotiation [1]; 

ДИПЛОМАТІЯ [24; <H23 / M0 / L0 / N1>]: peace [4]; no violence [1]; no conquest [1]; 

no war [1]; friendship [2]; reconciliation [1]; negotiation [3]; using words rather than 

weapons [1]; being honest and meddling as little as possible in somebody’s affairs [1]; 

speaking softly [1]; strong and principled diplomacy [1]; getting along [1]; being sincere, 

brief and seated [1]; remaining strictly neutral [1]; cooperation [2]; compromise [1]; no 

monopoly in wisdom [1]; 

ОПІР [5; <H1 / M1 / L2 / N1>]: mutiny [1]; resistance [1]; pulling down [1]; quarrel 

[1]; confrontation [1]; 

НАПОЛЕГЛИВІСТЬ [48; <H39 / M2 / L0 / N7>]: persuasion [1]; resolution [1]; 

patience [2]; perseverance [1]; proceeding in spite of fails [8]; holding on insistently [2]; 

inflexible principles [1]; striving [6]; strength [5]; stamina [1]; energy [3]; character [1]; 

carrying a big stick [1]; pressing on [1]; fighting back brutally and toughly [1]; believing 
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in oneself [1]; labor [1]; effort [2]; work [1]; activity [1]; courage [1]; bravery [1]; pluck 

[1]; planning [2]; faith [2]; 

СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ [15; <H0 / M0 / L13 / N2>]: without energy [1]; without 

effort [1]; without passion [1]; fear [2]; understanding [1]; finishing second [1]; weakness 

[2]; faintheartedness [1]; pessimism [1]; suicide [1]; only talking [1]; forced disunion [1]; 

plans [1]; 

РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ [22; <H11 / M5 / L2 / N4>]: wisdom [3]; brain [1]; 

intelligence [2]; great thoughts [1]; great actions [1]; smarts [1]; reason [1]; 

consideration [1]; cunning [1]; confusing rather than convincing [1]; Sober Second 

Thought rather than Temporary Excitement [1]; no litigation [1]; earnings of industry 

[1]; frugality [2]; efficiency [2]; making enemies one’s friends [1]; judging [1]; 

РЕФОРМУВАННЯ СОЦІУМУ [4; <H2 / M1 /L0 / N1>]: changing [1]; building new 

roads and bridges [1]; reforming broken immigration system [1]; historic vote [1]; 

НЕРЕФОРМУВАННЯ СОЦІУМУ [1; <H0 / M0 / L1 / N0>]: keeping the same 

politicians [1]; 

ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ [14; <H10 / M0 / L2 / N2>]: equal taxation [1]; collecting 

taxes improperly [1]; technique of taxation, regulation and subsidization of economy [1]; 

controlling the volume of money [1]; growing exports [1]; reforming tax system [1]; open 

markets [1]; trade [1]; advertising [1]; commerce [1]; economy [1]; competition [1]; 

production [1]; consumption [1]; 

ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА [18; <H7 / M1 / L7 / N3>]: ideas [1]; communism [1]; 

radicalism [2]; democracy [1]; order without liberty [1]; liberty without order [1]; 

without parties [1]; entangling no alliances [1]; no appointing to office by blood and 

marriage [1]; treatment of criminals [1]; without philosophical public opinion [1]; 

without popular information or means of acquiring it [1]; information [1]; interest [2]; 

political campaign [1]; protecting the rich [1]; 

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ [14; <H12 / M1 / L0 / N1>]: knowledge [3]; 

enlightening [1]; intelligence [1]; human mind [1]; teaching [1]; information [1]; 

education [3]; motivation [1]; colleges [1]; investing students and schools [1]; 

ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ [37; <H30 / M0 / L0 / N7>]: morality [2]; high principle [1]; 
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mutual trust [1]; respect [1]; the Bible [2]; church [1]; mercy [1]; diligence [1]; goodwill 

[1]; generosity [1]; truth [3]; honesty [3]; fairness [1]; faithfulness [1]; conscientiousness 

[1]; frankness [1]; goodness [2]; honor [1]; merit [1]; capability [1]; sympathy [1]; 

understanding [2]; decency [1]; no private pursuits [1]; public sentiment [1]; true 

patriotism [1]; support [1]; justice [1]; freedom [1]; 

НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ [23; <H0 / M1 / L18 / N4>]: educating in mind rather than 

in morals [1]; ignorance [1]; words without actions [1]; lie [2]; myth [1]; corruption [2]; 

money [1]; self-interest [1]; favoring few not the many [1]; subterfuge [1]; fear [1]; hate 

[1]; slavish obedience to rules [1]; without public sentiment [1]; wrong piety [1]; knavery 

[1]; flattery [1]; privileges above principles [1]; saying no real on real issues [1]; 

hypocrisy [2]; 

ПОЛІТКОРЕКТНІСТЬ І ЛІБЕРАЛЬНІСТЬ [3; <H3 / M0 / L0 / N0>]: diversity [1]; 

openness [1]; respecting every faith [1]; 

ВИБОРИ [8; <H6 / M0 / L0 / N2>]: ballot [3]; universal suffrage [2]; vote [1]; election 

[1]; instructed electorate [1]; 

НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ [5; <H4 / M0 / L0 / N1>]: aiming to do duty 

[2]; no playing at work [1]; public wealth as yardstick [1]; keeping promises [1]; 

НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ [9; <H0 / M0 / L8 / N1>]: being inattentive 

to duty [1]; abuse of words [1]; deserting [1]; no keeping promises [2]; caring improperly 

[1]; rearranging rather than solving [1]; making no changes with consults in doubt [1]; 

casting a longing eye on offices [1]; 

СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ [31; <H19 / M0 / L0 / N12>]: the Constitution [4]; the Bill of 

Rights [1]; human rights [2]; right to make and alter constitutions [1]; right to kill a 

tyrant [1]; equality of mankind [1]; no slaves and no masters [1]; no privileged classes 

[1]; emancipation [1]; free institutions [1]; rights of man [1]; justice [2]; people’s will [2]; 

common consent [2]; organized opinion of mankind [1]; economic security [1]; integrity 

[1]; freedom [1]; liberty [1]; equality [1]; independence [2]; possession of certain rights 

and duties [1]; immigration liberty [1]; 

СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ [9; <H0 / M0 / L7 / N2>]: economic rivalry [1]; social 

injustice [1]; without vote [1]; without the other’s consent [1]; no freedom of speech [1]; 
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despotism [1]; hunger [1]; unemployment [1]; no immigration liberty [1]; 

РИЗИК І ШАНС [8; <H4 / M2 / L0 / N2>]: risking [1]; seizing opportunity [1]; failing 

miserably [1]; changing oneself [2]; difficulty as opportunity [1]; new twist of fate as 

opportunity [1]; no waiting [1]; 

НЕХТУВАННЯ РИЗИКОМ І ШАНСОМ [6; <H0 / M2 / L4 / N0>]: no risking [1]; no 

seizing opportunity [1]; using no changes [1]; opportunity as difficulty [1]; new twist of 

fate as difficulty [1]; waiting [1]; 

РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ [228; <H55 / M0 / L8 / N165>]: 

1. МЕТА [115; <H53 /M0 / L5 / N57>]: 

СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС [105; <H53 / M0 / L0 / N52>]: peace [6]; friendship [1]; 

liberty [4]; freedom [5]; humanity [1]; justice [1]; no oppression [1]; happiness [2]; 

protection of human life and rights [9]; protection of homeland [4]; protection of 

property [2]; protection of marriage [1]; protection of middle class [4]; human dignity 

[1]; progress [3]; success [3]; growth [1]; prosperity [2]; wealth [2]; welfare [1]; 

generosity [1]; warmth [1]; the good [4]; the fruitful [1]; benefit [1]; providing 

opportunities [2]; law [5]; order [2]; security [3]; against corruption [1]; against war [1]; 

healing [1]; normalcy [1]; restoration [1]; against all evil [1]; accomplishing will [1]; 

poor government but rich people [1]; rich society [1]; powerful society [1]; Great Society 

[1]; better things [2]; disarmament [1]; mutual honor [1]; confidence [1]; future [1]; 

improvements of tomorrow [1]; union [1]; reforming [1]; higher job rates [4]; reasonable 

taxes [2]; accomplishing duties [1]; providing the best education [1]; no negative 

stereotypes of Islam [1]; usefulness [1]; convenience [1]; 

ЗИСК [10; <H0 / M0 / L5 / N5>]: profit [1]; selfish purposes [2]; private pursuits [1]; 

protection of property [1]; purpose of making the rich richer and the poor poorer [1]; 

abusing power [1]; reaping fruits of war [1]; to master people [1]; against truth [1]; 

2. НАСЛІДОК [113; <H2 / M0 / L3 / N108>]: 

2.1. СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ [87; <H2 / M0 / L3 / N82>]: 

ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ [42; <H2 / M0 / L0 / N40>]: strengthening 

social units [8]; proceeding to victory in social conflicts [6]; reaching victory in social 

conflicts [12]; providing social progress [12]; resolving economic problems [4]; 

ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ [45; <H0 / M0 / L3 / N42>]: weakening social 
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units [8]; sharpening social conflicts [17]; failure in proceeding to victory in social 

conflicts [4]; providing no social progress [9]; providing social destruction [3]; 

sharpening economic problems [4]; 

2.2. ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ [26; <H0 / M0 / L0 / N26>]: change of human conduct [4]; 

change of social trust [3]; degree of proceeding to goal [18]; getting more experience [1]. 

ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ: 

1. ВИСОКА ОЦІНКА [259]; 

2. ПОМІРНА / КРИТИЧНА ОЦІНКА [38]; 

3. НИЗЬКА ОЦІНКА [117]; 

4. НЕЙТРАЛЬНА ОЦІНКА [804]. 

Семи моделюють 7-компонентну матрицю доменів концепту ПОЛІТИКА, де 

інтегральна сема об’єктивує первинний домен УПРАВЛІННЯ, профільований 

базами ФОРМА, ОБСТАВИНИ, СУБ’ЄКТ, ІНСТРУМЕНТ, РЕЗУЛЬТАТ, ОЦІНКА 

ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ, що гранулюють інформацію (рисунки 4.3-4.6). 

 

Рисунок 4.3. Матрична модель концепту ПОЛІТИКА 

(реконструкція за політичним дискурсом) 
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Рисунок 4.4. Матрична модель концепту ПОЛІТИКА 

(реконструкція за політичним дискурсом): 

продовження домену СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 

 

Рисунок 4.5. Матрична модель концепту ПОЛІТИКА 
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Рисунок 4.6. Матрична модель концепту ПОЛІТИКА 

(реконструкція за політичним дискурсом): 

продовження домену ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

Побудована за політичним дискурсом матриця концепту ПОЛІТИКА, якщо 

порівняти з тлумачними словниками, має ознаки самоподібності: зберігається 7-

компонентна макроструктура, однак смислове наповнення доменів змінюється. 

СПОСІБ переходить у РЕЗУЛЬТАТ, СФЕРА / ОБ’ЄКТ – в ОБСТАВИНИ, ОЦІНКА – в 

ОЦІНКУ ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ. Мікропростори вихідного й кінцевого доменів 

у вербальному наповненні споріднені, хоча їхній асортимент відрізняється. 

 

4.2.2. Матриця концепту ПОЛІТИКА на ґрунті публіцистичного дискурсу 
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деталізується через ОЦІНКУ ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (H – ВИСОКА, M – 

ПОМІРНА / КРИТИЧНА, L – НИЗЬКА, N – НЕЙТРАЛЬНА). У тематичній групі ОЦІНКА 

ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ рахуються всі випадки валоризації сем. 

Інтегральна сема: УПРАВЛІННЯ. 

Диференційні семи: 

ФОРМА УПРАВЛІННЯ [108; <H15 / M13 / L23 / N57>]: 

1. НАУКА [9; <H0 / M0 / L1 / N8>]: art [6]; science [1]; politics [2]; 

2. ІДЕЇ [44; <H4 / M6 / L7 / N27>]: interests [2]; ideas [3]; opinions [1]; conception 

[1]; feeling [1]; duty [1]; responsibility [1]; mission [1]; topic [1]; attempt [1]; politics [1]; 

power [1]; leadership [2]; not leadership [1]; optimism [1]; common pulsebeat [1]; 

conspiracy [1]; Cold War [1]; war [1]; revolution [2]; alliance [1]; regime [1]; democracy 

[4]; leftist side of politics [1]; radical side of politics [1]; right-wing politics [1]; left 

politics [1]; right politics [1]; identity politics [2]; job politics [1]; social politics [1]; 

government politics [1]; grass-roots politics [1]; an expression and form of public ethics 

[1]; pop culture [1]; 

3. ДІЯЛЬНІСТЬ [55; <H11 / M7 / L15 / N22>]: 

ПОДІЇ [7; <H4 / M0 / L2 / N1>]: politics [7]; 

РОБОТА [47; <H7 / M7 / L13 / N20>]: politics [33]; political affiliation [1]; practice 

[1]; profession [1]; job [1]; office [1]; field [1]; orchestration of power [1]; forum [1]; 

conduct [1]; business [1]; show business [2]; entertainment branch [1]; life [1]; 

ПОВЕДІНКА [1; <H0 / M0 / L0 / N1>]: politics [1]; 

ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ [279; <H0 / M4 / L10 / N265>]: 

1. СФЕРА [136; <H0 / M3 / L6 / N127>]: 

РЕАЛЬНІСТЬ [1; <H0 / M0 / L0 / N1>]: the real [1]; 

ПОЛІТИКА [105; <H0 / M1 / L5 / N99>]: politics [98]; public affairs [1]; democracy 

[1]; international politics [1]; foreign policy [1]; elections [1]; government [1]; world 

leadership [1]; 

ЕКОНОМІКА [9; <H0 / M0 / L0 / N9>]: business [6]; industry [1]; economics [1]; 

manufacturing [1]; 

КУЛЬТУРА [2; <H0 / M0 / L0 / N2>]: pop culture [1]; entertainment [1]; 

ЦИВІЛЬНА СФЕРА [6; <H0 / M1 / L0 / N5>]: community life [1]; every bold intention 
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[1]; lives [1]; justice [1]; race [1]; charity [1]; 

ОСВІТА [2; <H0 / M1 / L0 / N1>]: education [2]; 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ [3; <H0 / M0 / L1 / N2>]: global warming [1]; science [2]; 

РЕЛІГІЯ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ [8; <H0 / M0 / L0 / N8>]: new religious right [1]; 

political philosophy [1]; the Bible [1]; religion [4]; beliefs [1]; 

2. МІСЦЕ [38; <H0 / M1 / L3 / N34>]: 

ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ) [19; <H0 / M1 / L3 / N15>]: everywhere [1]; 

the Earth [1]; world [13]; space [1]; environment [1]; where you live [1]; where your heart 

is [1]; 

СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ [6; <H0 / M0 / L0 / N6>]: country [5]; 

government [1]; 

АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ [10; 

<H0 / M0 / L0 / N10>]: America [7]; the United States [1]; Louisiana [1]; Federal 

Government [1]; 

ЕВРАЗІЙСЬКА / АФРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ [3; 

<H0 / M0 / L0 / N3>]: Israel [1]; Middle East [1]; Lebanon [1]; 

3. ОБ’ЄКТ [55; <H0 / M0 / L1 / N54>]: 

3.1. ЛЮДИ [42; <H0 / M0 / L1 / N41>]: 

КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ [24; <H0 / M0 / L1 / N23>]: society [2]; the 

public [2]; people [10]; populace [1]; humans [3]; audiences [1]; men [2]; persons [1]; 

others [2]; 

СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ [10; <H0 / M0 / L0 / N10>]: the rich [3]; the poor 

[2]; grass roots [1]; the ignorant [1]; the illiterate [1]; the uneducated [1]; enemies [1]; 

РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ [1; <H0 / M0 / L0 / N1>]: Christians [1]; 

ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ [7; <H0 / M0 / L0 / N7>]: we [4]; you [1]; 

those [1]; everybody [1]; 

3.2. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ [13; <H0 / M0 / L0 / N13>]: troubles [1]; 

challenges [1]; irrationalities [1]; the disastrous [1]; the unpalatable [1]; marriage [1]; 

debate [1]; wrongs and paltry rights [1]; issues [1]; ideas [1]; dreams [1]; roles [1]; smut 

[1]; 

4. ЧАС / УМОВА [50; <H0 / M0 / L0 / N50>]: for years [1]; too long [1]; for the rest of 
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life [1]; now [1]; today [3]; everyday [2]; someday [1]; sometimes [1]; modern [1]; ever [2]; 

always [7]; often [2]; in 2018 [1]; by 2000 [1]; for 50 years [1]; in the Internet age [1]; the 

Greatest Generation [1]; the Silent Generation [1]; for so long [1]; condition [1]; every 

time [1]; in the old days [1]; anymore [1]; once in a while [1]; new age [1]; new time [1]; 

time [1]; advent of television [2]; in many cases [1]; choosing [1]; in the long run [1]; 

writing [1]; side [1]; next elections [1]; absence of education [1]; past [1]; elections [1]; 

lying [1]; 

СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ [144; <H8 / M6 / L6 / N124>]: 

ЛЮДИ [144; <H8 / M6 / L6 / N124>]: 

1. ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ [16; <H2 / M1 / L2 / N11>]: Lincoln [1]; the 

Clintons [1]; Bernie Sanders [1]; chief executive [1]; leader [2]; politician [6]; those in 

power [1]; political bedfellows [1]; top [1]; bottom [1]; 

2. ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ [15; <H0 / M2 / L2 / N11>]: 

ЗАКОНОДАВЧА ГАЛУЗЬ [10; <H0 / M2 / L2 / N6>]: parties [5]; factions [1]; left [1]; 

right [1]; leftists [1]; radicals [1]; 

ВИКОНАВЧА ГАЛУЗЬ [2; <H0 / M0 / L0 / N2>]: Administration [1]; consul [1]; 

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ [1; <H0 / M0 / L0 / N1>]: people of education [1]; 

ЖУРНАЛІСТИКА [1; <H0 / M0 / L0 / N1>]: the media [1]; 

ГАЛУЗЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ [1; <H0 / M0 / L0 / N1>]: bellhops [1]; 

3. КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ [32; <H2 / 

M0 / L1 / N29>]: many [1]; people [10]; the public [1]; group [1]; humans [2]; men [5]; 

women [4]; persons [2]; citizens [1]; Americans [2]; Europeans [1]; groups [1]; tribes [1]; 

4. ВІКОВИЙ АСПЕКТ [2; <H2 / M0 / L0 / N0>]: children’s children [1]; successors 

[1]; 

5. СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ [5; <H0 / M0 / L1 / N4>]: the rich [1]; the poor 

[1]; black woman [1]; foreigners [1]; strangers [1]; 

6. ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ [11; <H1 / M2 / L0 / N8>]: the best among us 

[1]; the unproductive but organized [1]; the productive but unorganized [1]; nutcases [1]; 

martyrs [1]; adherents [1]; thieves [1]; terrorists [1]; the Devil [1]; sumbitch [1]; liars [1]; 

7. ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ [63; <H1 / M1 / L0 / N61>]: someone 

[1]; one [1]; I [9]; we [16]; you [16]; he [6]; she [1]; they [5]; everybody [4]; those [2]; each 
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to the other [1]; who [1]; 

ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ [177; <H36 / M28 / L59 / N54>]: 

ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ [16; <H3 / M1 / L5 / N7>]: politics [7]; political 

means [1]; retreat [1]; control [2]; power [2]; bipartisan consensus [1]; support [1]; voting 

[1]; 

ВЛАДНА МОНОПОЛІЯ [1; <H0 / M0 / L0 / N1>]: domination [1]; 

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ [1; <H0 / M1 / L0 / N0>]: drugs [1]; 

САМОКРИТИКА [1; <H0 / M0 / L0 / N1>]: narcissism [1]; 

СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС [7; <H0 / M1 / L4 / N2>]: war [3]; menacing [1]; rule [1]; 

abuse of power through digital networks [1]; no public discussion [1]; 

ДИПЛОМАТІЯ [7; <H2 / M2 / L0 / N3>]: without controversy [1]; a non-violent way 

[1]; arguments [1]; cooperation [1]; consensus [1]; declining competition [1]; 

collaboration [1]; 

ВОРОЖІСТЬ [7; <H0 / M2 / L3 / N2>]: competition [1]; vindictiveness [1]; no 

cooperation [1]; no friends [1]; division [1]; disagreement [1]; no arguments [1]; 

ОПІР [4; <H0 / M0 / L1 / N3>]: revolution as an abrupt change [1]; attenuation [1]; 

struggle [1]; fight [1]; 

СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ [3; <H0 / M1 / L2 / N0>]: fear [1]; inexperience [1]; 

responsibility without authority [1]; 

НАПОЛЕГЛИВІСТЬ [10; <H6 / M0 / L1 / N3>]: courage [2]; patience [2]; tolerance 

[1]; suffering [1]; optimism [1]; carving [1]; mauling [1]; influence [1]; 

РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ [11; <H2 / M3 / L1 / N5>]: rationalism [1]; 

choosing words and actions [1]; gossip [1]; words and gestures or their absence [1]; 

psychology [1]; choosing [1]; making a choice [1]; combining reality and appearance [1]; 

pleasing [1]; expedience [1]; understanding [1]; 

РЕФОРМУВАННЯ СОЦІУМУ [1; <H0 / M0 / L1 / N0>]: agreeing on rules and slowly 

changing them [1]; 

НЕРЕФОРМУВАННЯ СОЦІУМУ [1; <H0 / M1 / L0 / N0>]: failure of political 

organization or power [1]; 

ЗМІ [6; <H2 / M0 / L4 / N0>]: Facebookistan [1]; media [1]; television [2]; objective 
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journalism [1]; journalism [1]; 

НАУКА, ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВІСТЬ [5; <H1 / M0 / L2 / N2>]: science [1]; 

history [1]; technology [1]; oil trade [1]; money [1]; 

ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА [16; <H1 / M7 / L5 / N3>]: race [1]; religion [5]; no 

religion [1]; ideological polarization [1]; no parties [1]; political views [1]; conception of 

people acting against their own best interests [1]; misogyny [1]; Cold War [1]; the worst 

ideas [1]; the best ideas [1]; ideology [1]; 

МИСТЕЦТВО [4;<H3 / M0 / L1 / N0>]: art [1]; music [1]; record [1]; culture [1]; 

ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ [17; <H8 / M6 / L0 / N3>]: virtue [1]; Jesus [1]; emotions [1]; 

loyalty [1]; honesty [1]; truth [1]; short memory [1]; liking people [1]; outgoingness [1]; 

without alienation [1]; trust [1]; no money [1]; ideas [1]; hope [1]; joy [1]; kindness [1]; 

lesser evils [1]; 

НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ [35; <H0 / M2 / L22 / N11>]: bribery [1]; favoritism [1]; 

corruption [4]; money [5]; finance [1]; no rules [1]; without merit [1]; no truth [1]; 

separation from humanity [1]; lousy way [1]; manipulation [1]; doing whatever you want 

[1]; make-believe [1]; step on heads [1]; step over bodies [1]; lie [1]; no honesty [2]; 

hatreds [1]; sliming [1]; manipulation of money [1]; forgetting [1]; failure of love [1]; no 

ethics [1]; power rather than truth [1]; no shame [1]; playing [1]; gobbling cash [1]; 

НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ [6; <H4 / M1 / L0 / N1>]: no ignoring [1]; no 

verbal abuse [1]; picture rather than words [1]; seeking to control [1]; seriousness [1]; 

facts, numbers and results [1]; 

НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ [9; <H0 / M0 / L5 / N4>]: keeping no 

promises [2]; words rather than facts, numbers or results [1]; diagnosing incorrectly [1]; 

applying wrong remedies [1]; verbal abuse [1]; ignoring facts [1]; lack of control [1]; 

caring improperly [1]; 

СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ [6; <H4 / M0 / L0 / N2>]: social justice [1]; private sector [1]; 

right for politics [1]; law [1]; interdependence [1]; race economic independence [1]; 

СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ [3; <H0 / M0 / L2 / N1>]: no right for politics [1]; no 

independence [1]; no political correctness [1]; 
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РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ [141; <H17 / M1 / L25 / N98>]: 

1. МЕТА [76; <H17 / M1 / L19 / N39>]: 

СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС [34; <H17 / M0 / L0 / N17>]: peace [4]; progress [1]; support 

[1]; military considerations [1]; ethical reasons [1]; justice [3]; keeping populace 

alarmed [1]; human evolution [1]; accountability for lie [1]; people [1]; marriage equality 

[1]; prosperity [2]; security [2]; less suffering [1]; improvement of people’s lives [1]; 

liberation [1]; against imperialism [1]; against scarcity [1]; supremacy [1]; integrity [1]; 

doing big worthy things [1]; proper social stratification [1]; identity [1]; publicly funded 

elections [1]; truth [1]; people [2]; 

ЗИСК [42; <H0 / M1 / L19 / N22>]: private advantage [6]; self-interest [3]; election 

[1]; getting votes [1]; campaign funds [1]; profitable reaction [2]; power [4]; politics [1]; 

government [3]; King of the Mountain [1]; money [4]; enriching oneself [1]; robbery [1]; 

business [2]; prestige [1]; tax cuts [1]; deregulation [1]; serving someone’s politics [1]; 

winning [1]; getting things done [1]; no religion’s running country [1]; no truth [1]; no 

aging out of politics [1]; corruption [1]; no accountability for lie [1]; 

2. НАСЛІДОК [65; <H0 / M0 / L6 / N59>]: 

2.1. СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ [47; <H0 / M0 / L5 / N42>]: 

ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ [15; <H0 / M0 / L0 / N15>]: strengthening 

social units [4]; providing social and political progress [11]; 

ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ [32; <H0 / M0 / L5 / N27>]: weakening social 

units [6]; providing no social and political progress [26]; 

2.2. ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ [18; <H0 / M0 / L1 / N17>]: change of human conduct [4]; 

change of social trust [1]; degree of proceeding to goal [13]. 

ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ: 

1. ВИСОКА ОЦІНКА [76]; 

2. ПОМІРНА / КРИТИЧНА ОЦІНКА [52]; 

3. НИЗЬКА ОЦІНКА [123]; 

4. НЕЙТРАЛЬНА ОЦІНКА [598]; 

Семи моделюють 7-компонентну матрицю доменів концепту ПОЛІТИКА, де 

інтегральна сема об’єктивує первинний домен УПРАВЛІННЯ, профільований 

базами ФОРМА, ОБСТАВИНИ, СУБ’ЄКТ, ІНСТРУМЕНТ, РЕЗУЛЬТАТ, ОЦІНКА 
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ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ, що гранулюють інформацію (рисунки 4.7-4.10). 

 

Рисунок 4.7. Матрична модель концепту ПОЛІТИКА 

(реконструкція за публіцистичним дискурсом) 

 

Рисунок 4.8. Матрична модель концепту ПОЛІТИКА 
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Рисунок 4.9. Матрична модель концепту ПОЛІТИКА 

(реконструкція за публіцистичним дискурсом): 
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Рисунок 4.10. Матрична модель концепту ПОЛІТИКА 

(реконструкція за публіцистичним дискурсом): 

продовження домену ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ 

Побудована за публіцистичним дискурсом матриця ПОЛІТИКИ, якщо 

порівняти з тлумачними словниками, виявляє самоподібність: зберігається 7-

компонентна макроструктура ПОЛІТИКИ, однак смислове наповнення доменів 

змінюється. СПОСІБ переходить у РЕЗУЛЬТАТ, СФЕРА / ОБ’ЄКТ – в ОБСТАВИНИ, 

ОЦІНКА – в ОЦІНКУ ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ. Макроструктура матриці схожа на 

президентський дискурс, хоча мікропростори доменних баз відрізняються. 
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структурний каркас концепту модифікується, система стабілізується, далі знову 

настає черга модифікації, потім урівноваження, і т.д.. 

Матриці концепту ПОЛІТИКА реорганізовуються. Для тезаурусної й 

тематико-асоціативної модифікації їхніх ЛСП використані: 

1) синоніми лексеми politics з тезаурусних рубрик онлайн-словників English 

Oxford Living Dictionaries [373], Collins English Dictionary [369], Dictionary by 

Merriam-Webster [371], Dictionary.com [372]; 

2) ідіоми асоціативно подібних до ПОЛІТИКИ концептів з інкорпорованою в 

них семою УПРАВЛІННЯ (наприклад, концепти ВЛАДА, СПІВПРАЦЯ, БІЗНЕС, 

УСПІХ, НЕВДАЧА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ОБОВ’ЯЗОК, ДОСВІД, КОРУПЦІЯ, 

КОНФЛІКТ), вилучені з відповідних тематичних рубрик фразеологічних словників 

Cambridge International Dictionary of Idioms [366], Oxford Dictionary of Idioms 

[380], The American Heritage Dictionary of Idioms [364] і локального 

фразеологічного словника прикладної програми ABBYY Lingvo x5 [363]. 

Зрештою, маємо тематично ресортовані ЛСП (подаються нами нижче 

переліком), які відповідним чином реорганізовують матриці концепту ПОЛІТИКА 

за політичним і публіцистичним дискурсами (рисунки 4.11, 4.12). 

ФОРМА УПРАВЛІННЯ: 

1. НАУКА: art of the possible, poli-sci, realpolitik, statesmanship, civics, matters 

of state, affairs of state; 

2. ІДЕЇ: give-and-take policy, good neighbor policy, kid-glove policy, wait-and-see 

policy, ostrich policy; 

3. РОБОТА: the second oldest profession: 

ПЕРЕБУВАННЯ НА ПОСАДІ: in the driver’s seat, in the saddle, to carry the ball, 

to carry weight, to throw one’s weight around, to run the show, to call the shots / tune, 

to set the agenda, to have the upper hand, to hang out your shingle; 

ВІДСТАВКА: to hang up one’s hat, to get the boot, to hang up your boots, to get 

your cards, to get the gate, to give someone (get) the push (shove); 

СФЕРА / МІСЦЕ УПРАВЛІННЯ: 

ГАЛУЗЬ / ТЕРИТОРІЯ УПРАВЛІННЯ: zoo, jungle, backroom, smoke-filled room, 
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tight ship, corridors of power, high places; 

СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ: 

1. СУБ’ЄКТ ВИЩОГО РАНГУ: the powers that be, big cheese / big gun / big noise / 

big shot, big white chief, big daddy, movers and shakers, top banana, cock of the walk, 

men in grey suits, chieftain, political animal, political Bellwether, state-monger, Uncle 

Sam, feds, powerhouse, Political 8, political heavyweight, fat cat, high-flier; 

2. СУБ’ЄКТ НИЖЧОГО РАНГУ: political lightweight, big fish in a small pond, 

political pawn, second banana, two-bit politician (tinhorn gambler); 

ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ: 

1. ЖОРСТКИЙ КОНТРОЛЬ: iron hand, big stick, carrot and stick, tight rein on, 

whip hand / upper hand, clout, beef, weight, moxie, grip, clutch, jackboot, say-so, with a 

heavy hand, with might and main, blood and iron / blood and guts / blood and thunder; 

2. ВДАЛИЙ ПРИЙОМ: political chip, trump, to play cat and mouse with somebody, 

give and take, halfway house, meeting of minds, the old boy network, to steer / take a 

middle course; 

3. РИЗИК: to make or break something, to sink or swim; 

ОЦІНКА СПОСОБУ УПРАВЛІННЯ: 

1. ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ДІЙ: 

ЧЕСНІСТЬ: Mr. Clean, straight arrow, to put / lay your cards on the table, to 

make a clean breast of something (of it), to cross my heart, straight as a die, fair and 

square, to play fair; 

НЕЧЕСНІСТЬ: political jugglery, to jockey for position, to wheel and deal, beggar 

on horseback, machine politics, backstairs influence, to twist / wind / wrap somebody 

around your little finger, to cook the books, to have your fingers / hand in the till, to 

take someone to the cleaners, in cahoots, to play footsie with someone, with your hand 

in the cookie jar, on the fiddle, to line your pockets, to rob someone blind, on the take, 

to feather your nest, mammon of unrighteousness; 

2. ПАРТНЕРСТВО: 

ДРУЖНІ СТОСУНКИ: cheek by jowl, hand in glove, to hitch horses together, on 

the same page, shoulder to shoulder, birds of a feather; 
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ВОРОЖІ СТОСУНКИ: oil and water, apple of discord, battle of the giants, to fight 

like cat and dog, at cross purposes, to cross swords, cut and thrust, at daggers drawn, 

at loggerheads, to go to the mat, passage of arms, to part brass rags with someone, a 

running battle, sparks fly, to be at each others’ throats, to fight tooth and nail, on the 

warpath; 

3. ОБІЗНАНІСТЬ: 

БАГАТИЙ ДОСВІД: to know something like the back of your hand, to see the 

elephant, to find your feet, the school of hard knocks; been there, done that; the 

university of life; 

БІДНИЙ ДОСВІД: babes in the wood, to be thrown / to jump in at the deep end, to 

live and learn, wet behind the ears; 

4. СТАРАННІСТЬ: from A to Z, boots and all, from go to whoa, from soda to hock, 

from soup to nuts, root and branch, to leave no stone unturned; 

5. ТЕНДЕНЦІЇ ДО СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН: 

КОНСЕРВАТОРСЬКА ТЕНДЕНЦІЯ: to hold the line, hard line, the old school tie, to 

go /swim with the tide;  

ЛІБЕРАЛЬНА ТЕНДЕНЦІЯ: to go / swim against the tide; 

6. УСПІХ / ПРОГРЕС: 

НАЯВНІСТЬ УСПІХУ / ПРОГРЕСУ: to go with a bang, brass ring, to curl the mo, 

to cut the mustard, to be in like Flynn, to bring / drive your pigs to market, to ride high, 

to come up roses, the top of the tree, to carry the world before you; 

ВІДСУТНІСТЬ УСПІХУ / ПРОГРЕСУ: political backwater, lunar politics, political 

football, political limbo, to back the wrong horse, to bark up the wrong tree, to kill the 

goose that lays the golden egg, to slip on a banana skin, to go pear-shaped; 

7. ОСОБИСТИЙ КОНТРОЛЬ: 

ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ: to get a grip on, to fall into somebody’s clutches, 

under the jackboot, to hold sway over something, to pull string / wires, to hold 

someone’s feet to the fire, to hold the purse strings, in the hollow of your hand, in the 

palm of your hand, in someone’s pocket, under somebody’s thumb, to have the upper 

hand, to have someone eating out of your hand, to rule the roost, to have someone on 
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toast, to flex your muscles, to go from strength to strength; 

ПОСЛАБЛЕННЯ КОНТРОЛЮ: to lose one’s grip, to escape from somebody’s 

clutches, to lose your edge, to go off the boil; 

8. МОРАЛЬНА ВИТРИМКА: 

СИЛЬНА МОРАЛЬНА ВИТРИМКА: to face the music, political temperature, to 

hold one’s own, to hold still for, to hold out, to hold out for something, to carry the can, 

to come to grips with somebody or something, to pass with flying colors, to claw your 

way back from something, to win something hands down, to be on someone’s (own) 

head, to hold the fort, to be left holding the baby / bag, to be on the hook for something, 

to hold the sack, hat in the ring, bed of nails, to come hell or high water, in hot water, to 

get the bit between your teeth, to put / set your hand to the plough, to take the plunge; 

СЛАБКА МОРАЛЬНА ВИТРИМКА: to clutch at a straw, dead duck, to die a death, 

the nail in someone’s coffin, to get someone over a barrel, to pass the buck, to let 

George do it, with your back to (up against) the wall, to be caught in a cleft stick, 

behind the eight ball, out of the frying pan into the fire, to draw the short straw, up a 

stump; 

9. ХАРАКТЕР ОСОБИСТОЇ ПОВЕДІНКИ: 

ЗАРОЗУМІЛІСТЬ: to be too big for your boots, delusions of grandeur; 

ПІДЛАБУЗНИЦТВО: to bow and scrape, to do someone’s bidding, to lick 

someone’s boots, to be at someone’s beck and call, to dance to someone’s tune, to curry 

favor with someone, handshaker; 

10. ХАРАКТЕР НАСЛІДКІВ: 

САМОЗАШКОДЖЕННЯ: to hoist with / by your own petard, to make a rod for 

your own back, to cut your own throat, to paint yourself into a corner, to cut off your 

nose to spite your face, to put your head in a noose, to score an own goal; 

НЕПЕРЕДБАЧЛИВІСТЬ: landslide, act of God, dark horse, to snow under, pennies 

from heaven; 

МЕТА УПРАВЛІННЯ: 

1. РЕЗУЛЬТАТ: to circle the wagons, to make common cause with someone, to 

close ranks, shoulder to shoulder; 
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2. ЗИСК: to play politics, peanut politics, inside track, in the box seat, in the 

catbird seat, to hold all the cards / aces, law of the jungle, power politics, to be on the 

make, to have your fingers / hand in the till, to bleed someone dry / white, to have an 

axe to grind, to know on which side your bread is buttered, to fight your corner, to have 

an eye for the main chance, to feather your nest, to take care of / look after number one, 

a piece (slice) of the action, to be quids in, Tom Tiddler’s ground, place in the sun, 

sitting pretty, not miss a trick, in pole position, baby-kisser. 

 

Рисунок 4.11. Матрична модель концепту ПОЛІТИКА 

(після тезаурусної й тематико-асоціативної реорганізації) 
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Рисунок 4.12. Матрична модель концепту ПОЛІТИКА 

(після тезаурусної й тематико-асоціативної реорганізації): 

продовження структури домену ОЦІНКА СПОСОБУ УПРАВЛІННЯ 
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предикатів у корпусних вибірках: 

1) ступінь імпліцитності / експліцитності ПОЛІТИКИ в контекстах; 

2) характер інтенції автора в контексті та її інтерпретація. 

Пояснення першого принципу. Як зазначалося в методичному розділі, 

дібрані корпуси цитат президентів і знаменитостей відрізняються за характером 

імпліцитності / експліцитності концепту ПОЛІТИКА: у першому випадку вона 

завжди імпліцитна й вибірково експліцитна, у останньому – лише експліцитна. 

Така розбіжність полягає в тому, що президенти за фахом пов’язані з 

ПОЛІТИКОЮ безпосередньо, тому будь-яка їхня думка про державні справи 

апріорі імпліцитно репрезентантує політичну інформацію (навіть якщо слово 

politics у контексті не згадується). Якщо ж лексема politics вказана, цитата набуває 

й експліцитного характеру; однак, як свідчать ресурси політичного корпусу, таких 

випадків мало (23 контексти із 300, або 7,6% із 100%). Отже, ПОЛІТИКА у 

контекстах президентів є абсолютно імпліцитною (усі 300 контекстів, або 100%). 

На противагу президентам, публіцистика пов’язана з ПОЛІТИКОЮ частково: 

у зв’язку з неполітичним фахом мовці лише контактують із концептом, описуючи 

його. Звідси, не кожна цитата знаменитостей експлікує концепт, а лише та, де 

згадується слово politics як вказівка на пояснювану суть. Тобто, усі 180 корпусних 

контекстів знаменитостей (100%) є експліцитними щодо ПОЛІТИКИ. 

Пояснення другого принципу. Інтенція контекстів та їхня інтерпретація є 

особливим критерієм сортування ЛСП і реконструкції матричних доменів. Він 

мав найбільше значення для організації доменів: 

1) ІНСТРУМЕНТ, ФОРМА, ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ; 

2) РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ; 

3) ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ. 

Перша ситуація фіксувалася в президентських контекстах. Зважаючи на 

імпліцитність ПОЛІТИКИ, траплялися неоднозначні контексти з потенційно різною 

авторською інтенцією, що могли активувати не один домен, а декілька: 

War is an act of violence whose object is to constrain enemies, to accomplish our 

will (George Washington) (7). 
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No nation could preserve its freedom in the midst of continual warfare (James 

Madison) (47). 

I have never advocated war except as a means of peace (Ulysses S. Grant) (98). 

War should only be declared by the authority of the people whose toils and 

treasures are to support its burdens, instead of the government which is to reap its fruits 

(James Madison) (49). 

Компонент war (разом з його семантичним варіантом warfare) потенційно 

належить до двох доменів: ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ВІЙНА як ПРОЦЕСИ / ПОДІЇ) або 

ІНСТРУМЕНТ (ВІЙНА як СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС). Ситуація суперечна, але піддається 

вирішенню, якщо логічно інтерпретувати інтенцію, яку прагнув донести до 

цільової аудиторії автор висловлювання. 

У перших трьох контекстах йдеться про імплементацію воєнних дій із 

вказівкою на результат (to constrain enemies, to accomplish our will (7); no 

preserving freedom (47); peace (98)) – звідси, лексема war (warfare) активує 

ІНСТРУМЕНТ, націлений на РЕЗУЛЬТАТ. У четвертому контексті воєнні дії 

відтворюються не з позиції їхньої імплементації на результат, а з точки зору того, 

що війна є ПРОЦЕСАМИ / ПОДІЯМИ, які розгортаються за дії інших ІНСТРУМЕНТІВ 

people, government (49). Отже, слово war активує ФОРМУ УПРАВЛІННЯ. 

Схожа суперечність спостерігалась і в публіцистичному дискурсі, де слово 

politics потенційно активувало домени ФОРМА або ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ: 

Politics determines who has the power, not who has the truth (Paul Krugman, an 

American economist and publicist) (11). 

Лексема politics потенційно активує ФОРМУ як ПОДІЇ, де розгортається 

УПРАВЛІННЯ. Проте, інтерпретація контексту показує, що йдеться про людину-

СУБ’ЄКТА who, котра за допомогою ІНСТРУМЕНТА power rather than truth діє в 

СФЕРІ politics як ОБСТАВИНІ. Реалізована ОБСТАВИНА, а не ФОРМА УПРАВЛІННЯ. 

Слово politics могло активувати і ФОРМУ, і ОБСТАВИНУ УПРАВЛІННЯ: 

Practical politics consists in ignoring facts, but education and politics are two 

different and often contradictory things (Henry Adams, an American writer) (65). 

У першій частині описана РОБОТА як ФОРМА УПРАВЛІННЯ (із залученим 
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ІНСТРУМЕНТОМ ignoring facts), у другій – politics репрезентує ПОЛІТИКУ-СФЕРУ 

(ОБСТАВИНА), що порівнюється з education як ОСВІТОЮ-СФЕРОЮ. 

Крім того, траплялися випадки, коли ідентичний компонент міг 

відтворювати декілька доменів у матриці концепту ПОЛІТИКА: 

War should only be declared by the authority of the people whose toils and 

treasures are to support its burdens, instead of the government which is to reap its 

fruits (James Madison) (49). 

People, government не лише активують ІНСТРУМЕНТ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І 

ЗАХОДИ), що діє в ФОРМІ (ПРОЦЕСИ / ПОДІЇ) war, але й СУБ’ЄКТ (ВЛАДНО-

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – government; КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ – people), діючий заради РЕЗУЛЬТАТУ (to support its 

burdens для people; to reap its fruits для government). 

Інтерпретація здійснювалася не лише для визначення потенційно сумнівних 

доменів, але й для комплектування ЛСП як доменного мікропростору. Залучалася 

операція когнітивної інтерпретації за З.Д. Поповою та Й.А. Стерніним: визначені 

семантично схожі елементи цитат узагальнювалися на вищому рівні до ідентичної 

номінації одного з членів ЛСП, що дозволило їх компактно упорядкувати в 

мікроструктурі домену. Такий принцип сортування мав сенс для організації 

внутрішньої будови домену РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ: 

War is an act of violence whose object is to constrain enemies, to accomplish our 

will (George Washington) (7). 

War should only be declared by the authority of the people whose toils and 

treasures are to support its burdens, instead of the government which is to reap its 

fruits (James Madison) (49). 

Leadership to me means duty, honor, country. It means character and it means 

listening from time to time (George W. Bush) (257). 

There’s no bigger task than protecting the homeland of our country 

(George W. Bush) (258). 

Описана схожа МЕТА як СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС, тому to constrain enemies, to 

support war burdens, country, protecting the homeland інтерпретуються до імені 
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protection of homeland, що зазначається у відповідному ЛСП. 

Типовим випадком когнітивної інтерпретації є компактне упорядкування 

мікропростору субдомену НАСЛІДОК у домені РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ: 

As long as we’re tied to Middle Eastern oil, we’re tied to Middle Eastern politics. 

We’re hostages to the terrorists and nutcases who want to wipe out Israel and the 

United States because we support Israel (Ben Bova, an American writer) (52). 

America’s most dangerous diseases have developed an immunity to politics. We 

suffer not from a failure of political organization or power, but a failure of love (Cal 

Thomas, an American journalist) (106). 

Music is the most powerful form of communication in the world. It brings us all 

together. Even religion separates us, but a hit record unites us across religious beliefs, 

race, politics (Sean Combs, an American musician) (107). 

Identity politics preaches a splintering of one large collaborative group into 

competing vindictive ones – resulting in new, angry tribes whose central thesis is not to 

cooperate (Greg Gutfeld, an American writer) (124). 

РЕЗУЛЬТАТ-НАСЛІДОК описується як ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ, 

тому фрази we’re tied to, we’re hostages, we suffer, separates us, splintering of one 

large collaborative group узагальнюються до імені weakening social units. 

Інтенція та її інтерпретація аплікабельні для цілісної організації домену 

РЕЗУЛЬТАТ – для поділу на МЕТУ і НАСЛІДОК, – оскільки траплялися випадки, 

коли імплементація УПРАВЛІННЯ розцінювалася або як МЕТА, або як НАСЛІДОК 

використання ІНСТРУМЕНТУ: 

I have never advocated war except as a means of peace (Ulysses S. Grant) (98). 

Hold fast to the Bible. To the influence of this Book we are indebted for all the 

progress made in true civilization and to this we must look as our guide in the future 

(Ulysses S. Grant) (99). 

Politics is never about the people. It’s about money. And wars. And how many 

heads you can step on and bodies you can step over. And I am just not that kind of 

person (Gary Coleman, an American actor) (178). 

The flood of money that gushes into politics today is a pollution of democracy 
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(Theodore H. White, an American journalist) (44). 

У перших двох контекстах експлікується використання пунктирно 

підкреслених ІНСТРУМЕНТІВ (war – СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС; Bible – ДОТРИМАННЯ 

МОРАЛІ), що націлені на МЕТУ-СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС (peace) та призводять до 

НАСЛІДКУ-ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ (progress made in true civilization, 

інтерпретований до providing social progress). 

У двох останніх контекстах описується використання пунктирно 

підкреслених ІНСТРУМЕНТІВ (war – СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС; step on heads, step over 

bodies, money – НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ), що спрямовані на МЕТУ-ЗИСК (money) і 

спричиняють НАСЛІДОК-ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ (pollution of 

democracy, інтерпретований до providing no social and political progress). 

Когнітивна інтерпретація виявилася релевантною для упорядкування ЛСП 

домену ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ, зокрема субдомену НАПОЛЕГЛИВІСТЬ: 

I am a slow walker, but I never walk back (Abraham Lincoln) (78). 

My great concern is not whether you have failed, but whether you are content 

with your failure (Abraham Lincoln) (86). 

We cannot do everything at once, but we can do something at once (Calvin 

Coolidge) (163). 

Take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try another. But try 

something by all means (Franklin D. Roosevelt) (180). 

Ідеться про НАПОЛЕГЛИВІСТЬ як ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ із закликом 

діяти попри можливі невдачі, тому когнітивна інтерпретація дає спільну 

номінацію proceeding in spite of fails. 

Схожим чином для домену ІНСТРУМЕНТ виводяться й інші субдомени: 

If politics were a musical, it would be “Promises, Promises” (R. Reagan) (250). 

Promising too much can be cruel as caring too little (William J. Clinton) (252). 

СУБ’ЄКТ реалізує НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ як ІНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛІННЯ, а тому musical “Promises, Promises”, promising too much 

узагальнюються до єдиної номінації no keeping promises. 

Когнітивна інтерпретація зводилася не лише до простого узагальнення 
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семантично схожих компонентів. Траплялося, що заперечний вираз ніс в собі 

стверджувальний підтекст, тому виконувалася інтерпретація за стверджувальним 

вектором. Типовим представником такої інтерпретації була лексема always, до 

якої зводилися компоненти, що активували ЧАС / УМОВУ в домені ОБСТАВИНИ: 

Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than 

any other (Abraham Lincoln) (80). 

I am a slow walker, but I never walk back (Abraham Lincoln) (78). 

Перша цитата стверджувальна, і always залишається без змін. Друга цитата 

заперечна, але реалізація решти доменів (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ як ІНСТРУМЕНТ – 

когнітивна інтерпретація never walk back до proceeding in spite of fails) описується 

з інтенцією вказати на перманентний час, тому never інтерпретується до always. 

Заперечно-стверджувальна когнітивна інтерпретація реалізовувалася й у 

комбінованому режимі, коли одночасно переосмислювалися декілька доменів: 

Never stir up litigation. A worse man can scarcely be found than one who does 

this (Abraham Lincoln) (85). 

Ідеться про те, що варто завжди утримуватися від судових спорів, тобто 

never переосмислюється як always (ЧАС/УМОВА домену ОБСТАВИНА), а litigation – 

як no litigation (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ домену ІНСТРУМЕНТ). 

Когнітивна інтерпретація мала й інший характер. Зокрема, ідентифікувалися 

імпліцитно виражені узагальнено-особові СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ. Такий факт 

фіксувався в контекстах-порадах із дієсловами наказового способу, що апелювали 

до використання ІНСТРУМЕНТУ за імплементації УПРАВЛІННЯ: 

Hold on with a bulldog grip, chew and choke as much as possible (Abraham 

Lincoln) (84). 

Take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try another. But try 

something by all means (Franklin D. Roosevelt) (180). 

Be sincere, be brief, be seated (Franklin D. Roosevelt) (181). 

Описується використання ІНСТРУМЕНТУ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ для першого й 

другого – когнітивна інтерпретація компонентів до виразів holding on insistently та 

proceeding in spite of fails; ДИПЛОМАТІЯ для третього – being sincere, brief and 
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seated), і автор імпліцитно закликає кожну людину діяти саме в такий спосіб (на 

що вказують підкреслені дієслова наказового способу). Звідси, когнітивно 

виводиться СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ як ЛЮДИ в ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНОМУ 

АСПЕКТІ, що іменується займенником you. 

Останнім випадком когнітивної інтерпретації виявилася ідентифікація ЛСП-

наповнень домену ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ. Вона визначалася шляхом 

опрацювання авторської інтенції (про що йдеться в цитаті) з емфатичним 

виділенням компонента-домена, який інтерпретувався когнітивно крізь призму 

оцінки. Засобами такої емфази виступали: 

1) метафоричні образи з позитивною або негативною семантикою; 

2) частки типу only, very, just, too; 

3) прислівники типу always, ever, forever, rarely, never, once, inseparably, 

unquestionably, really, mainly, once in a while, by definition, at all, by all means, even; 

4) слова whenever, whoever; 

5) прикметники типу only, main, great, important, fundamental, leading, 

supreme, better, pure, complete; 

6) прикметники в найвищому ступені порівняння типу most effective; 

7) прикметники зі зниженою ознакою типу worse, ugly, sinful, shameful, no; 

8) порядковий числівник first; 

9) дробові числівники з емфатичним підтекстом типу four-fifth; 

10) модальні дієслова та прикметник necessary; 

11) дієслова наказового способу з емфатичним підтекстом; 

12) займенники типу nothing, anything, everything, all, none, both, such; 

13) заперечні конструкції зі стверджувальним відтінком типу nobody but, not 

bad, not opposing, without it something is impossible; 

14) зіставні конструкції; 

15) складнопідрядні або -сурядні речення з причинно-наслідковим зв’язком; 

16) підрядні речення нереальної умови (із конструкцією I wish); 

17) складнопідрядні речення типу can never… until…; 

18) стилістичні засоби (інверсія, тема-рематичне членування, риторичні 
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питання, конструкція з to do, конструкція It is … who (that)…, відокремлені члени 

речення, градація, тавтологія, перерахування, допоміжне емфатичне речення). 

Такі засоби з експлікованим ними компонентом інтерпретувалися й 

підводилися під номінацію, яка вносилася в ЛСП-субдомен у домені ОЦІНКА 

ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ: ВИСОКА, ПОМІРНА / КРИТИЧНА, НИЗЬКА. Розглянемо 

кілька президентських цитат, де емфатизується ІНСТРУМЕНТ: 

Discipline is the soul of an army. It makes small numbers formidable, procures 

success to the weak and esteem to all (George Washington) (2). 

To be prepared for war is one of the most effective means of preserving peace 

(George Washington) (3). 

The supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Without it no 

real success is possible, no matter whether it is on a section gang, a football field, in an 

army or in an office (Dwight D. Eisenhower) (195). 

My position has always been, along with many other people, that any differences 

must be resolved in a non-violent way (Jimmy Carter) (240). 

Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) (197). 

У першому контексті вказана важливість дисципліни як засобу управління 

армією, що акцентується семантично позитивною метафорою soul of an army. 

ДИСЦИПЛІНА ТА ПИЛЬНІСТЬ (discipline) як ІНСТРУМЕНТ когнітивно 

інтерпретується до виразу discipline as army soul і реєструється як член ЛСП у 

субдомені ВИСОКА ОЦІНКА домену ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ. 

Схожим чином опрацьовуються інші цитати: ідентифікується ВИСОКА 

ОЦІНКА для ІНСТРУМЕНТІВ після їхньої когнітивної інтерпретації, що продукує 

імена preparation for war as one of the most effective means (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС), 

integrity as a supreme productive tool for success (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ), no violence 

as the main tool (ДИПЛОМАТІЯ) у відповідному ЛСП домену ОЦІНКА. 

У п’ятій цитаті СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ (plans) та НАПОЛЕГЛИВІСТЬ 

(planning) емфазуються як з негативного (nothing), так і з позитивного (everything) 

боку. Звідси, когнітивна інтерпретація виводить імена planning as the most 

important tool (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ належить до ВИСОКОЇ ОЦІНКИ) та plans as the 
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most unimportant tool (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ належить до НИЗЬКОЇ ОЦІНКИ). 

Розглянемо ще декілька президентських цитат із емфатичним виділенням 

ІНСТРУМЕНТА, когнітивно інтерпретованого до ВИСОКОЇ ОЦІНКИ: 

Peace and friendship with all mankind is our wisest policy, and I wish we may 

be permitted to pursue it
 
(Thomas Jefferson) (37). 

Four-fifths of all our troubles would disappear if we would only sit down and 

keep still (Calvin Coolidge) (158). 

The civil service can never be placed on a satisfactory basis until it is regulated 

by law (James A. Garfield) (108). 

It is only through labor and painful effort, by grim energy and resolute courage 

that we move on to better things (Theodore Roosevelt) (129). 

Interest does not tie nations together; it sometimes separates them. But sympathy 

and understanding does unite them (Woodrow Wilson) (146). 

Do I not destroy my enemies when I make them my friends (A. Lincoln) (81)? 

У першій цитаті ДИПЛОМАТІЯ peace, friendship акцентується до ВИСОКОЇ 

ОЦІНКИ прикметником wisest та реченням нереальної умови з I wish. ВИСОКА 

ОЦІНКА виводиться в двох наступних контекстах: позитивно емфатизується 

ДИСЦИПЛІНА І ПИЛЬНІСТЬ (дробовим числівником та складнопідрядним реченням 

з причинно-наслідковим зв’язком), а також ДОТРИМАННЯ ЗАКОНУ 

(складнопідрядним реченням типу can never… until…). 

У решті цитат ІНСТРУМЕНТ позитивно емфатизується через стилістичні 

засоби. Так, у першому випадку НАПОЛЕГЛИВІСТЬ (labor, effort, energy, courage) 

акцентована конструкцією типу It is … that…; у другому – ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ 

(sympathy, understanding) виділяється посилювальним дієсловом to do з 

інфінітивом; у третьому – РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ (making enemies one’s 

friends) семантично підкреслюється риторичним запитанням. 

Ідентично опрацьовуються публіцистичні ресурси. Розглянемо когнітивну 

інтерпретацію ЗИСКУ як МЕТИ УПРАВЛІННЯ, що продукує НИЗЬКУ ОЦІНКУ: 

The rich control politics. In return they get tax cuts and deregulation. It’s been 

and is an amazing ride for the rich (Jeffrey Sachs, an American economist) (49). 
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Sometimes we are playing the politics too much and forget who we are just to 

win (Kanye West, an American musician) (83). 

Politics determines who has the power, not who has the truth (Paul Krugman, an 

American economist and publicist) (11). 

If you think Hollywood is corrupt, politics is really corrupt – and fueled more 

than Hollywood by money – if that’s possible (Ben Affleck, an American actor) (28). 

Описується ЗИСК з пунктирно підкресленими засобами емфази. Когнітивна 

інтерпретація продукує номінації з НИЗЬКОЮ ОЦІНКОЮ: виводяться імена tax cuts 

and deregulation as ride for the rich always, just winning as the main purpose, power 

rather than truth as a leading purpose, money as an inherent purpose of politics, які 

реєструються у списку ЛСП домену ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ. 

Прикметно, що в президентському корпусі, на відміну від публіцистичного, 

МЕТА УПРАВЛІННЯ нерідко інтерпретувалася з позитивного боку, зокрема в 

аспекті СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ. Емфатизаторами ВИСОКОЇ ОЦІНКИ часто 

виступали стилістичні засоби (тема-рематичне членування, градація, тавтологія): 

The goal to strive for is poor government but rich people (Andrew Johnson) 

(96). 

We have an opportunity to move not only toward the rich society and the 

powerful society but upward to the Great Society (Lyndon B. Johnson) (223). 

Let us build bridges, my friends, build bridges to human dignity across that gulf 

that separates black America from white America (Richard M. Nixon) (232). 

СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС у першому контексті (poor government but rich people) 

акцентується тема-рематичним членуванням; у другому (the Great Society) – 

порівнянням з іншими аспектами СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ (rich society, powerful 

society) через градацію; у третьому – human dignity інтерпретується до human 

dignity as an important purpose, чому слугує тавтологія build bridges. 

Під час когнітивної інтерпретації компонентів інколи відбувалася позитивна 

емфаза семантично негативних лексем або навпаки. Така ситуація викликала 

суперечність: компонент недоречно віднести і до ВИСОКОЇ, і до НИЗЬКОЇ ОЦІНКИ. 

Зрештою, стало очевидним виділити проміжний субдомен – ПОМІРНА / КРИТИЧНА 



190 

ОЦІНКА, – який і охоплював зазначені суперечності. 

Наведемо декілька президентських та публіцистичних висловлювань: 

I have never advocated war except as a means of peace (Ulysses S. Grant) (98). 

No one need think that the world can be ruled without blood. The civil sword 

shall and must be red and bloody (Andrew Jackson) (59). 

I don’t think consensus-building politics is what I’m meant to be doing 

(Christopher Hitchens, an American writer) (150). 

If you ever injected truth into politics you have no politics (Will Rogers, an 

American actor) (113). 

У перших двох контекстах семантично негативні компоненти (war, red and 

bloody) емфатизуються з позитивного боку, що продукує номінації war as means of 

peace, blood as a necessary tool для ПОМІРНОЇ / КРИТИЧНОЇ ОЦІНКИ ідентичного 

ІНСТРУМЕНТУ – СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС. У решті цитат ІНСТРУМЕНТИ з позитивною 

семантикою ДИПЛОМАТІЯ (consensus) та ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ (truth) 

емфатизуються з негативного боку, даючи імена consensus as an undesirable tool, 

truth as an unproductive tool у ПОМІРНІЙ / КРИТИЧНІЙ ОЦІНЦІ. 

Ще один приклад – когнітивна інтерпретація семантично негативної 

лексеми Cold War (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА у складі ІНСТРУМЕНТУ) з 

позитивного боку, коли засобом емфази виступило перерахування: 

For Americans of the Greatest Generation that fought World War II and of the 

Silent Generation that came of age in the 1950s, the great moral and ideological cause 

was the Cold War. It gave purpose and clarity to our politics, our foreign policy and 

our lives (Pat Buchanan, an American journalist) (95). 

Окрім цього, субдомен ПОМІРНОЇ / КРИТИЧНОЇ ОЦІНКИ включав у себе 

компоненти з дистинктивним зіставленням або метафорично-помірним описом як 

один із аспектів критичної когнітивної інтерпретації: 

It is the duty of the President to propose and it is the privilege of the Congress 

to dispose (Franklin D. Roosevelt) (179). 

Practical politics consists in ignoring facts, but education and politics are two 

different and often contradictory things (Henry Adams, an American writer) (65). 
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Politics is like football; if you see daylight, go through the hole (J. Kennedy) 

(217). 

Перші два контексти описують дистинктивне зіставлення компонентів, які 

когнітивно інтерпретуються до виразів proposing as president’s duty while disposing 

as Congress’s privilege (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ як ІНСТРУМЕНТ), а також 

politics as contradicting and differing from education і education as contradicting and 

differing from politics (ПОЛІТИКА і ОСВІТА як СФЕРИ-ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ), 

після чого вносяться у відповідне ЛСП субдомену ПОМІРНОЇ / КРИТИЧНОЇ ОЦІНКИ. 

Останній контекст є нейтральним, і його помірна метафоризація виводить 

номінацію politics as football (ПОЛІТИКА як СФЕРА-ОБСТАВИНА), що також 

належить до ПОМІРНОЇ / КРИТИЧНОЇ ОЦІНКИ. 

Варто зазначити, що засоби емфатизації траплялися не у всіх корпусних 

контекстах, тому субдомени можуть бути й не акцентовані. Утім, факт відсутності 

емфази говорить радше не про відсутність оцінки як такої, а про приписування 

НЕЙТРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ субдоменам. Звідси, домен ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ 

УПРАВЛІННЯ загалом охоплює не три компоненти (ВИСОКА, ПОМІРНА / 

КРИТИЧНА, НИЗЬКА), а чотири (включно з НЕЙТРАЛЬНОЮ ОЦІНКОЮ). 

Матриці побудовано. Актуалізується їхня інтерпретація з виведенням 

закономірностей самоподібності під час динамічної польової стратифікації за 

принципом «ядро – периферія» в американській свідомості. 

 

4.4. Модель самоподібної польової стратифікації концепту ПОЛІТИКА 

Маємо п’ять матриць ПОЛІТИКИ. Матеріал відрізнявся (три словникові, дві 

дискурсивні вибірки), однак у всіх випадках фіксувалися дві тенденції: 

1. Макроструктура ПОЛІТИКИ стабільно організована як 7-компонентний 

набір доменів, серед яких один є профілем, решта шість – базою; 

2. Відповідні домени бази у всіх матрицях семантично споріднені, однак 

їхній мікропростір (субдомени) варіативний. 

Осмислення матричного формату ПОЛІТИКИ через мережевий наводить на 

думку, що сім споріднених макроструктурних елементів системи у процесі 



192 

динамічної польової стратифікації утримуються схожими реляційними зв’язками 

пропозицій базових фреймів. Відповідно, для матриць продукуються 

пропозиційні формули, активовані їхніми доменами: 

1) «CR-СУБ’ЄКТ робить FT-УПРАВЛІННЯ у MD-ФОРМІ, через IT-ІНСТРУМЕНТ, 

ТАМ-СФЕРА/ОБ’ЄКТ, з АТ-ОЦІНКА, з AT-СПОСІБ» (матриця за лінгвістичними 

тлумачними словниками); 

2) «CR-СУБ’ЄКТ робить FT-УПРАВЛІННЯ у MD-ФОРМІ, через IT-ІНСТРУМЕНТ, 

ТАМ-СФЕРА/ОБ’ЄКТ, з АТ-ОЦІНКА, з AT-СПОСІБ» (матриця за політичними 

тлумачними словниками); 

3) «CR-СУБ’ЄКТ робить FT-УПРАВЛІННЯ у MD-ФОРМІ, через IT-ІНСТРУМЕНТ, 

ТАМ/ТОДІ-ОБСТАВИНИ, з АТ-ОЦІНКА, з AT-РЕЗУЛЬТАТ» (матриця за політичним 

дискурсом); 

4) «CR-СУБ’ЄКТ робить FT-УПРАВЛІННЯ у MD-ФОРМІ, через IT-ІНСТРУМЕНТ, 

ТАМ/ТОДІ-ОБСТАВИНИ, з АТ-ОЦІНКА, з AT-РЕЗУЛЬТАТ» (матриця за 

публіцистичним дискурсом); 

5) «CR-СУБ’ЄКТ робить FT-УПРАВЛІННЯ у MD-ФОРМІ, через IT-ІНСТРУМЕНТ, 

ТАМ-СФЕРА/МІСЦЕ, з АТ-ОЦІНКА, з AT-МЕТА» (тезаурусна й тематико-асоціативна 

реорганізація ПОЛІТИКИ). 

У схемах простежуються схожі аргументні ролі: CR-каузатор, FT-фактитив, 

MD-медіатив, IT-інструмент, TM-темпоратив / LC-локатив, а також два AT-

супроводжувачі. Це дає підстави припустити, що ПОЛІТИКА виявляє ознаки 

самоподібності: 7 елементів матриць-полів під час динамічної польової 

стратифікації на ядро та периферію утримуватимуться ідентичними зв’язками 

ролей акціонального фрейму. 

Вищезгадане продукує думку, що матриця конепту ПОЛІТИКА візуалізується 

в американській свідомості як геометрична фігура, точки-вершини якої 

відповідають доменам макроструктури. З іншого боку, принцип, за яким 

витримується самоподібність макроструктури в процесі динамічної польової 

стратифікації концепту на ядро і периферію, прирівнюється до ідентичних 

мережевих механізмів (пропозицій). 
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Виникає логічне питання: яка фігура найкраще візуалізує поле під час 

стратифікації ПОЛІТИКИ? Доменів у макроструктурі сім; один із них належить до 

профілю, решта шість – до бази. Звідси, матриця концепту відтворюється на 

площині як 6-кутник: шість вершин тотожні доменам бази, точка перетину 

діагоналей – профілю. Зважаючи на пілотність дослідження ПОЛІТИКИ в такому 

аспекті, умовно вважаємо, що 6-кутник є правильним, тобто сторони й кути рівні. 

Для побудови правильного 6-кутника враховуємо, що його сторони 

дорівнюють радіусу описаного кола. Проводяться дві перпендикулярні прямі, на 

яких будується коло із дотичним проведенням крізь його центр двох інших кіл 

ідентичних радіусів. Використання останніх (за «Началами» Евкліда (книга IV, 

теорема 15 [60, с. 138-140])) встановлює точки, крізь які проводяться відрізки як 

сторони майбутнього 6-кутника. Виведення фігури має такий вигляд: 

    

1 2 3 4 

Рисунок 4.13. Побудова правильного 6-кутника 

(матриці доменів концепту ПОЛІТИКА) 

На лініях, що перетинаються, зазначатимемо матриці ПОЛІТИКИ у формі 

правильних 6-кутників. Умовно сторона кожної фігури зростає на метричну 

одиницю від перетину ліній як точки відліку: сторона першого 6-кутника 

дорівнює 1 м, другого – 2 м, третього – 3 м, четвертого – 4 м, п’ятого – 5 м. 

Після першого 6-кутника зі сторонами по 1 м, проводимо кола радіусами 2, 

3, 4 і 5 м відповідно, з’єднуючи відрізками точки у місцях перетину кіл та ліній. 

Кола видаляються, і залишаються 6-кутники, які на площині матрично подають 

динамічну польову стратифікацію концепту ПОЛІТИКА у словниковому та 

дискурсивному ракурсах американської свідомості (рисунок 4.14). 
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Рисунок 4.14. Польова синергетична модель концепту ПОЛІТИКА 

(площинна версія) 

Рисунок 4.14 подає не лише суто зональність матриць-полів. Побудовані на 

початку три лінії, які перетинаються, є «каркасом» моделі: він утримує правильну 

форму 6-кутників, зберігаючи пропорційність сторін і рівність кутів. 

Ототожнення регулярних реляцій між матрицями з мережевими механізмами 

(пропозиціями), з одного боку, та ідентичність аргументних ролей у кожній 

матриці, з іншого, прирівнює точку перетину ліній до гомотетичного центру 

польових розгалужень, а промені, що виходять із центра, – до аргументних ролей, 
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які підтримують самоподібність динамічної польової стратифікації ПОЛІТИКИ. 

У наведеній моделі ПОЛІТИКИ променів-аргументних ролей сім, але на 

рисунку 4.14 помітні лише шість променів (CR, MD, IT, TM / LC, AT1, AT2). Промінь 

FT не помітний: його положення збігається з центром матриць. Треба утворити 

просторову версію ПОЛІТИКИ для повного показу того, як у американській 

свідомості динамічно стратифікуються поля і з якої просторової точки виходять 

промені-аргументні ролі як каркас самоподібних розгалужень (рисунок 4.15). 

 
Рисунок 4.15. Польова синергетична модель концепту ПОЛІТИКА 

(просторова версія) 
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(промені-аргументні ролі базових 

фреймів): 
FT – фактитив 
СR – каузатор 
MD – медіатив 
IT – інструмент 
TM / LC – темпоратив / локатив 
AT1 – супроводжувач 1 
AT2 – супроводжувач 2 
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Рисунок 4.15 засвідчує, що, на відміну від 6-кутних площинних полів, 

просторова польова модель концепту ПОЛІТИКА відтворюється як самоподібна 

динамічна стратифікація правильних 6-кутних пірамід, і вершини власне пірамід 

ідентичні доменам у просторі, а вершини їхніх основ (із центрами перетину 

діагоналей) – доменам на площині. Водночас, на противагу площині з внутрішнім 

центром гомотетії, просторова версія демонструє в американській свідомості 

динамічні розгалуження ПОЛІТИКИ із гомотетичним центром в контурній точці, 

положення якої збігається з вершиною самоподібних пірамід. 

Як площинна, так і просторова версії моделі фіксують важливі особливості 

в динамічному осмисленні концепту ПОЛІТИКА американською свідомістю: 

1. Структурно-змістова спорідненість матриць у понад одному типі 

дискурсу (по 7 схожих макродоменів в політичній та публіцистичній комунікації), 

з одного боку, та витримка в них ідентичних акціонально-каузативних зв’язків 

(«CR-СУБ’ЄКТ робить FT-УПРАВЛІННЯ у MD-ФОРМІ, через IT-ІНСТРУМЕНТ, 

ТАМ/ТОДІ-ОБСТАВИНИ, з АТ-ОЦІНКА, з AT-РЕЗУЛЬТАТ»), з іншого, засвідчує 

постійні прагматичні амбіції американців у динамічному осмисленні ПОЛІТИКИ. У 

будь-якій сфері спілкування для мешканців США важливим є аналіз політичних 

подій з точки зору їхніх причинно-наслідкових зв’язків, що провокує відповідну 

активацію макродоменів за каузативною схемою акціонального фрейму. Тобто, 

зазначена схема є атрактором – параметром самоорганізації динамічної польової 

системи концепту ПОЛІТИКА у процесі його еволюції в американській свідомості. 

2. Акціонально-каузативні зв’язки як атрактор ПОЛІТИКИ-системи у процесі 

динамічного осмислення врівноважує репелер – кількісно-якісні модифікації 

доменних мікропросторів. Так, попри чисельну ядерно-периферійну варіативність 

субелементів макродомену ІНСТРУМЕНТ – 2 (лінгвістичні словники), 6 (політичні 

словники), 27 (президентський корпус), 23 (публіцистичний корпус), 3 (тезауруси 

та ідіоми), – він стабілізується в системі спільною аргументною роллю 

акціонального фрейму ІТ-інструмент. Ядерний СПОСІБ (із УПЕРЕДЖЕНІСТЮ та 

НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЮ) переходить в периферійний РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (із 

НАСЛІДКОМ та МЕТОЮ), і наведені семантичні флуктуації структурно 
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стабілізуються в польовій системі через аргументну роль AT-супроводжувача. 

Локальний макродомен СФЕРА / ОБ’ЄКТ (реалізація УПРАВЛІННЯ в певному місці) 

переходить у локально-темпорально-кондиніональний ОБСТАВИНИ (реалізація 

УПРАВЛІННЯ в певному місці, в конкретний час і за характерних умов), що 

збалансовується в системі аргументною роллю ТМ-темпоратив / LC-локатив. 

3. Додатковим репелером динамічної системи ПОЛІТИКИ виступають й інші 

механізми. Так, важливий сенс має аспект валоризації: в ядрі ОЦІНКА спрацьовує 

як автономний домен матриці ПОЛІТИКИ, а в периферії – як службовий, коли 

кожен домен акцентується крізь призму ВИСОКОЇ, ПОМІРНОЇ / КРИТИЧНОЇ, 

НИЗЬКОЇ або НЕЙТРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ (тобто, ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ переходить в 

ОЦІНКУ ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ). Попри такі зміни в динамічному осмисленні 

ПОЛІТИКИ, макроструктура дискурсивних матриць структурно врівноважується 

через атрактор – аргументну роль AT-супроводжувача каузативної схеми 

акціонального фрейму, – що зберігає 7-компонентну самоподібну структуру поля 

ПОЛІТИКИ, незважаючи на зміну вектора її валоризації. 

Отже, реконструйовані за результатами компонентного аналізу та методики 

визначення логічних предикатів моделі самоподібної польової стратифікації 

ПОЛІТИКИ свідчать, що за динамічного осмислення концепту ПОЛІТИКА 

американською свідомістю у будь-яких дискурсах буде спостерігатися схожа 

матриця макродоменів з акціональними реляціями. Остання як нова периферійна 

польова зона концепту самоподібно накладатиметься на той самий аргументно-

рольовий каркас акціонального фрейму каузативної схеми (атрактор), і так до 

нескінченності у будь-яких типах дискурсу. Маємо дійти висновку, що еволюція 

концепту ПОЛІТИКА як системного ментального динамічного утворення-

інформації, постійно реорганізованого в свідомості американського соціуму за 

матричними польовими розгалуженнями, має дійсно синергетичну природу. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Проаналізований за компонентним аналізом та методикою визначення 

логічних предикатів матеріал – дефініції слова politics із лінгвістичних і 
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політичних словників; президентські й публіцистичні контексти, тезауруси й 

ідіоми про ПОЛІТИКУ – засвідчив, що матричний формат концепту ПОЛІТИКА як 

активованої в американській свідомості інформації динамічно відтворюється 

макрономенклатурою 7 доменів, упорядкованою за принципом «база – профіль»: 

імпліцитний домен УПРАВЛІННЯ описується шістьома іншими експліцитними 

доменами. Ідентичність вищих доменів говорить про тенденцію концепту-

системи до самоподібності, і вона реалізується збереженням схожих 

пропозиційних зв’язків між компонентами матриць, стратифікованих на ядро 

(словниково-тлумачний ракурс) і периферію (дискурсивний ракурс). Стабільна 

витримка в матрицях фреймових пропозицій акціонально-каузативного характеру 

засвідчує постійні прагнення американців переосмислити ПОЛІТИКУ в сенсі 

прагматизму, що слугує головним параметром самоорганізації однойменного 

концепту в процесі його еволюції. 

Візуально за динамічного осмислення у свідомості американського соціуму 

ПОЛІТИКА-система самоподібно реорганізується за гомотетичним перетворенням 

подібності в процесі польової стратифікації від вихідної матриці (лінгвістичної 

підзони ядра) до кінцевої (крайньої периферії). На площині такий процес 

аналогічний гомотетії 6-кутників, у просторі – 6-кутних пірамід як відповідних 

полів-матриць концепту. 

2. Попри схожість макроструктури матриць, їхній внутрішній мікропростір 

варіативний і по-різному репрезентований у ядрі та периферії. 

Кількісна і якісна розбіжність субдоменів у словникових і дискурсивних 

матрицях пояснюється різницею ментально-діяльнісного контакту людини з 

ПОЛІТИКОЮ: словникові тлумачення описують концепт абстраговано від 

політичної сфери, у той час як дискурсивні вибірки експлікують ПОЛІТИКУ з 

точки зору безпосередньої взаємодії людини з подіями соціуму. Звідси, у 

першому випадку доменний мікропростір вужчий, у другому – ширший. 

3. Найбільш помітні суто кількісні зміни мікропростору (число субдоменів) 

за переходу від ядра до периферії виявив домен ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ: 

2 (лінгвістичні словники) – 6 (політичні словники) – 27 (президентський корпус) – 
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23 (публіцистичний корпус) – 3 (тезауруси та ідіоми). Такий лексикографічно-

дискурсивний контраст свідчить про те, що закладена у свідомості теорія-ядро на 

практиці-периферії реалізується неоднорідно, обумовлена низкою обставин, тому 

і залучає нові різновиди ІНСТРУМЕНТУ, відмінні від матриць ядра. Операція 

промінантності встановлює в дискурсі найбільш актуальні ІНСТРУМЕНТИ, 

застосовані американським соціумом для впливу на УПРАВЛІННЯ: 

1) за президентами – НАПОЛЕГЛИВІСТЬ, ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ, СОЦІАЛЬНА 

РІВНІСТЬ (48, 37, 31 із 380 відповідно); 

2) за знаменитостями – НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ (35 із 177). 

Така змістова протилежність говорить про те, що політики як керманичі 

владою нерідко стверджують про важливість ІНСТРУМЕНТІВ, орієнтованих на 

добробут, хоча насправді такої настанови вони можуть і не дотримуватися. 

4. Найбільш характерні якісні зміни мікропростору за переходу від ядра до 

периферії виявили домени СФЕРА / ОБ’ЄКТ, СПОСІБ, ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ. 

4.1. СФЕРА / ОБ’ЄКТ транслюється в ОБСТАВИНИ, і мікроструктура домену, 

крім локального, поповнюється темпорально-кондиціональним аспектом. Їхня 

релевантність у реалізації УПРАВЛІННЯ по-різному відтворена в дискурсах: у 

президентських контекстах домінує ЧАС / УМОВА (85 із 276 випадків фіксації 

домену ОБСТАВИНИ), у публіцистичних – СФЕРА (136 із 279). Звідси, в 

публіцистичному колі увага акцентована на опис суспільних подій із позиції 

«Де?», у політичному – із позиції «Коли? / У якому разі?». 

4.2. СПОСІБ перейшов у РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ. Він ширший за змістом: 

субдомени НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ, УПЕРЕДЖЕНІСТЬ конвертувалися в СУСПІЛЬНИЙ 

ПРОГРЕС, ЗИСК, інтегруючись у субдомен МЕТА, окрім якого РЕЗУЛЬТАТ охопив і 

НАСЛІДОК УПРАВЛІННЯ. Дискурсивна промінантність реєструє найбільш 

акцентовані елементи для МЕТИ і НАСЛІДКУ в межах цілісного РЕЗУЛЬТАТУ: 

1) за президентами – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС (105 із 228), ПОКРАЩЕННЯ і 

ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ (42 і 45 із 228); 

2) за знаменитостями – ЗИСК (42 із 141), ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 

(32 із 141). 



200 

Це переконує в тому, що з політичної перспективи США запланований курс 

дій на благо суспільного добробуту критично аналізується постфактум із 

урахуванням як позитивних, так і негативних наслідків імплементованого 

УПРАВЛІННЯ. Водночас, публіцистика США розцінює планомірність владних дій 

переважно через корисливість мотивів, що нерідко шкодить стабільності соціуму. 

4.3. Найпомітніші якісні еволюційні зміни має домен ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ. 

Ядерні субдомени ЧЕСНІСТЬ, НЕЧЕСНІСТЬ, КОМПРОМІСНА ЧЕСНІСТЬ / НЕЧЕСНІСТЬ 

у периферії переходять у НЕЙТРАЛЬНУ, ВИСОКУ, ПОМІРНУ / КРИТИЧНУ і НИЗЬКУ 

ОЦІНКУ домену ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ. 

Реформація ОЦІНКИ провокує зміну вектора валоризації УПРАВЛІННЯ. Якщо 

в ядрі ОЦІНКА виступає суто автономним доменом, вказуючи на ЧЕСНІСТЬ, 

НЕЧЕСНІСТЬ, КОМПРОМІСНУ ЧЕСНІСТЬ / НЕЧЕСНІСТЬ як окремі аспекти 

імплементації УПРАВЛІННЯ, то в периферії ОЦІНКА є службовим доменом, котрий 

описує з валоративного ракурсу реалізацію всіх елементів системи-матриці 

ПОЛІТИКИ: і ФОРМА, і СУБ’ЄКТ, і ОБСТАВИНИ, і ІНСТРУМЕНТ, і РЕЗУЛЬТАТ 

експлікуються крізь призму конкретної ОЦІНКИ. 

Промінантність параметрів УПРАВЛІННЯ через оцінну парадигму виводить 

загальні тенденції валоризації концепту ПОЛІТИКА у дискурсах: 

1) У президентському корпусі баланс валоративно акцентованих доменів із 

всіх 1218 випадків (100%) становить 804 (66%) за НЕЙТРАЛЬНОЮ ОЦІНКОЮ, 259 

(21%) – ВИСОКОЮ, 38 (3%) – ПОМІРНОЮ / КРИТИЧНОЮ, 117 (10%) – НИЗЬКОЮ. 

Акцентованість без НЕЙТРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ (414 випадків, 100%): 63% (ВИСОКА), 

9% (ПОМІРНА / КРИТИЧНА), 28% (НИЗЬКА). Останнє засвідчує інтенсивне 

прагнення політиків висвітлити ПОЛІТИКУ в якомога кращому світлі, хоча й 

робиться вказівка на недоліки; 

2) У публіцистичному корпусі баланс валоративно акцентованих доменів із 

всіх 849 випадків (100%) становить 598 (70%) за НЕЙТРАЛЬНОЮ ОЦІНКОЮ, 76 

(9%) – ВИСОКОЮ, 52 (6%) – ПОМІРНОЮ / КРИТИЧНОЮ, 123 (15%) – НИЗЬКОЮ. 

Акцентованість без НЕЙТРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ (251 випадків, 100%): 30% (ВИСОКА), 

21% (ПОМІРНА / КРИТИЧНА), 49% (НИЗЬКА). Звідси, слова чиновників про 
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ПОЛІТИКУ не завжди відповідають дійсності, чому слугує стороння валоризація 

УПРАВЛІННЯ, коли визначаються і переваги, і недоліки виконаних дій із фокусом 

на останні (вірогідно, як заклик не допускати помилки в майбутньому). 

Разом із загальними закономірностями в акцентуації матриць, операція 

промінантності ідентифікує градовану валоризацію окремих доменів. Так, 

найвищі промінантні тенденції в обох дискурсах виявив домен ІНСТРУМЕНТ. 

Співвідношення показників його ступеневої евалюації склав: 

1) для президентів (із 380 випадків, 100%) – 193 (51%) за ВИСОКОЮ 

ОЦІНКОЮ, 26 (7%) за ПОМІРНОЮ / КРИТИЧНОЮ, 83 (22%) за НИЗЬКОЮ, 78 (20%) 

за НЕЙТРАЛЬНОЮ; 

2) для знаменитостей (із 177 випадків, 100%) – 36 (20%) за ВИСОКОЮ 

ОЦІНКОЮ, 28 (16%) за ПОМІРНОЮ / КРИТИЧНОЮ, 59 (33%) за НИЗЬКОЮ, 54 (31%) 

за НЕЙТРАЛЬНОЮ. 

Зазначені цифри вказують, що ІНСТРУМЕНТ аналізується з позицій його 

прагматичності в політичній сфері, тільки президенти фокусують свій інтерес на 

високу ефективність, а знаменитості – на низьку. 

Положення розділу викладені в 7 публікаціях автора [195; 197; 198; 200; 

201; 338; 339]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційне дослідження проведено з метою вивчення онтологічних рис 

концепту як вербалізованої ментальної динамічної сутності. У ролі зразка обрано 

концепт ПОЛІТИКА, ідентифікований як ментальне динамічне утворення-

інформація про політичні події, вербальне ім’я якого репрезентує колективну 

емпіричну єдність індивідуальних контактів із матеріальним світом, описує 

ставлення до нього та фіксує прогрес спільноти. Тобто, концепт розглядається як 

вербалізоване самопримножувальне знання з мінливою валоризаційною 

обумовленістю (що є критерієм його розмежування від поняття – свого роду 

«неповноцінного концепту» без оцінних нашарувань). 

Валоризаційний динамізм концепту ПОЛІТИКА вмотивований його 

осмисленнями в філософському, когнітивному, синергетичному й дискурсивному 

ракурсах. У першому випадку концепт ревалоризується як еволюція поглядів 

щодо оптимального управління соціумом для колективного блага. Другий аспект 

тлумачить динамізм через нейробіологічну призму, коли зростаючі контакти з 

концептом розширюють його ментальний вміст, константно змінюючи ставлення 

особи до нього. Третя грань репрезентує концепт як автономно організовану 

систему когнітивних елементів, структурно згрупованих за принципами 

геометричної самоподібності (з позицій теорії фракталів або гомотетії). Четверта 

сторона визначає дискурс – безпосереднє середовище функціонування концепту – 

динамічно реорганізованим феноменом. 

Визначений за діяльнісним стилем мислення дискурс постає еміпричним 

акумулятором взаємодій із концептом ПОЛІТИКА, коли його сучасні стадії 

переосмислюють весь попередній контактний досвід людства щодо концепту, 

детермінуючи новий етап його валоративної еволюції. Зважаючи на безмежність 

дискурсу, вивчення концепту ПОЛІТИКА стає можливим на його компактних 

мінімоделях, уподібнених до реального аналога. Такою моделлю постає корпус – 

набір електронних анотованих текстів, що в мініатюрній формі спрощено 

репрезентує глобальний простір комунікативної об’єктивації концепту. 
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Відповідно, сучасний динамізм концепту ПОЛІТИКА як емпіричної 

інформації в дискурсі досліджувався на матеріалі релевантних корпусів у 

когнітивному та синергетичному вимірах. З огляду на факт множинності ідей 

щодо структуризації концепту, нами обралася класична польова модель, на 

прикладі якої вивчалися тенденції сучасної валоризації концепту ПОЛІТИКА як 

черговий етап його еволюції в діяльнісному дискурсі. Концепт досліджувався в 

сенсі його евалюації в американській свідомості, однак польова стратифікація 

здійснювалася за двома контрастними форматами – мережевим і матричним. 

Когнітивний вимір динамічності концепту ПОЛІТИКА вивчався в мережевій 

формі. Залучення методики «семантика лінгвальних мереж» (на ґрунті вибірки 

контекстів вживання слова politics у корпусі COCA) вивело зміст ПОЛІТИКИ – 26 

пропозиційних схем, – польова валоризація яких була надалі встановлена за 

семантико-когнітивним аналізом, екстрапольованим через операції когнітивної 

інтерпретації та промінантності. Класифікаційні когнітивні ознаки концепту, 

відсортовані тематично й за показником частотності реалізації в корпусі, свідчать, 

що на сучасному етапі в осмисленні концепту ПОЛІТИКА для американців: 

1. Найбільш важливий аналіз суспільних подій через конкретні інструменти 

в джерелах, що супроводжується характерним ставленням до них. Активно 

аналізують власницький контроль над ПОЛІТИКОЮ, її якісні властивості (ядро); 

2. Не менш релевантним є використання чи невикористання ПОЛІТИКИ для 

опису інших подій. Водночас, інтерес приділяється реалізації ПОЛІТИКИ в 

певному місці (ближня периферія); 

3. Найнижча актуальність приписується експлікації ПОЛІТИКИ в сенсі 

часової імплементації, прогресу, класифікації, зміни влади та провокування 

результатів (дальня та крайня периферія). 

Результати говорять, що в концепт ПОЛІТИКА американці вкладають 

прагматичну суть, коли політичні події постфактум обмірковуються з виведенням 

висновків про коригування управління в майбутньому з найбільш оптимальним 

для соціуму ефектом (що надалі повторно переосмислюватиметься). Це додатково 

засвідчується найчастотнішими пропозиційними схемами, безпосередньо 
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пов’язаними з утилітарністю: «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент [386], з АТ-супроводжувачем [307], через MD-медіатив [288]»; «OW-

людина / група [264] має OD-ПОЛІТИКУ»; «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість: така за типом 

[283]». Крім того, частка утилітарної зони в макроструктурі концепту (3/5 частин) 

переконує, що в динамічному осмисленні ПОЛІТИКИ домінує прагматизм, 

прикметно експлікований широким асортиментом аргументних ролей 

пропозиційних схем (різне ставлення, різні джерела та інструменти аналізу тощо). 

Синергетичний вимір динамічності концепту ПОЛІТИКА вивчався в 

матричному форматі. На відміну від мережевих реконструкцій, матричні 

здійснювалися не на базі корпусу COCA, а за окремо дібраними корпусами: 

а) дефініцій слова politics зі словників (лінгвістичні, політичні); 

б) цитат президентів та знаменитостей про ПОЛІТИКУ (політичний, 

публіцистичний дискурси); 

в) синонімів та ідіом із тезаурусних і фразеологічних джерел. 

Таке номінативне поле концепту підлягало компонентному аналізу або 

визначенню в ньому логічних предикатів. За операцією когнітивної інтерпретації 

семи словникового ракурсу ідентифікували матрицю доменів за ядром 

(інваріантна у свідомості американців інформація), а дискурсивного ракурсу – за 

зонами периферії (варіативна інформація). Надалі матриці транслювалися в 

польову модель концепту ПОЛІТИКА (у площинному та просторовому варіантах). 

Аналіз моделі виявив, що кожна матрична зона має ознаки структурної 

подібності фігур відносно внутрішньої (площина) або контурної (простір) точки 

гомотетії: по 7 споріднених доменів, які утримуються ідентичними зв’язками 

мережевих пропозицій (у формі гомотетії 6-кутників і 6-кутних пірамід). Останні, 

будучи каузативними пропозиціями акціонального фрейму, є атрактором системи, 

тобто виступають головним параметром стабільної самоорганізації концепту 

ПОЛІТИКА в процесі його динамічної еволюції – американці постійно прагнуть 

переосмислити ПОЛІТИКУ в сенсі прагматизму, – чим підтверджується 

синергетична природа однойменного концепту у свідомості. 

Прикметно, що зони-матриці синергетичної польової моделі ПОЛІТИКИ, 
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аналогічно до когнітивного виміру, дозволили також зафіксувати сучасні 

преференції в осмисленні концепту серед американського соціуму. Інструментами 

в цьому ракурсі виступили операції когнітивної інтерпретації і промінантності, 

без яких сконструйовані матриці ПОЛІТИКИ, аналогічно до неопрацьованої 

когнітивно концептуальної моделі, виявилися б неповноцінними, 

невалоризованими складниками концепту. 

Когнітивна інтерпретація, абстрагуючи семи до максимально компактних 

ЛСП-субдоменів у цілісній макроструктурі матриць ПОЛІТИКИ, зафіксувала 

помітний кількісно-якісний контраст мікроелементів за переходу від ядерних зон-

матриць до периферійних. Це засвідчує кілька важливих фактів: 

1. У дискурсі периферійна матриця діє в межах варіативної «живучості» 

соціальної свідомості (на відміну від інваріантного ядра словника). Саме через 

такий практичний контакт фіксується найбільш мінливий домен – ІНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛІННЯ з найширшим асортиментом субелементів; 

2. Жива інтеракція соціуму з ПОЛІТИКОЮ зумовлює переоцінювання 

ядерних СФЕРИ / ОБ’ЄКТА і СПОСОБУ в периферійні ОБСТАВИНИ (за локальними 

та темпорально-кондиціональними координатами) і РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (за 

планованими та фактично реалізованими намірами); 

3. Контактування суспільства з ПОЛІТИКОЮ докорінно змінює оцінні 

орієнтири матриць за переходу від ядра до периферії. Якщо в ядрі-словнику 

ОЦІНКА є самостійним доменом, валоризуючи ПОЛІТИКУ в окремому суто 

етичному сенсі, то в дискурсі-периферії вона набуває службового характеру, коли 

актуалізація кожного домену розглядається в ієрархічно-градуйованій шкалі: 

ВИСОКА, ПОМІРНА / КРИТИЧНА, НИЗЬКА, НЕЙТРАЛЬНА ОЦІНКА. 

Така валоризація зумовлена використанням у дискурсі лінвістичних засобів, 

що емфатизують конкретні домени концепту. Ними є метафори, частки, 

прислівники, прикметники (у тому числі в найвищому ступені порівняння), 

числівники, модальні дієслова, дієслова у наказовому способі, займенники, 

заперечні конструкції зі стверджувальним підтекстом, зіставні конструкції, 

речення з причинно-наслідковим зв’язком, підрядні речення нереальної умови, 
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стилістичні засоби (інверсія, тема-рематичне членування, риторичні питання, 

конструкція з to do, конструкція It is … who (that)…, відокремлені члени речення, 

градація, тавтологія, перерахування, допоміжне емфатичне речення). 

Наведені факти переконують, що в осмисленні концепту ПОЛІТИКА 

американцями яскраво виражається прагматизм, коли ІНСТРУМЕНТИ в конкретних 

ОБСТАВИНАХ залучаються заради конкретного РЕЗУЛЬТАТУ з одночасним 

аналізом усіх виконаних дій для коригування УПРАВЛІННЯ в майбутньому. Це 

перегукується з мережевими механізмами: пропозиційна формула об’єднання 

матричних доменів у синергетичній польовій моделі «CR-СУБ’ЄКТ робить FT-

УПРАВЛІННЯ у MD-ФОРМІ, через IT-ІНСТРУМЕНТ, ТАМ/ТОДІ-ОБСТАВИНИ, з АТ-

ОЦІНКА, з AT-РЕЗУЛЬТАТ» є акціонально-каузативною, чим додатково 

підтверджуються прагматичні амбіції американців у політичній сфері. 

Промінантність у матричних побудовах також підкреслює прагматизм 

ПОЛІТИКИ. Увагу привертає як частотність окремих доменів загалом, так і їхня 

акцентуація крізь призму ОЦІНКИ зокрема. Так визначився найчастіший домен – 

ІНСТРУМЕНТ, – максимально валоризований мовними засобами із різних аспектів 

у політичному та публіцистичному дискурсах (193 і 36 за ВИСОКОЮ, 26 і 28 за 

ПОМІРНОЮ / КРИТИЧНОЮ, 83 і 59 за НИЗЬКОЮ, 78 і 54 за НЕЙТРАЛЬНОЮ із 380 та 

177 відповідно). Це також засвідчує прагматизм американців у осмисленні 

ПОЛІТИКИ: наскільки ефективним виявляється залучення конкретного підходу в 

управлінській стратегії соціуму. 

Отже, у дискурсі динамізм концепту ПОЛІТИКА в когнітивному й 

синергетичному вимірах американської свідомості фактично проявляє себе як 

постійне переосмислення поглядів на емпірично акумульоване прагматичне 

управління соціумом заради його колективного блага, що повторно 

ревалоризується в майбутніх стадіях дискурсу, візуалізуючись у формі польової 

моделі. Саме в цьому полягає рушійний чинник самоподібної еволюції концепту 

ПОЛІТИКА в американській свідомості. 

Перспективність подальших наукових розвідок вбачається нами в: 

1) уточненні розробленої методики на прикладі вивчення інших суспільно 
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значущих концептів американського соціуму; 

2) компаративному зіставленні концепту ПОЛІТИКА за американським 

дискурсом із концептом за дискурсом іншого варіанта англійської мови 

(наприклад, британським чи австралійським) або в мультилінгвальному ракурсі 

(скажімо, у німецькій, французькій, польській, українській та інших мовах). 

Крім того, пропонована методика лінгвістичної реконструкції соціально 

значущих явищ може бути допоміжним інструментом уточнення аналогічних 

результатів у політологічних, соціологічних та психологічних студіях. Разом із 

цим, можуть розроблятися нові навчальні курси з відповідних суспільних наук. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Контексти з лексемою politics, вилучені з Корпусу сучасної англійської мови 

американського варіанта (COCA) 

Примітки: 

1) номер у круглих дужках правої колонки відповідає номеру контексту в першій тисячі 

прикладів загального конкордансу лексеми politics (60643 одиниці) на сайті корпусу COCA 

станом на серпень 2018 року; 

2) у лівій колонці вказано номер контекстів після відсіювання тисячної вибірки прикладів зі 

словом politics; 

3) пунктирна лінія є орієнтиром семантичної валентності лексеми politics з іншими 

словами; 

4) верхні індекси відповідають номеру пропозиціної схеми базового фрейму, що 

використовується для сортування логічних предикатів, активованих семантично валентними 

компонентами (пунктирно підкресленим словом politics та певним проіндексованим 

компонентом); 

5) цифра у квадратних дужках вказує, що аналогічна пропозиційна схема повторюється 

певну кількість разів. 

№ Приклад із COCA 

1 In 1931
1
 he became a chief counsel

2
 to an anti-corruption probe

3
 that shook up

4
 local

5
 politics (3). 

1. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – одиничний рік)»: politics in 1931; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-лідер владної системи) має OD-ПОЛІТИКУ»: chief 

counsel’s politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is probed; 

4. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: probe shakes up politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics. 

2 Today
1
 we

2
 tend to see exceptionalism

3
 as a dynamic concept that is continuously being challenged by the courses

4
 

of economics, politics, wars, race relations, history and culture (7). 

1. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: today’s 

politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via our thought; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: exceptionalism is challenged within politics; 

4. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (дисципліна / 

дослідження)»: politics as a course. 

3 He
1
 continued that from the beginning politics and religion

2
 contracted an alliance which has never been dissolved 

(8). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via his thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via religion. 

4 Aristotle in “Politics
1,2

” noted
3
 how nations swing between aristocracy, democracy, tyranny and back

4
 (9). 

1. ідентифікаційна схема персоніфікації «ID-ПОЛІТИКА є PS-персоніфікатор (власна назва) (назва книги / 
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розділу книги)»: “Politics” as a book by Aristotle; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via a book by Aristotle; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is noted about politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via aristocracy, democracy, tyranny and 

back. 

5 In this instance
1
, intellect had to be subordinated to the heart, morals

2,3
 dominated politics and feelings preordered 

over intelligence and activities (10). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via this instance; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via morals; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (дотримання норм моралі, людських цінностей)»: politics is acted on via 

keeping morals. 

6 Examples
1,2

 include politics, organizations and economics (13). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via examples; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: examples are included within politics. 

7 Beznosov and Beznosova (2007)
1
 defined social issues

2,3
 as those related to politics, organizations and economics 

(14). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via a book by Beznosov and Beznosova; 

2. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as social issues; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: social issues are related to politics. 

8 Public policy goals and the prevailing atmosphere
1
 combine as governments

2
 make difficult decisions

3
 about 

politics and security (15). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via public policy goals and prevailing 

atmosphere; 

2. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

governments’ politics; 

3. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: governments decide politics. 

9 For social topics
1
, ethics, incident response, professional conduct, risk management and social engineering were 

rated as being of high importance; while current information security, cyberterrorism, economics of security, 

hacktivists, information security governance, legal regulations, organized crime and information security, politics 

and security, IT intellectual property rights were rated
2
 as low importance

3
 (16). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via social topics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is rated; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за важливістю)»: low-important politics. 

10 In short, TCM analysis
1
 examines

2
 the many ways in which politics shapes transaction costs and thus constrains or 

alters outcomes
3
 (21). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – інформаційні технології)»: politics is analyzed via TCM analysis; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is examined; 

3. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

продукування змін)»: politics shapes transaction costs and thus constrains or alters outcomes. 

11 Although the township experiment
1,4

 was only tried in three states
2
, it was less an outlier

3
 than a window into the 

complex
5
 local

6
 politics of Reconstruction

7
 (35). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via township experiment; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: state 

politics; 
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3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: events produce an outlier in politics via a township 

experiment; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: township experiment is analyzed within politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за будовою, складністю)»: complex politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – історичне існування та реалізація)»: 

Reconstruction politics. 

12 Opponents
1
 of the township

2
 appealed

3
 to resentment

4
 politics in two intertwined ways. Firstly, they painted the 

townships as oppressive outside impositions: Yankeeizing
5
. Secondly, they described the townships as vehicles of 

negro domination, allowing black voters
6
 to elect black local officials and wrest control away from white southerners 

(36). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via opponents’ thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via township; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (оптимістичне ставлення)»: it is appealed to politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of racial resentment; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

Yankee politics; 

6. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: black voters’ politics. 

13 This cocktail
1
 of resentment

2
 politics is familiar from the twentieth century

3
 civil rights story

4
 and from our own 

present moment
5
 of racial tension

4
 (37). 

1. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (коктейль)»: politics as if a cocktail; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of racial resentment; 

3. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (століття – століття за хронологічним порядком у 

історії)»: politics in the twentieth century; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via civil rights story and racial tension; 

5. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: politics in the 

present moment. 

14 Just as the racial resentment of a white southerner in 1870
1,12

 was fueled by the prospects of being arrested
3
 by a 

black sheriff
2
 and tried

3
 by a black magistrate

2
, so too might we understand

4
 present

5,12,13
 resentment

6
 politics

3
 as 

reflecting concrete local anxieties
7,8,9

 as much as, if not more than, abstract
10

 national
11,13

 politics (38 and 39). 

1. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – одиничний рік)»: politics in 1870; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: black sheriff and black magistrate’s politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is analyzed in comparison with 

prospects of being arrested and tried; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is understood; 

5. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: present 

politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of racial resentment; 

7. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: local anxieties are reflected within politics; 

8. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: local anxieties are caused by politics; 

9. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics; 

10. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером сприйняття / ступенем 

прозорості)»: abstract politics; 

11. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics; 

12. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-
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інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: present politics of racial resentment is compared with politics of 

racial resentment in 1870; 

13. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: present politics of racial resentment is compared with abstract 

national politics. 

15 This turn away from government
1
 characterized

2
 Redemption

3
 politics more broadly. When conservatives

4
 regained 

control over government
5
, they took out their hostility by crippling the power of government

6
 at the state

7
 and local

8
 

levels (40). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via turn away from government; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is characterized; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – історичне існування та реалізація)»: 

Redemption politics; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: conservatives’ politics; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

government’s politics; 

6. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (опір діям влади)»: politics is produced via crippling government power; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: state 

politics; 

8. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics. 

16 Free schools, free churches and free social intercourse
1
 all point to his

2
 Yankee

3
 view

4
 of politics and society 

founded on the bedrock of town government
5,6,7

 (41). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via free schools, free churches and free social 

intercourse; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via his thought; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

Yankee politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is viewed on politics; 

5. буттєва схема способу існування «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб (за опорою на керівний принцип)»: 

politics founded on the bedrock of town government; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: town 

politics; 

7. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

government’s politics. 

17 The problem
1
 with southern

2
 politics and culture was that it was aristocratic

3
 and thus proprietary

4
 and 

protectionist
5
 (42). 

1. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is a problem in politics; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (світ, сторона / частина світу)»: southern politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: aristocratic politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за націленістю на прибуток)»: proprietary 

politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за націленістю на прибуток)»: protectionist 

politics. 

18 Before the war, he shared
1
 the baseline

2
 radical

3
 politics of his neighbors

4
, but, at least by his own account

5
, he was 

a man of letters only obliquely interested
6
 in politics: he was not yet a radical (43 and 44). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: politics is shared; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за будовою, складністю)»: baseline politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: radical politics; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: neighbors’ politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via his account; 
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6. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: there is an interest in politics. 

19 In the back and forth about the township plan
1
, a fundamental struggle

2,3,4
 that would define Reconstruction

5
 politics 

emerged (45). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via township plan; 

2. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: struggle emerges in politics; 

3. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: struggle defines politics; 

4. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (опір діям влади)»: politics is acted on via struggle; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – історичне існування та реалізація)»: 

Reconstruction politics. 

20 This process would forge a new electorate and citizenry
1,2

 that would move beyond the elite
3
 plantation

4
 politics that 

defined slavery
5
 (46). 

1. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поліпшення ситуації, політична стабільність)»: this process forges a new electorate and citizenry in politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via new electorate and citizenry; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: elite politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – історичне існування та реалізація)»: 

plantation politics; 

5. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

погіршення умов життя, політичної ситуації)»: politics defines slavery. 

21 At the same time, perhaps because of the threat to white supremacy
1,2,3

, conservatives
4
 began to advocate

5
 more 

active participation
2,6,7

 in local
8
 politics than they had previously done

7
 (47). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via threat to white supremacy; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (опір діям чинної влади)»: Conservatives participate in politics to 

contain the threat to white supremacy; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: white politics; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: conservatives’ politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: politics is advocated; 

6. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: conservatives participate in politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: more active participation in politics is compared with previous 

times; 

8. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics. 

22 In the context of the politics of racial resentment
1
, the terms of that protection

2
 were clear (48). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of racial resentment; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: protection is analyzed within politics. 

23 The goal was not to participate
1,3

 in politics to build civic engagement
2,3,4

; it was to participate in order to protect 

against the civic engagement
3,4

 of blacks
5
, carpetbaggers and scalawags

6,7
 (49). 

1. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: somebody participates in politics; 

2. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (захист громадських прав та інтересів)»: politics is acted on to build civic engagement; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (покращення умов життя суспільства)»: somebody participates in 

politics to protect against civic engagement; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: participation goals in politics are compared; 
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5. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: blacks’ politics; 

6. посесивна схема власності «OW-людина (істота за продуктивністю роботи або роллю у владній системі) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: carpetbaggers and scalawags’ politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за оцінкою)»: carpetbagger and scalawag 

politics. 

24 In what has become a familiar move in the century
1,2

 since, racial resentment
3
 politics was used to fight off any 

charge of racism
4
 (50). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed within a century; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (століття – століття за хронологічним порядком у 

історії)»: politics in a century; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of racial resentment; 

4. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (поліпшення соціального стану, стабілізація політичної ситуації)»: politics is acted on 

for fighting off any charge of racism. 

25 But by 1875
1,2

 even the most radical Republican
3
 could see that resentment

4,5,10
 was a more powerful force

6
 in 

southern
7
 politics than democratic

8
 egalitarianism

5,9,10
 (51). 

1. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період минулого часу)»: politics by 1875; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed by 1875; 

3. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Republicans’ politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of racial resentment; 

5. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via resentment or democratic 

egalitarianism; 

6. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: a more powerful force is seen within politics; 

7. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (світ, сторона / частина світу)»: southern politics; 

8. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: democratic politics; 

9. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of egalitarianism; 

10. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: resentment politics is compared with democratic egalitarianism 

politics. 

26 Republicans
1
 had a brief political resurgence

2
 in the moment

3
 of Fusion

4,5
 politics where populist opponents to the 

essentially aristocratic Democratic
6
 establishment joined with the remnants of the Republican party to take back the 

North Carolina legislature in 1894
7,8,9

 (52). 

1. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Republicans’ politics; 

2. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is resurgence in politics; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as a certain moment; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – історичне існування та реалізація)»: 

Fusion politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed within the Fusion period; 

6. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Democrats’ politics; 

7. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (контроль, перерозподіл, збереження, поновлення, зміна влади або законодавства)»: 

politics is acted on to take back the North Carolina legislature in 1894; 

8. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: North Carolina politics; 

9. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – одиничний рік)»: politics in 1894. 

27 As it had in 1868
1,2,9

, a shift in local power
3,4,5

 promised to unsettle the status quo
6
, and resentment

7
 politics

2
 

quickly took shape
8,9

 (53). 

1. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – одиничний рік)»: politics in 1868; 
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2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – історія, суспільні події, буденне життя)»: politics is compared with 1868; 

3. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: local power shifts in politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via shift in local power; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics; 

6. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

загострення ситуації, політична нестабільність)»: shift in local power unsettles the status quo in politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of racial resentment; 

8. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (поява)»: politics 

takes shape; 

9. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + темпоратив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, 

ТОДІ / ТМ (рік, період)»: politics takes shape in 1868. 

28 The politics of racial resentment
1
 were closer to the surface

2
, and the old commitment to elite

3
 planter

4
 control

5
 was 

deeply ingrained (54). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of racial resentment; 

2. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (поява)»: politics 

gets closer to the surface; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: elite politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – історичне існування та реалізація)»: 

plantation politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via control. 

29 Before it was even a year
1
 old, it was killed by black

2
 elite

3
 politicians in an effort to preserve their fragile control

4
 

over state
5
 politics (55). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed within a year; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: black politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: elite politics; 

4. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (контроль, перерозподіл, збереження, поновлення, зміна влади або законодавства)»: 

politics is acted on to preserve fragile control; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: state 

politics. 

30 These few elections
1
 revealed a troubling trend

2
 for the governing Republicans

3
: across the state

4
 reports began to 

come in that black voters, even in majority black townships, were rejecting
5
 party-line

6
 politics and electing mixed 

tickets
7
 of white

8
 and black

9
 township officers (56). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via elections; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: a troubling trend is revealed in politics; 

3. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Republicans’ politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: state 

politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: politics is rejected; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – партійні переконання)»: party-line 

politics; 

7. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

зміна влади)»: elections produce mixed tickets; 

8. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: white politics; 

9. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: black politics. 
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31 One might reasonably argue
1
 that North Carolina’s story

2
 was an outlier: a product of some combination of 

coincidence, personality and North Carolina’s
3
 unique

4,5
 politics (57). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is argued about politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed within North Carolina’s story; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: North Carolina politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за оцінкою)»: unique politics; 

5. буттєва квантитативна схема «ПОЛІТИКА є СТІЛЬКИ-кількість (лише один)»: unique politics. 

32 My reading
1
 of the township experiments

2,3
 suggests

4
 that while their demise

5
 was consistent with the tide

6
 of 

southern
7
 politics, it was not as inevitable as it might seem today (58). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my thought; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: township experiments are analyzed within politics; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via township experiments; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is suggested about politics; 

5. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: demise of townships is analyzed within politics; 

6. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (приплив)»: politics as if a tide; 

7. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (світ, сторона / частина світу)»: southern politics. 

33 The township was supposed to leverage these changes slowly by changing
1
 the terms

2
 of local

3,5
 politics until the 

new polity was self-supporting
4,5

 (59). 

1. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (зміна або перерозподіл влади)»: politics is acted on via changing local terms; 

2. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (регламентована система)»: 

politics as terms; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics; 

4. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (контроль, перерозподіл, збереження, поновлення, зміна влади або законодавства)»: 

politics is acted on to make self-support in polity; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: local politics is compared with new self-supporting polity. 

34 How can local
1
 government

2
 be a tool for dismantling inequality and building

3
 a better

4
 politics? (60) 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics; 

2. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

government’s politics; 

3. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (поліпшення соціального стану, стабілізація політичної ситуації)»: politics is acted on 

for dismantling inequality and bettering status quo; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за оцінкою)»: better politics. 

35 To be a Yankee
1
 was to believe

2
 that the North and northern

3
 politics with culture were beacons

4,5
 of progress, 

prosperity and republican virtue
6
 (61). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

Yankee politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: somebody believes in politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (світ, сторона / частина світу)»: northern politics; 

4. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (каталізатор / інгібітор 

розвитку або стану подій)»: politics as a beacon of event development; 

5. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (маяк)»: politics as if a beacon; 

6. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

поліпшення умов життя, політичної ситуації)»: politics brings progress, prosperity and virtue. 

36 It is thus unsurprising that his
1
 critique

2
 of Jefferson’s

3
 plan

4
 was that it threatened to make politics too reactive and 

volatile
5,6

 (63). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via his critique; 
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2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is criticized; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Jefferson’s politics; 

4. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via plan; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером функціонування, стабільністю)»: 

too reactive and volatile politics; 

6. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

загострення ситуації, політична нестабільність)»: plan makes too much reactivity and volatility in politics. 

37 Tourgée’s most recent biographer, Mark Elliot
1
, calls this characterization into question, noting

2
 that Giddings

3,4
 

was one of the leaders of the Republican Party
5,10

 that essentially destroyed the Whig Party
6,10

 and speculating
2
 that 

Tourgée’s
7
 politics were really more radical

8
 before the war

9,10,11
 than he let on (64). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Mark Elliot’s thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is noted and speculated about politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Giddings’ politics; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: Giddings is questioned and noted about within politics; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Republicans’ politics; 

6. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Whigs’ politics; 

7. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Tourgée’s politics; 

8. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: radical politics; 

9. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (історичний період, період політичних змін)»: pre-

war politics; 

10. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via parties and war; 

11. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: pre-war politics is compared with post-war politics. 

38 Familiar though the rhetoric
1,2

 was, the internal
3
 politics of West Virginia

4
 made the township experiment

5
 there 

seem more like a continuation of the long fight over Jefferson’s
6
 wards

7,10
 rather than a new form of local 

government
8
 for a new South

9,10
 (66). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via rhetoric; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is rhetorized about politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: internal 

politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: West Virginia politics; 

5. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: township experiment is analyzed within politics; 

6. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Jefferson’s politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: ward 

politics; 

8. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

government’s politics; 

9. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (світ, сторона / частина світу)»: southern politics; 

10. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: politics as long fight over Jefferson’s ward is compared with 

politics as a new form of local government for a new South. 

39 Despite the margin, the fact
1
 that forty percent of the electorate

2
 voted to retain the townships

3
 is a helpful reminder 

that post-Reconstruction
4
 southern

5
 politics were not as monolithic

6
 as they seem

7
 (68). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via fact; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via electorate votes; 
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3. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (контроль, перерозподіл, збереження, поновлення, зміна влади або законодавства)»: 

politics is acted on to retain townships; 

4. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (період після політичних змін)»: post-Reconstruction 

politics; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (світ, сторона / частина світу)»: southern politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за будовою, складністю)»: monolithic politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: politics seems such. 

40 One involving face-to-face interactions
1
 unmediated by political parties

2
 or electoral

3
 politics (71). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: face-to-face interactions are analyzed within politics; 

2. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

parties’ politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – вибори)»: 

electoral politics. 

41 Enhanced productivity
1,2

 would raise living standards for everyone and avoid class conflict
3
 (what the historian

4
 

Charles Maier
5
 memorably called the politics of productivity

6
) (75). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via enhanced productivity; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: enhanced productivity is called within politics; 

3. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поліпшення ситуації, політична стабільність)»: enhanced productivity raises living standards and avoids class 

conflict in politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via history; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Charles Maier’s thought; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of productivity. 

42 In this period, public concern
1
 with the dangers of concentrated corporate power

2,3,4
 (which had been the dominant 

issue
5
 of national

6
 politics in the United States

7
 from the 1880s through the 1930s

8,9
) largely disappeared from the 

political agenda (76). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (чутливе ставлення)»: the public is concerned about politics; 

2. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

corporation’s politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via concentrated corporate power; 

4. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

загострення ситуації, політична нестабільність)»: one produces concentrated corporate power in politics; 

5. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as social issues; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics; 

7. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

United States politics; 

8. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – міжрічний інтервал)»: politics from the 

1880s through the 1930s; 

9. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed within a period from the 1880s through the 

1930s. 

43 Managers
1
 are to make business

2
 decisions and leave

3
 politics

2
 to politicians

4
 (77). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: managers’ politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – бізнес та економіка)»: politics is compared with business; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: managers leave politics; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: politicians’ politics. 
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44 Of course, Friedman and others
1
 with views

2
 more liberal

3
 than his are right to worry

4
 about what will happen if 

corporations step
5,6

 outside their sphere of profit-seeking within the rules and start to game the rules
7
 or engage

7,8
 in 

politics to change the rules
7
 (78). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Friedman and others’ thoughts; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is viewed on politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: liberal politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (чутливе ставлення)»: it is worried about politics; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

corporations’ politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via corporations steps; 

7. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (отримання прибутку)»: corporations engage in politics to game or 

change rules of profit-seeking; 

8. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: corporations engage in politics. 

45 Closer to our times
1
, state

2
 and federal

3
 governments

4
 have tried to contain corporate influence

5,6
 in politics by 

forbidding them to spend money on elections or ballot initiatives
7,8

 (79). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed within our times; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: state 

politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: federal 

politics; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

governments’ politics; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

corporation’s politics; 

6. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via corporate influence; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via spending money on elections or ballot 

initiatives; 

8. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (виборчі прийоми)»: politics is acted on via forbidding corporations to spend 

money on elections or ballot initiatives. 

46 By turning to theory, this Article
1
 complements a leading scholarly approach to explaining why the First Amendment 

doctrine
2
 has crept outward: Frederick Schauer’s turn away

3
 from theory and toward factors

4
 exogenous to the 

doctrine
5
, like politics, history and culture (94). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via this Article; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(документ / історично-архівний матеріал)»: politics is analyzed via a doctrine; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Frederick Schauer’s turn away; 

4. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (каталізатор / інгібітор 

розвитку або стану подій)»: politics as a factor of event development; 

5. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: doctrine is explained within politics. 

47 Adeed Dawisha
1
 referred

2
 to this final phase

3
 of Egyptian

4
 policy in Yemen

5
 as the Politics of Confrontation

6
, after 

Cairo had failed to secure a quick victory and multiple peace negotiations had collapsed
7
 (97). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Adeed Dawisha’s thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is referred to politics; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as a phase in society life; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: 

Egyptian politics; 
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5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Yemeni 

politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – історичне існування та реалізація)»: 

Confrontation politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via victory failure in Cairo and collapse of 

peace negotiations. 

48 Transnational
1
 corporations

2,3
 can make private production, financing and investment decisions relatively free of 

direct state
4
 involvement and move from location to location without entrenching

5,6
 in local

7
 politics or exposing 

themselves to much local regulation (99). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: transnational 

politics; 

2. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

corporations’ politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via corporations; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: state 

politics; 

5. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via entrenching; 

6. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: corporations entrench in politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics. 

49 Free speech
1,2

 is a quintessential constitutional right because it is essential
2
 to politics, research and self-assertion 

(103). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via free speech right; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: free speech right is essential to politics. 

50 At its philosophical core
1
, the Free Speech

2,3
 clause protects each individual’s right to participate

4
 in deliberative 

democracy, express
4
 ideas, engage

4,5
 in politics and generally contributes to the common good of open society (104). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed within 

philosophical core; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via free speech; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (використання конституційних прав)»: individual engages in politics via right to 

free speech; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: people analyze rights to participate, express and engage within politics; 

5. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: individual engages in politics. 

51 As the Court
1
 recognized

2
, the language

3
 of politics is often vituperative, abusive and inexact

4
 (105). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via Court; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is recognized about politics; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (комунікація)»: politics as 

usage of language; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за оцінкою)»: vituperative, abusive and inexact 

politics. 

52 Domestic initiative and international cooperation
1
 are essential to address international terrorism

1,2
, which is 

composed of non-state actors who coordinate, plan and incite attacks
3
 in an effort to affect the outcomes

4
 of politics 

(106). 

1. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (поліпшення соціального стану, стабілізація політичної ситуації)»: domestic initiative 

and international cooperation act on politics for preventing terrorism; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via international terrorism; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 
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(наслідок) через IN-інструмент (опір діям влади)»: politics is acted on via coordinated, planned and incited 

attacks; 

4. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as outcomes. 

53 Trump’s initiative
1,2

 would deploy a dragnet that would sweep up terrorist speech
3
, but it also runs the risk of 

dredging up expressions
4,5

 of politics, arts and other forms of constitutionally protected speech (107). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via Trump’s initiative; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics; 

3. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (поліпшення соціального стану, стабілізація політичної ситуації)»: politics is acted on 

for preventing terrorism; 

4. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via dredging up expressions; 

5. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (комунікація)»: politics as 

expressions. 

54 According to him
1
, courts

2
 should conduct strict scrutiny review

3
, whether they are confronted with facial challenges 

to statutes that prohibit succor to known terrorists or that limit corporate
4
 political participation

5
 in elective

6
 politics 

(108). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via his thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via courts; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is reviewed; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

corporation’s politics; 

5. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: corporations participate in politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – вибори)»: 

elective politics. 

55 Huq’s
1
 analysis

2
 elevates advisory support of designated foreign terrorists, aimed at helping them become savvy, at 

gaining credibility and influence
3
 through international

4
 politics, with corporate

5
 expenditures for candidates 

seeking to gain political office (109). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – інформаційні технології)»: politics is analyzed via Huq; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: people analyze politics; 

3. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

продукування змін)»: politics generates credibility and influence; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: international 

politics; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

corporation’s politics. 

56 While there is a divide over its extent, Khomeini
1,2

 preached
3
 that this clerical authority under a supreme “guardian 

jurist”
4,5

 should extend over national
6
 politics, thus forming the ideology of both the Islamic Republic of Iran

7
 and 

Hizbullah
8
 (115). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: Khomeini’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Khomeini’s thought; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is preached about politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via clerical 

authority under a supreme “guardian jurist”; 

5. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: clerical authority is analyzed within politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics; 

7. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Iranian 
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politics; 

8. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: Hizbullah’s politics. 

57 In addition, progressive policy
1
 is seldom fixed, but tends to vary with developments

2
 in science, economics, 

demographics, politics or the pull of interest groups (117). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: progressive policy is analyzed within politics; 

2. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as social developments. 

58 Ultimately, he
1
 concluded

2
, a great deal of state activity

3
 operates to favor certain groups over others on economic 

grounds
4,5

. We call this politics (118). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via his thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is concluded about politics; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as activity; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via economic grounds; 

5. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (прагнення отримати зиск)»: politics is acted on to favor groups on economic grounds. 

59 Politics knows no limits
1
; that is one of the reasons we have a Constitution

2
 (119). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за будовою, складністю)»: limitless politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via Constitution. 

60 As a result, while formal institutional arrangements
1
 changed dramatically and repeatedly, local

1,2
 politics exhibited 

remarkable continuity
3,4

 over the course of a tumultuous century
4,5,6,7

 (129). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – історія, суспільні події, буденне життя)»: local politics is compared with formal 

institutional arrangements; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

кращий бік)»: remarkable continuity of politics; 

4. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + темпоратив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, 

ТОДІ / ТМ (століття)»: politics is remarkably continuing in a tumultuous century; 

5. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (століття – століття за оцінкою подій у владній 

системі)»: politics in a tumultuous century; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером функціонування, стабільністю)»: 

tumultuous politics; 

7. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there are tumultuous developments in 

politics. 

61 Libya
1
 saw international

2
 politics

3
 collide with local aspirations

3
 (130). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Libyan 

politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: international 

politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with local aspirations. 

62 In each case
1
, patterns

2
 of local

3
 politics

8
 exhibit remarkable stability

4,5
, despite a century of conflict and 

upheaval
5,6,7,8

 (131). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via each cases; 

2. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (набір ідей)»: politics as 

patterns; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics; 

4. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

кращий бік)»: remarkable stability of politics; 

5. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + темпоратив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, 

ТОДІ / ТМ (століття)»: politics is remarkably stable in a century of conflict and upheaval; 
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6. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (століття – століття за оцінкою подій у владній 

системі)»: politics in a century of conflict and upheaval; 

7. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there are conflict and upheaval in 

politics; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – історія, суспільні події, буденне життя)»: politics is compared with a century of 

conflict and upheaval. 

63 However, the congress
1
 was immediately divided

2
 over questions

3
 of principle

4
 and politics

4
, including how to deal 

with the remnants of Qadhafi’s
5
 military and the new militias

6
 of young revolutionaries (132). 

1. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

congress’ politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (суперечність поглядів, конфлікт)»: there is division in politics; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as questions; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – історія, суспільні події, буденне життя)»: politics is compared with questions of 

principle; 

5. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: al-Qadhafi’s politics; 

6. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

militias’ politics. 

64 In fact, the echoes of a century
1,2

 of Libyan
3
 history were not difficult to discern in the apparently chaotic

4
 politics in 

the wake of the downfall of Mu’ammar al-Qadhafi
5
 (133). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: century echoes are discerned within politics; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (століття – століття за хронологічним порядком у 

історії)»: politics in a century; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Libyan 

politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером функціонування, стабільністю)»: 

chaotic politics; 

5. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: al-Qadhafi’s politics. 

65 Nor was it a secret that, after a century of disappointments
1,2,3

 in Libya
4
, its sovereignty seems tenuous: Turks and 

Egyptians were still supporting local militias
5
; Berbers were looking for autonomy; exiles

5
 were returning to take up

6
 

politics; notable families were maneuvering to survive and prosper; the United Nations was providing technical 

support; Americans, British, French, Russians and Italians continued to think they would shape
7
 the region, secure

7
 

its resources and guide
7
 its politics (134 and 135). 

1. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there are disappointments in politics; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (століття – століття за оцінкою подій у владній 

системі)»: politics in a century of disappointments; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)» [2]: politics is analyzed after a century of disappointments; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Libyan 

politics; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

militias and exiles’ politics; 

6. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (контроль, перерозподіл, збереження, поновлення, зміна влади або законодавства)»: 

exiles take up politics; 

7. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поліпшення ситуації, політична стабільність)»: they shape, secure and guide politics. 

66 Today
1
 local

2
 politics reflects the obvious conclusion

3
: in the absence of integration into a stable international 

system
4
, interventionist impulses by outside powers serve not to induce social change or development but only to 

sustain local political powerbrokers and fuel local political competition (136). 

1. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: today’s 

politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics; 
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3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is concluded about politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via absence of integration into a stable 

international system. 

67 It is argued
1
 that the main challenges and shortcomings were the shifting political priorities of the Kurdish

2
 political 

actors, the changing balance of power
3
 within Turkish

4
 domestic

5
 politics, new opportunities presented to the 

Kurdish Movement by the Syrian
6
 civil war and the uncertainties Turkey faced due to this war (144). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is argued about politics; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Kurdish 

politics; 

3. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: balance of power changes in politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Turkish 

politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: domestic 

politics; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Syrian 

politics. 

68 The Kurdish
1
 Question

2
 has been one of the top priority items

2
 in domestic

3
 politics for the AK Party

4
 government 

(145). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Kurdish 

politics; 

2. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as question / item; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: domestic 

politics; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: AK’s politics. 

69 A new era begins now
1,2

; politics
4
 comes to the fore

2,3
, not arms

4
 (146). 

1. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: politics is 

now; 

2. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + темпоратив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, 

ТОДІ / ТМ (момент, день)»: politics comes to the fore now; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

кращий бік)»: politics comes to the fore; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with arms. 

70 The AK Party
1
 started to have some serious challenges

2
 in both domestic

3
 politics

6
 and in its MENA

4
 policy starting 

from mid-2014
5
, while the escalation of the civil war

6
 in Syria

7
 provided new opportunities for the PKK

8
 (147). 

1. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: AK’s politics; 

2. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there are serious challenges in politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: domestic 

politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: MENA politics; 

5. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період майбутнього часу)»: politics from 

mid-2014; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – історія, суспільні події, буденне життя)»: politics is compared with escalation of civil 

war; 

7. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Syrian 

politics; 

8. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: PKK’s politics. 

71 The results obtained in the general elections held in June 2015 and November 2015
1,2

 showed that the HDP
3
 is 

likely to be an important and consistent agent of Turkish
4
 politics in years to come

5
 (148). 

1. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (історичний період, період політичних змін)»: 

politics during 2015 general elections; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-
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інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via 2015 general elections; 

3. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: HDP’s politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Turkish 

politics; 

5. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період майбутнього часу)»: politics in 

years to come. 

72 All in all, the HDP’s
1
 rhetoric

2,3
 of identity

4
 politics increased the party’s election performance

5,6
, but the PKK

7
 

attacks constituted a great impediment to this performance (149). 

1. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: HDP’s politics; 

2. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (комунікація)»: politics as 

rhetoric; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is rhetorized about politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: identity politics; 

5. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: people analyze party’s election performance within politics; 

6. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

зміна влади)»: HDP’s rhetoric increases election performance in politics; 

7. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: PKK’s politics. 

73 Aside from the fluctuations
1,2

 in Turkey’s
2,3

 domestic
4
 politics

8
, the uncertainties in the region, the influence of 

important regional actors
5
, the competition and disputes among senior figures

6
 of the Kurdish National 

Movement
7,8

 also lead to the failure (150). 

1. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics fluctuates; 

2. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (країна, штат, місто тощо)»: politics fluctuates in Turkey; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Turkish 

politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: domestic 

politics; 

5. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: regional actors’ politics; 

6. посесивна схема власності «OW-людина (істота-лідер владної системи) має OD-ПОЛІТИКУ»: senior 

figures’ politics; 

7. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Kurdish 

politics; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – історія, суспільні події, буденне життя)»: politics is compared with the Kurdish 

National Movement. 

74 Meanwhile, the PKK’s
1,2

 acquisitions
2,3

 in northern Syria
4
 and the HDP’s

5,6
 success

3,6
 in politics rapidly raised

7
 the 

Kurdish National Movement’s
8
 expectations

7
 from the process (151). 

1. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: PKK’s politics; 

2. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (партія)»: politics reveals acquisitions in PKK; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

кращий бік)»: success and acquisitions in politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Syrian 

politics; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: HDP’s politics; 

6. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (партія)»: politics reveals success in HDP; 

7. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: politics raises expectations; 

8. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Kurdish 

politics. 

75 18 of Canada’s
1
 more than six hundred Aboriginal communities, who hold extensive land claims

2
 throughout the 
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country, further complicate
3
 the politics of extracting and transporting Alberta

4
 oil

5
 as well as sharing the resultant 

revenue (152). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

Canadian politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via extensive land claims; 

3. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

загострення ситуації, політична нестабільність)»: communities complicate politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – провінція Канади)»: Alberta 

politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – господарство 

і економіка)»: oil politics. 

76 Pipeline
1
 politics have proven to be sensitive

2
 domestically

3
 (153). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – господарство 

і економіка)»: pipeline politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером функціонування, стабільністю)»: 

sensitive politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via domestic issues. 

77 Yet, oil
1
 has had the most pronounced effect

2,3
 on the internal

4
 politics of Alberta

5
 itself (154). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – господарство 

і економіка)»: oil politics; 

2. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: oil has the most pronounced effect on politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via the most pronounced effect; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: internal 

politics; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – провінція Канади)»: Alberta 

politics. 

78 Lisa Otto holds BA and BA Honors degrees in subjects
1
 of Politics and International Relations from the University of 

Johannesburg, a first-class MA in International Peace and Security from King’s College London and a D. Litt et Phil 

in Political Studies from the University of Johannesburg (157). 

1. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (дисципліна / 

дослідження)»: politics as a subject. 

79 Is judicial decision-making the product of law
1
 or politics

1
? (158) 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with law. 

80 While it would go too far to say that principles such as federalism are mere rhetorical devices to be cast aside when 

inconvenient, the driving force
1
 in many close cases about civil litigation is the politics of whether one favors larger 

and surer recoveries
2
 for consumers and employees on the one hand or limited liability

2
 for the members of the 

Chamber of Commerce on the other (160). 

1. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (каталізатор / інгібітор 

розвитку або стану подій)»: politics as a driving force of event development; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: recoveries and limited liability are analyzed within politics. 

81 Other factors play a role as well: the idiosyncratic experiences of individual judges, path dependencies, sheer 

chance
1
, etc. And distinguishing between law

2
 and politics is not straightforward either (163). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via experiences of individual judges, path 

dependencies, sheer chance; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: law is distinguished from politics. 

82 In this article
1
, we

2
 employ political scientist Michael Oakeshott’s distinction in arguing

3
 that the campaign 

dynamics and the consequent electoral results
4
 reflect the triumph

5,6
 of a politics of skepticism

7,14
 among Jews

6,8
 

and the emergence
9,10

 of a politics of faith
11,14

 among Israel’s
12

 Arab-Palestinian
10,13

 citizens (164 and 165). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via article; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via our thought; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is argued about politics; 
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4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via campaign dynamics and electoral results; 

5. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

кращий бік)»: triumph of politics; 

6. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (етнічна група)»: within Jews politics reveals triumph; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of skepticism; 

8. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Jewish 

politics; 

9. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (поява)»: politics 

emerges; 

10. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (етнічна група)»: within Arabs politics emerges; 

11. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: 

politics of faith; 

12. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: 

Israeli politics; 

13. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Arabian 

politics; 

14. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)» [2]: politics of skepticism is compared with politics of faith. 

83 The March 2015 election
1,2

 produced another impressive result. After several decades of ineffective and fragmented 

political behavior, Israel’s Arab-Palestinian parties
3,4

 united as a single electoral list, nominated a charismatic 

idealistic leader and achieved their best-ever electoral payoff
5
 in Israeli

6
 politics, winning 13 seats (166). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via the March 2015 election; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (історичний період, період політичних змін)»: 

politics during 2015 election; 

3. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: Arab-Palestinian parties’ politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Arabian 

politics; 

5. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

зміна влади)»: parties produce best-ever electoral payoff in politics; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics. 

84 We
1
 suggest

2
 that the results of the 2015 election

3,4
 can be interpreted

5
 as the triumph

6,7,8
 of the polities of 

skepticism
9,13

 in the Jewish
7,10

 sector and the politics of faith
11,13

 in the Arab
8,12

 sector (167). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via our thoughts; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is suggested about politics; 

3. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (історичний період, період політичних змін)»: 

politics during 2015 election; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via the 2015 election; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is interpreted; 

6. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

кращий бік)»: triumph of politics; 

7. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (етнічна група)»: within Jews politics reveals triumph; 

8. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (етнічна група)»: within Arabs politics reveals triumph; 

9. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of skepticism; 

10. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Jewish 

politics; 

11. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: 

politics of faith; 

12. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Arabian 

politics; 
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13. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: politics of skepticism is compared with politics of faith. 

85 As we
1
 show

2
 below, the achievement

3,4
 of Likud

4,5
, following a contentious and polarizing campaign

6
, manifests 

as
7
 the triumph

8,9
 of the politics of skepticism

10,18
 among Jewish

9,11
 voters. In contrast, the ability of the Arab

12,13
 

population to rally around a joint list
6
 and modify its message vis-à-vis the Jewish majority and the State of Israel

14
 

represents
15

 the emergence
13,16

 of the politics of faith
17,18

 in this sector (168, 169). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via our thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is shown; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

кращий бік)»: achievement in politics; 

4. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (партія)»: politics reveals achievement in Likud; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: Likud’s politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)» [2]: politics is analyzed via a contentious polarizing campaign and joint list; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics manifests as something; 

8. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

кращий бік)»: triumph of politics; 

9. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (етнічна група)»: within Jews politics reveals triumph; 

10. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: 

politics of skepticism; 

11. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)» [2]: Jewish 

politics; 

12. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Arabian 

politics; 

13. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (етнічна група)»: within Arabs politics emerges; 

14. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: 

Israeli politics; 

15. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is represented; 

16. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (поява)»: politics 

emerges; 

17. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: 

politics of faith; 

18. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)» [2]: politics of skepticism is compared with politics of faith. 

86 The rest of this article
1
 is structured as follows. In the next section, we represent our analytical framework

2
 and 

explain the concepts of skepticism and faith
3
 in the context of politics (170). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via article; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: analytical framework is represented within politics; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: skepticism and faith are explained within politics. 

87 The four succeeding sections
1
 trace

2
 the history and development

3.4
 of the politics of skepticism

5
 within Israel’s

6
 

Jewish
4,7

 population, beginning with the roots of the skeptical outlook
8
 among the Likud

9
 leadership and concluding 

with empirical manifestations of skepticism before, during and after the recent election
10

 (171). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via four succeeding sections; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is traced; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics develops; 

4. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (етнічна група)»: within Jews politics develops; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of skepticism; 
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6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics; 

7. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Jewish 

politics; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via skeptical 

outlook; 

9. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: Likud’s politics; 

10. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via election. 

88 In the seventh section
1
, we investigate

2
 the dynamics

3,4
 of Arab

5,11
 politics in Israel

4,6
 and show

7
 why they represent

8
 

an opposite trend
9
 to those taking place in Jewish

10,11
 politics (172 and 173). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via the seventh section; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is investigated; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

dynamics of politics; 

4. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (країна, штат, місто тощо)»: politics reveals dynamics in Israel; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Arabian 

politics; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is shown; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is represented; 

9. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: trends take place in politics; 

10. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Jewish 

politics; 

11. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)» [2]: Arab politics is compared with Jewish politics. 

89 We
1
 conclude

2
 by analyzing

3
 possible scenarios

4,5,6,7
 for Israeli

6,8
 politics in foreseeable future

7,9,10
 (174). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via our thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is concluded about politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is analyzed; 

4. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as an event scenario; 

5. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (сценарій)»: politics as if a scenario; 

6. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (країна, штат, місто тощо)»: politics reveals scenarios in Israel; 

7. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + темпоратив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, 

ТОДІ / ТМ (майбутнє)»: politics reveals scenarios in future; 

8. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics; 

9. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період майбутнього часу)»: future politics; 

10. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via foreseeable future. 

90 While we analyze
1
 both Jewish

2,4
 and Arab

3,4
 politics, our main focus

5
 here is on the former. Jews

2,4
 comprise a 

larger and stronger group in Israeli
6
 society, and, as such, they exert more influence on political outcomes

7,8
, even 

within Arab
3,4

 politics (175 and 176). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is analyzed; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)» [2]: Jewish 

politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)» [2]: Arabian 

politics; 
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4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)» [2]: Jewish politics is compared with Arabian politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is focused on; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics; 

7. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: Jews exert influence on politics; 

8. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: influence on outcomes is analyzed within politics. 

91 Hence, in this work
1
, we cover

2
 Jewish

3,8
 politics at greater length. Nevertheless, Arab

4,8
 politics in Israel

5
 is crucial 

to revealing deeper trends
6
 within Israeli

5
 politics, including trends of skepticism and faith

7
 (177, 178, 179). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via work; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is covered; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Jewish 

politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Arabian 

politics; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)» [2]: 

Israeli politics; 

6. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: deeper trends are revealed within politics; 

7. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: trends of skepticism and faith are revealed within politics; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)» [2]: Jewish politics is compared with Arabian politics. 

92 Where political skeptics
1
 are suspicious about the value or purpose of collective action

2
, the politics of faith

1,3
 holds

4
 

that collective action
2
 is the main responsibility of the state

5
 (184). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: politics of skepticism is compared with politics of faith; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via collective action; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of faith; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is held by politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: state 

politics. 

93 The politics of faith
1
 requires some skepticism

2
 in order to protect the existence of a private sphere

3
 beyond the 

reach of government and to check the expansive power
4
 of government

5
 (185). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of faith; 

2. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via skepticism; 

3. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (захист громадських прав та інтересів)»: politics is acted on to protect private sphere; 

4. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (контроль, перерозподіл, збереження, поновлення, зміна влади або законодавства)»: 

politics is acted on to check the expansive power of government; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

government’s politics. 

94 In what follows
1
, we demonstrate

2
 how the politics of faith

3,4,8
 that characterized the Zionist project

5,6
 in its early 

days has been recently replaced by a skeptical view
7,8

 of politics among Jews
9
 (186 and 187). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via what follows; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is demonstrated about politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of faith; 

4. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 
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(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via faith; 

5. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (суспільний рух)»: politics characterizes the Zionist project; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Zionist 

politics; 

7. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via skepticism; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)» [2]: politics of faith is compared with politics of skepticism; 

9. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Jewish 

politics. 

95 Despite the dominance
1,3

 of the politics of faith
2,7

 in the Zionist movement
3,4

, the rightwing Revisionist movement
5
 

(the dominant fraction in the current Likud party
5
) traditionally advocated a skeptical outlook

6,7
 (189). 

1. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics dominates; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of faith; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (суспільний рух)»: politics dominates in the Zionist movement; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Zionist 

politics; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: Revisionist and Likud’s politics; 

6. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via skepticism; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: politics of faith is compared with politics of skepticism. 

96 Naturally, Revisionist and later Likud leaders
1
 were highly critical

2
 of the powerful socialist-leaning

3
 Labor 

Zionists
4
 who dominated Zionist

5
 politics in the pre-1948 era

6
 and headed Israel’s

7
 governments through 1977

6,8
 

(190). 

1. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: Revisionist and Likud’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is highly critical of politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: socialist politics; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: Labor Zionists’ politics; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Zionist 

politics; 

6. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період минулого часу)»: politics in the pre-

1948 era; 

7. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics; 

8. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – міжрічний інтервал)»: politics from 

1948 through 1977. 

97 In his book “A Place among the Nations”
1
, Netanyahu

2
 quoted

3
 Jabotinsky’s mechanistic, Hobbesian dictum

4
 that 

there is no friendship in politics: there is pressure
5
. Netanyahu added that if one side presses another with political 

and propaganda pressure while its opponent does nothing, the passive party will ultimately have to yield, thus 

illustrating the importance he places in public relations messaging (191). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via book “A Place among the Nations”; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: Netanyahu’s politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is quoted about politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Hobbesian dictum; 

5. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via pressure. 

98 A nation of idealists
1,2

, still lacking the long experience of political sovereignty needed to sharpen political 

perspicacity, they have found it difficult to adjust
3,4

 to the realities
5
 of international

6
 politics (193). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота за продуктивністю роботи або роллю у владній системі) 
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має OD-ПОЛІТИКУ»: idealists’ politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за оцінкою)»: idealist politics; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: people find it difficult within politics; 

4. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

відсутність політичних змін)»: they adjust difficultly to politics; 

5. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as realities; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: international 

politics. 

99 The escapist
1,2

 tendencies
3
 of Israeli

4
 politics stem from this Jewish

5
 inability to reconcile oneself to the permanent 

need for Jewish power
6
 (194). 

1. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is escapism in politics; 

2. буттєва схема способу існування «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб (за опорою на керівний принцип)»: 

escapism politics; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as tendencies; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Jewish 

politics; 

6. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + причина «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, через 

CS-причину (неспроможність зробити щось)»: tendencies of politics stem from inability to reconcile oneself to the 

permanent need for Jewish power. 

100 Binyamin Netanyahu’s
1
 electoral success

2,3
 has been rooted in his ability to convince

4
 Israel’s

5
 broad Jewish

6
 

electorate to adopt a skeptical outlook
7
 toward politics (195). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: Netanyahu’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via electoral success; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: electoral success is rooted in politics; 

4. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (навички, зусилля, можливості)»: politics is acted on via abilities to convince; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Jewish 

politics; 

7. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via skepticism. 

101 In such a frightening reality, politicians who preach
1
 skepticism

2,3,6
 have an advantage over leaders who advance

4
 a 

politics of faith
5,6

 (196). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is preached; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of skepticism; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

skepticism; 

4. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: politicians advance politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of faith; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: politics of skepticism is compared with politics of faith. 

102 Instead of serving as a source of faith
1,8

 in politics, the 2011 protests
2,3

 ultimately fueled
4
 the Right’s

5
 skepticism

6,7,8
 

(197). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of faith; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – одиничний рік)»: politics in 2011; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-
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інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via the 2011 protests; 

4. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: the 2011 protests fuel politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – партійні переконання)»: rightist 

politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of skepticism; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

skepticism; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: politics of faith is compared with politics of skepticism. 

103 Moreover, after a decade in which the Labor Party
1
 repeatedly participated in right-wing

2
 and center-right

3
 

governments, the centrist Ya’ir Lapid
4
, who claimed

5
 to represent a new wave of faith

6
 in politics, ended up serving 

as a senior partner in Netanyahu’s
7
 former government

8
 (198). 

1. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: Labor Party’s politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – партійні переконання)»: right-wing 

politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – партійні переконання)»: center-right 

politics; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: Lapid’s politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is claimed about politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via faith; 

7. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: Netanyahu’s politics; 

8. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

government’s politics. 

104 For the Jewish public
1,2

, then, the political behavior of Netanyahu’s
3
 opponents

4
 served to further reduce their 

faith
5
 in the ability

6
 of politics to promote any meaningful change

7
 (199). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Jewish 

politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via the Jewish public; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: Netanyahu’s politics; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ставленням до подій у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: opponents’ politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (песимістичне ставлення)»: there is reduced faith in politics; 

6. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (каталізатор / інгібітор 

розвитку або стану подій)»: politics as an ability of event development; 

7. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

продукування змін)»: politics promotes changes. 

105 As is clearly illustrated in the distribution of seats
1
, Netanyahu’s

2
 2013

3
 government had the potential to bring 

about real change
4,5

 in Israeli
6
 politics (200). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via distribution of seats; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: Netanyahu’s politics; 

3. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – одиничний рік)»: politics in 2013; 

4. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there are changes in politics; 

5. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: government brings about change in politics; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics. 

106 Likud
1
 also lost two of its most prominent politicians: the interior minister Gideon Sa’ar, the second-most popular 

figure in the party (retired
2
 from politics), and the former communications minister Moshe Kahlon, who announced 
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his intention to establish a new party
3
, which became known as Kulanu

4
 (201). 

1. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: Likud’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: Gideon Sa’ar retires from politics; 

3. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

зміна влади)»: Moshe Kahlon establishes a new party in politics; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: Kulanu’s politics. 

107 The faith
1,4,7

 they
2
 offered to the Israeli

3
 public was thus hollow, very distant from

4
 a genuine

5
 politics of faith

6,7
 

(203). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via faith; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-займенник) має OD-ПОЛІТИКУ»: their politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: faith is very distant from politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за оцінкою)»: genuine politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of faith; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: offered politics of faith is compared with genuine politics of 

faith. 

108 The dynamics
1,2,3

 of Arab
2,7

 politics during and after the 2015 election campaign
3,4,5,6

 reveal the opposite trend
8
 to 

that analyzed above, reflecting
9
 more faith

10
 in politics among Israel’s

11
 Arab

7
 citizens (206, 207). 

1. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

dynamics of politics; 

2. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (етнічна група)»: within Arabs politics reveals dynamics; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + темпоратив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, 

ТОДІ / ТМ (період проведення заходів та їхні результати)»: dynamics of politics during and after an election 

campaign; 

4. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (історичний період, період політичних змін)»: 

politics during 2015 election campaign; 

5. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (період після політичних змін)»: politics after the 

2015 election campaign; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via the 2015 election campaign; 

7. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)» [2]: Arabian 

politics; 

8. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)» [2]: trend is analyzed within politics; 

9. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is reflected; 

10. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via faith; 

11. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: 

Israeli politics. 

109 Why did the politics of faith
1
 emerge

2,3
 only during this election campaign

3,4,5
 and not earlier? (208) 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of faith; 

2. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (поява)»: politics 

emerges; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + темпоратив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, 

ТОДІ / ТМ (період проведення заходів та їхні результати)»: politics emerges during this election campaign; 

4. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (історичний період, період політичних змін)»: 

politics during this election campaign; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via election campaign. 

110 The literature
1
 on Arab

2
 politics in Israel

3
 suggests a number of factors

4
 that may affect

5
 political trends in this 

sector (209). 
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1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via literature; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Arabian 

politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: factors are suggested within politics; 

5. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: factors affect politics. 

111 Therefore, given the absence of positive change
1
 in Israeli

2
 policy toward Arab citizens preceding 2015 and the 

stalled peace negotiations
1
, we will not find a convincing explanation

3
 for the change

4,5
 in Arab

5,6
 politics within 

these works
7
 (211). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via absence of positive change and stalled 

peace negotiations; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: there is no convincing explanation for politics; 

4. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics changes; 

5. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (етнічна група)»: within Arabs politics changes; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Arabian 

politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works. 

112 We
1
 suggest

2
 that the shift

3,4
 in Arab

4,5,10
 politics toward the politics of faith

6,10
 can be explained

7
 via political 

agency, or more specifically, the capacity
8
 of the Arab

5
 sector’s political leadership

9
 to exploit a window of 

opportunity (213 and 214). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via our thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is suggested about politics; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)» 

[2]: politics shifts; 

4. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (етнічна група)» [2]: within Arabs politics shifts; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)» [2]: Arabian 

politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of faith; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is explained; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)» [2]: politics is analyzed via political agency and capacity; 

9. посесивна схема власності «OW-людина (істота-лідер владної системи) має OD-ПОЛІТИКУ»: leader’s 

politics; 

10. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)» [2]: Arab politics is compared with politics of faith. 

113 For decades
1,2

, Arab
3
 politics in the Jewish state

4
 had been characterized

5
 by marginalization

6,8
 from above and 

distrust
7,8

 from below (216). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via decades; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – міжрічний інтервал)»: politics for 

decades; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Arabian 

politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Jewish 

state politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is characterized; 
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6. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is marginalization in politics; 

7. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is distrust in politics; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: politics is marginalized and distrusted. 

114 The dynamics of the election period
1
, as represented in the polls, gave voters reason to believe

2
 that Arabs

3
 could 

overcome the right-wing plan to exclude
4
 them from politics, thus upholding

5
 the vitality

6,7
 of Israeli

8
 democracy and 

of politics more generally (218 and 219). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via dynamics of election period; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (оптимістичне ставлення)»: there is belief in politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Arabian 

politics; 

4. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: Arabs are excluded from politics; 

5. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поліпшення ситуації, політична стабільність)»: Arabs uphold politics; 

6. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

кращий бік)»: vitality of politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером функціонування, стабільністю)»: 

vital politics; 

8. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics. 

115 Ayman Odeh
1
, the appointed chair of the Joint List, and his consistent messages

2
 reflected profound faith

3
 in the 

ability
4
 of politics to better

5
 the situation of the Arab

6
 minority in Israel

7
 (221). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: Odeh’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Ayman Odeh’s messages; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (оптимістичне ставлення)»: there is faith in politics; 

4. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (каталізатор / інгібітор 

розвитку або стану подій)»: politics as an ability of event development; 

5. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

поліпшення умов життя, політичної ситуації)»: politics betters situation; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Arabian 

politics; 

7. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics. 

116 As far as can be ascertained
1
, Odeh

2
 believes

3
 in the potential

4
 of politics to generate change

5
 (223). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: changes are ascertained within politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Odeh’s thought; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (оптимістичне ставлення)»: there is belief in politics; 

4. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (каталізатор / інгібітор 

розвитку або стану подій)»: politics as a potential of event development; 

5. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

продукування змін)»: politics generates changes. 

117 Two years since the election
1,2

, Israel’s
3
 Political Center and the so-called Zionist Left

4
 have tried to tackle their 

defeat by emulating
5
 Netanyahu’s

6
 skeptical approach

7
 to politics, that is, by showing how hawkish they can be 

regarding Israel’s security, commitment to a unified Jerusalem and Jewish
8
 identity (225). 

1. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період майбутнього часу)»: politics in two 

years since election; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via two years since election; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 
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Близького Сходу) має OD-ПОЛІТИКУ»: Political Center and Zionist Left’s politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: politics is emulated; 

6. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: Netanyahu’s politics; 

7. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via skepticism; 

8. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Jewish 

politics. 

118 Nevertheless, there are signs
1
 that the politics of skepticism

2
 has started to become ineffective

3
, and anyhow, we still 

do not see a reason for Israelis
4
 to lose faith

5
 in their country’s future

6
 as a liberal

7
 and democratic

8
 state (227). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via signs; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of skepticism; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за продуктивністю)»: ineffective politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (песимістичне ставлення)»: there is lost faith in politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via country’s future; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: liberal politics; 

8. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: democratic politics. 

119 Beyond the aspiration to create a new Jew
1
, the Zionist movement advocated other ideas

2,3,4
 that reflected

5
 a politics 

of hope
6
, including “a light unto the nations”

7
 – an exemplary, just society in the vision of the Biblical prophets – 

and a conviction that Israel
8
 could live in peace with its neighbors (233). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Jewish 

politics; 

2. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via ideas; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via ideas; 

4. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (набір ідей)»: politics as 

ideas; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is reflected; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of hope; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via an idea 

“a light unto the nations”; 

8. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Israeli 

politics. 

120 Jabotinsky’s realist perspective
1
 that human nature is cruel and that self-interest

2
 drives politics is epitomized

3
 in a 

1910 essay “Man Is Wolf to Man”
4
, in which he wrote

5
: “Do not believe anyone, be always on guard, carry your 

stick always with you – this is the only way of surviving in this wolfish battle of all against all” (235). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via realist 

perspective; 

2. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (прагнення отримати зиск)»: politics is acted on for self-interest; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is epitomized about politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via essay “Man Is Wolf to Man”; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is written on. 

121 E-Verify
1
, while a recent arrival to this scene, is not unprecedented as a form of biopolitical regulation, though this 

requires an understanding
2
 of immigration

3
 politics during the last thirty years

4,5
 (239). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – інформаційні технології)»: politics is analyzed via E-Verify; 
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2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is understood; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – міграційна 

служба)»: immigration politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via last thirty years; 

5. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період минулого часу)»: politics during the 

last 30 years. 

122 Such programs
1
 reinforce what Amoore (2006: 337)

2
 calls the biometric border

3
: a dual-sided phenomenon that 

refers to the development of digital technologies, data integration and managerial expertise
4
 in the politics of border 

management
5
; as well as the exercise of biopower such that the immigrant body itself is inscribed with and 

demarcates, a continual crossing of multiple encoded borders: social, legal, gendered, racialized and so on (240). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – інформаційні технології)»: politics is analyzed via programs; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via Amoore (2006: 337); 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via biometric border; 

4. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via expertise; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – міграційна 

служба)»: border management politics. 

123 The E-Verify website
1,2

 is remarkably free of politics, and no reference
3
 is made to immigrants or immigration

4,5,6
 

(242). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via E-Verify website; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – інформаційні технології)»: politics is analyzed via E-Verify; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is not referred; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via immigrants or immigration; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – міграційна 

служба)»: immigration politics; 

6. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: immigration is analyzed within politics. 

124 But Hometown Borough
1
 is a part of the New Jersey

2
 patchwork of municipalities, and the policies and politics of 

one town
3
 have implications

4
 for others (243). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: hometown 

borough politics; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: New Jersey politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: town politics 

4. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

продукування змін)»: politics has implications. 

125 Although deportation
1
 figures prominently in the scholarly literature on immigration

2
, economic insecurity is a 

powerful force shaping
3
 the behaviors and politics of undocumented immigrants

4
 (244). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: deportation is analyzed within politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via literature on immigration; 

3. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: economic insecurity shapes politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – міграційна 

служба)»: politics of undocumented immigrants. 

126 The border
1
, as mentioned, has been insourced or interiorized, so that it is now everywhere in the United States

2
: an 

immanent frontier
3
 of politics and control situated

3
 not merely at the edges but inside the body of the nation

4
 (245). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: border is analyzed within politics; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

United States politics; 

3. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 
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погіршення умов життя, політичної ситуації)»: politics situates a frontier around nation; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics. 

127 As one may recognize
1
 from following current

2,3
 American

4
 politics, this cheap foreign labor anti-immigrant

5
 

argument
1
 is still being made 130 years later (251). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: argument is recognized within politics; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: current 

politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via current time; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

American politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – міграційна 

служба)»: immigration politics. 

128 Du Bois
1
 proclaimed

2
 that the southern

3
 planter

4
 aristocracy

5
 was able to achieve its goals of maintaining a white-

dominated
6
 racial

7
 hierarchy because of how racism

8
 and economic power

9
 underlie politics (253). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Du Bois’ thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is proclaimed about politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (світ, сторона / частина світу)»: southern politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – історичне існування та реалізація)»: 

plantation politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: aristocratic politics; 

6. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: white politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: racial politics; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via racism; 

9. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via economic power. 

129 In his confession
1,2

, Milam revealed not only his concern
3
 with Blacks voting in elections

4
, but also his knowledge 

that Blacks
5
, given that they were numerically the majority in Mississippi

6
 and specifically in his county

7
, could 

control politics if they had an actual opportunity to vote
8
 (254). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Milam’s confession; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: it is confessed about concern within politics; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: concern is revealed within politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via elections; 

5. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: black politics; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Mississippi politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: county 

politics; 

8. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (використання конституційних прав)»: politics is acted on via actual opportunity 

to vote. 

130 Racial despotism
1
 is the norm against which all U.S.

2
 politics must be measured

3
 (262). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via racial despotism; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

United States politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is measured. 

131 The document
1
 made no mention

2
 of religion or politics, which tended to divide societies (263). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 
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(документ / історично-архівний матеріал)»: politics is analyzed via document; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is not mentioned. 

132 In “The Politics of Nostalgia”
1
 from “The Arabic Novel”, Wen-chin Ouyan

2
 indicates that the past and tradition in 

contemporary Arabic discourses are more often than not defined according to ideologies
3
 attendant to Arab

4
 

nationalism and modernization, and above all, the reality of the nation-state
5
 (265). 

1. ідентифікаційна схема персоніфікації «ID-ПОЛІТИКА є PS-персоніфікатор (власна назва) (назва книги / 

розділу книги)»: “The Politics of Nostalgia” as a novel chapter; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Wen-chin Ouyan’s thought; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via ideologies; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Євразії)»: Arabian 

politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics. 

133 This is of great significance because at the basis of national identity is the presumption
1,2

 that such identity
3
 is a copy 

whose a priori form
4
 can be found out there, in the world

5
 of politics, in the origin or progress of national history, in 

the world of social relations or in a given system that regulates ethical responsibility (266). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is presumed about politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

presumption; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: identity politics; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: a priori form is found within politics; 

5. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (світ)»: politics as if a world. 

134 The palpable presence of the shapeless specters, though not resembling nationalism as it operates
1
 in time and space, 

in the world
2
 of history and politics, still points to nationalism with spectacular clarity (267). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: operation is analyzed within politics; 

2. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (світ)»: politics as if a world. 

135 Eltit’s critics cannot and have not failed to analyze
1
 that importance

2
 she attributes to body and politics in her 

work
3
; however, thus far, the secondary literature has not attempted to build a biopolitical theory

4
 out of Eltit’s 

insistence upon “cuerpo y política”, nor are there studies which bring together Agamben’s
5
 biopolitical categories 

with Eltit’s
5
 own theorization of marginalized bodies in regards to power structures (268). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is analyzed; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за важливістю)»: important politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via Eltit’s work; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via biopolitical theory; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Agamben’s and Eltit’s thought. 

136 Which cultural tools
1
 can produce relevant criticisms

2
 of history’s participation

3
 within politics and ethics? (269) 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via cultural tools; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is criticized; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: participation of history is analyzed within politics. 

137 The hospital, thus, is an interstice where politics and history
1
 coalesce to pacify and decide upon women’s lives 

(270). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via history. 

138 In this sense
1
, Impuesto mimics

2
, while exposing

3
, history’s

4
 and politics’ methodologies and impunities

5
 (271). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via this sense; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-
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супроводжувачем (позитивне ставлення)»: politics is mimicked; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is exposed; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via history; 

5. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (поведінка)»: politics as 

methodology and impunity. 

139 “Antemano”
1,2

 is the a priori condition of intelligibility I
3
 mentioned above, but this suggests, at the same time, that 

what is invisible
4
 within the politics of historical visibility

5
 has to be there beforehand (antemano) and that the 

invisibility, that which is unknown to the present, holds the potential for radical transformation (272). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

“Antemano”; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: “Antemano” is mentioned within politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my thought; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: the invisible is suggested within politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of historical visibility. 
140 Bare life’s value

1
 extends to ethics and politics

2
 as opposed to a qualified life

2
, that is, a good life worth being 

protected by the law (273). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: bare life’s value is analyzed within politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with qualified life 

protected by law. 

141 Therefore, the law
1
 supports and perpetuates the politics of visibility

2
 (274). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via law; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of visibility. 

142 Bare life
1
, in this sense, still belongs to the realm of the sacred (as that which is cut off from the polis, from the law, 

from sacred rituals) and so does taxable life
2
 (as that which has been cut off from history, from politics

1
, from 

recognition) (275). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with bare life; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: taxable life is cut off from politics. 

143 The sacred
1
 as distinct introduces the politics of visibility

2
 (276). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via the 

sacred; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of visibility. 

144 In the case
1
 of taxable life, it is by virtue of what is visible (the mother and daughter’s racial and sexual difference) 

that the main characters are marked as sacred; yet, the mark withdraws them from
2
 the politics of the visible

3
 (277). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via case; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: they are marked and withdrawn from within politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of the visible. 

145 It acts as an a priori, as a condition
1
 of possibility for history’s and politics’ inclusion and exclusion (278). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via an a 

priori condition. 

146 Eltit
1
 certainly inscribes Impuesto

2
 into bare life’s domain

3
, the politics of the great totalitarian

4
 states

5
 of the 

twentieth century
6
, for what else can Pinochet’s

7
 regime be? (279) 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Eltit’s thought; 
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2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: Impuesto is inscribed within politics; 

3. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (сфера, область)»: politics as if a 

domain; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: totalitarian politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: state 

politics; 

6. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (століття – століття за хронологічним порядком у 

історії)»: politics in the twentieth century; 

7. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Pinochet’s politics. 

147 Exactly in their libertarian
1,2

 flavor, transhumanist
3,8

 politics are, at least in the eyes of some observers
4
 like Alan 

Petersen
5
, the contemporary

6
 embodiment of the socio-politics of optimism

7,8
 – or they are in any case successfully 

selling themselves as that (284). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via libertarianism; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: liberal politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: transhumanist politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is observed; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Alan Petersen’s thought; 

6. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: contemporary 

politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of optimism; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: transhumanist politics is compared with socio-politics of 

optimism. 

148 Given that there seems to be an urgent need within the general philosophy of voters
1
 for positive (and idealistically 

positivistic) post-party
2
 politics, transhumanists

3
 are in the process of organizing themselves as political parties in 

many of the most developed nations, loosely interconnected through the Transhumanist Party Global (TPG)
4
 with its 

principal seat in the United States
5
 (285). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via philosophy of voters; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: 

positivistic post-party politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: transhumanist politics; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Transhumanist Party Global’s politics; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

United States politics. 

149 In the view
1
 of transhumanists

2,3
, technology

4
 is already in the process of replacing the former leading roles

5
 of 

economics and politics, i.e. substituting those system
6
 logic and discourse patterns

7
 which in their interrelation 

dominated
8,9

 the 19th and 20th centuries
9,10,11

 (286). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is viewed on; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via transhumanists’ thoughts; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: transhumanist politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – інформаційні технології)»: politics is analyzed via technology; 

5. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

кращий бік)»: leading roles of politics; 

6. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (регламентована система)»: 

politics as a system; 

7. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (набір ідей)»: politics as 

patterns; 

8. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics dominates; 
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9. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + темпоратив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, 

ТОДІ / ТМ (століття)»: politics dominates in the nineteenth and twentieth centuries; 

10. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (століття – століття за хронологічним порядком у 

історії)»: politics in the nineteenth century; 

11. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (століття – століття за хронологічним порядком у 

історії)»: politics in the twentieth century. 

150 Canavero thus openly conceives himself to be an actor in a historical fight
1
 of humanity to eventually free individuals 

from this terrorist threat of nature, a fight in which the essence of medicine
2
 and its long and conflict-ridden history 

of an ongoing
3
 battle

4
 against mainstream

5
 politics and traditional religion is captured (287). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via historical fight; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: essence of medicine is captured within politics; 

3. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: ongoing 

politics; 

4. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is a battle in politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за суспільною підтримкою)»: mainstream 

politics. 

151 This position of “The Times”, combined with the commitment of all large commercial news organizations to 

objectivity, undoubtedly explains the mechanistic tone of “The Times” coverage
1
, just as the tone of AP coverage

1
 

was steeped in tradition dating to the 1890s
2
 when employees were directed that they were to avoid expressing any of 

their personal opinions or their personal feelings
3
: no comment, no social bias, no politics

4
, no religion (292). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via “The Times” and AP; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – міжрічний інтервал)»: politics in the 

1890s; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (невикористання політики)»: personal opinions or feelings are expressed avoiding politics; 

4. буттєва квантитативна схема «ПОЛІТИКА є СТІЛЬКИ-кількість (нуль)»: no politics. 

152 As I
1
 will show

2
 below, the compilation documentary

3,4,5
 in the years following the Mexican Revolution can be seen 

as part of a broader cultural
6
 politics of nationalism

7
 that worked to naturalize and consolidate the political and 

ideological settlement
8,9

 that emerged during the post-revolutionary era
10

 (293). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is shown; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via compilation documentary; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via compilation documentary; 

5. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: compilation documentary can be seen within politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – культура)»: 

cultural politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: nationalist politics; 

8. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

поліпшення умов життя, політичної ситуації)»: politics naturalizes and consolidates political and ideological 

settlement; 

9. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (поліпшення соціального стану, стабілізація політичної ситуації)»: politics is acted on 

for naturalizing and consolidating political and ideological settlement; 

10. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (період після політичних змін)»: post-revolutionary 

politics. 

153 This discourse of veracity
1,2

 also fed into the post-revolutionary
3
 politics of memory and commemoration

4
: as the 

years went by, the supposed raw actuality that these films
5
 offered was repackaged as a truthful means of reliving 

and commemorating past times or, for those too young to have lived the revolution in the flesh, of seeing and feeling 

for themselves the hardships experienced by their parents’ generation (294). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via discourse of veracity; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is discoursed; 



295 

3. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (період після політичних змін)»: post-revolutionary 

politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – культура)»: 

politics of memory and commemoration; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via films. 

154 Badiou and Wittgenstein
1
 focus in their works on potentialities of innovation

2,3
 in the realm of thought

4
 as well as 

in the realm
4,5

 of politics (295). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Badiou and Wittgenstein; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

potentialities of innovation; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: potentialities of innovation are analyzed within politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: realm of politics is compared with realm of thought; 

5. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (сфера, область)»: politics as if a 

realm. 

155 These innovations
1,2

 manifest themselves especially when two seemingly contrasting jurisdictions of thought
3
 

(present in politics
4
 and logic

4
) meet and merge (296). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

innovations; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: innovations are analyzed within politics; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: jurisdictions of thought are analyzed within politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with logic. 

156 For both Wittgenstein and Badiou
1,2

, the subject is of vital importance in this union of politics
3
 and logic

3
 (297). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Wittgenstein and Badiou; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

Wittgenstein and Badiou; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with logic. 

157 As simplistic as this analysis may appear today, Heidegger
1
 is nevertheless right in emphasizing

2
 that the world

3
 

cannot simply be divided into a realm
4
 of politics

5
 (Realpolitik) on the one hand and a realm of the natural sciences

5
 

(Wissenschaft) on the other (as though they, the sciences, were neutral), in which the domain
6
 of politics

10
 is based 

on semantics, hermeneutics and ethical questions
7,8,9

 and the domain of science is axiomatic, logical and 

methodologically neutral
10

 in its progress (298 and 299). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Heidegger; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is emphasized about politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via world; 

4. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (сфера, область)»: politics as if a 

realm; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared natural sciences; 

6. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (сфера, область)»: politics as if a 

domain; 

7. буттєва схема способу існування «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб (за опорою на керівний принцип)»: 

politics is based on semantics, hermeneutics and ethics; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via semantics 

and hermeneutics; 

9. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via ethical questions; 
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10. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with axioms, logic and methodological neutrality. 

158 If we keep this tension between politics and science in mind and understand
1
 its true implications, it is then no 

surprise to see that Alain Badiou and Ludwig Wittgenstein
2
 pursue a similar pathway of analysis

3
 with a 

comparable normatively charged focus
4
 on the relation between politics

5
 and logic or axiomatic thinking

5
 (300). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is understood; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Wittgenstein and Badiou; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via similar 

pathway of analysis; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is focused on; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with logic or axiomatic thinking. 

159 If we keep this tension between politics and science in mind and understand
1
 its true implications, it is then no 

surprise to see that Alain Badiou and Ludwig Wittgenstein
2
 pursue a similar pathway of analysis

3
 with a 

comparable normatively charged focus
4
 on the relation between politics

5
 and logic or axiomatic thinking

5
 (301). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is understood; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Wittgenstein and Badiou; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via similar 

pathway of analysis; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is focused on; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with logic or axiomatic thinking. 

160 They
1
 do so, as we will try to show, through repeatedly questioning

2
 a strict demarcation between the realm

3
 of 

politics
4
 as a domain of hermeneutics

5
 and the realm of logic

4
 as a domain of neutral axioms (302). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Wittgenstein and Badiou; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is questioned about politics; 

3. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (сфера, область)»: politics as if a 

realm; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with logic; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

hermeneutics. 

161 To the contrary, they
1
 focus

2
 on the question of how an unexpected union of politics

3
 and logic

3
 can be understood

4
 

to provoke a situation where axioms
5
 decide upon what, in the moment of their establishment, defines certain states 

of affairs politically inside a frame of axiomatic reference resulting in, for example, an unprecedented and 

unforeseen new lifeworld or lifeform (303). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Wittgenstein and Badiou; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is focused on; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with logic; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is understood; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via axioms. 

162 Badiou’s and Wittgenstein’s
1
 explanation

2
 of the implicit political potential which manifests itself when two 

seemingly contrasting jurisdictions of thought
3,4

 (present in politics
5
 and logic

5
) meet and merge goes beyond and 

even stands in opposition to a culturally pessimistic examination
6
 (304). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Wittgenstein and Badiou; 
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2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is explained; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

jurisdictions of thought; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: jurisdictions of thought are analyzed within politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with logic; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (песимістичне ставлення)»: there is pessimistic examination of politics. 

163 The following sections now aim to deploy
1
 the tensions of politics

2
 vs. logic

2
 with more profundity in reference to 

Badiou’s and Wittgenstein’s work
3
; a tension that at first sight puts each domain

4
 in radical distance from the other, 

but wherein an unexpected union leads to unpredicted circumstances (305). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is deployed; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with logic; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Wittgenstein and Badiou; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via each 

domain. 

164 For both Wittgenstein and Badiou
1,2

, the subject is of vital importance in this union of politics
3
 and logic

3
 (306). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Wittgenstein and Badiou; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

Wittgenstein and Badiou; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with logic. 

165 For Badiou and Wittgenstein
1
, this question goes beyond a deductive epistemology of logical positivism when (as we 

will see in detail later on) a subject to truth as a demarcation line
2,3

 between politics
4
 and axioms

4
 actually decides 

through its demarcation what the world is axiomatically about (307). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Wittgenstein and Badiou; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: truth as a demarcation line is analyzed within politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via a subject 

to truth as a demarcation line; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with axioms. 

166 Most prominently in the domain
1
 of politics

2
, we

3
 see how concepts

4,5
 ideologically mold the political and form, 

indeed, almost unshakeable beliefs
2
 (308). 

1. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (сфера, область)»: politics as if a 

domain; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with unshakeable beliefs; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Wittgenstein and Badiou; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: concepts are seen within politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via concepts. 

167 As the world
1
 of politics

2
 only reveals itself

3
 in the conceptual framework of justified reasons or memes

4
 that give 

multifarious intuitions to a semantic form, he
5
 maintains that, beyond established justifications, other semantic 

hierarchies of justified truth claims lie hidden in inconsistent multiplicities beyond the established norms and values
2
 

(309). 

1. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (світ)»: politics as if a world; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with norms and values; 
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3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics reveals itself; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

conceptual framework of justified reasons or memes; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Wittgenstein and Badiou. 

168 Second
1
: the axiom of incompleteness

2,3
 finds its analogous adaptation in the field

4
 of politics

2
 (310). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Wittgenstein and Badiou; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with axiom of incompleteness; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via axiom of 

incompleteness; 

4. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (поле)»: politics as if a field. 

169 Wittgenstein’s
1
 analysis

2
 gives us nevertheless a further insightful way of perceiving

3
 the politics

6
 of subjectivity and 

scission
4,5

 with reference to the realm of logic
6
 (311). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Wittgenstein and Badiou; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is analyzed; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is perceived; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of subjectivity and scission; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

subjectivity and scission; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with logic. 

170 If a concept formation
1
 touches ground in the center of the web of belief, consequences

2
 must be groundbreaking 

and especially in politics
1
 with its justificatory substantiations for questions of sovereignty

3
 (312). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with concept formation; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: consequences are analyzed within politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

justificatory substantiations for questions of sovereignty. 

171 In certain cases
1
 (e.g. in militant

2
 politics

3
), the reverse is true

4
: spontaneous and unjustifiable intentions

5
, provoked 

through free floating signifiers “leashed onto the world” (Lacan), transform beyond convention and establish new 

norms
3
 (313). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via cases; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – партійні переконання)»: militant 

politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with norms; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: truth is analyzed within politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

intentions. 

172 As we saw with reference to Badiou
1,2

, an important aspect of subjectivity
3,4

 can depend on a founding gesture also 

in politics
4
: the forcing of a political and illegal truth where the subject as the torchbearer of the event has no other 

justification as a performative self-referentiality (314). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Badiou; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via Badiou; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-
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ПОЛІТИКУ (використання політики)»: subjectivity is analyzed within politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – логіка)»: politics is compared with subjectivity. 

173 In other cases
1
, the politics emerges

2,3,4
 as the struggle

5
 of the fans over the conditions of being fans at a particular 

club
3
, at a particular time

4
 (318). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via cases; 

2. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (поява)»: politics 

emerges; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (організація)»: politics emerges at a particular club; 

4. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + темпоратив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, 

ТОДІ / ТМ (момент, день)»: politics emerges at a particular time; 

5. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as a struggle. 

174 More recently, protests
1
 in Cairo, Istanbul

2
 and Rio de Janeiro

3
, among others, have all witnessed the participation 

of fans in social uprisings or protests occurring
4,5

 at the intersection of football and politics (319). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via protests in Cairo, Istanbul and Rio de 

Janeiro; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Європи / Близького Сходу)»: Cairo 

and Istanbul politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: Rio 

de Janeiro politics; 

4. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: protests or social uprisings  occur in 

politics; 

5. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (опір діям влади)»: politics is acted on via social uprisings and protests. 

175 Anthropology
1
 has largely overcome the challenges of losing oneself in the field with a variety of methodological 

tools based on reflexivity, while also stressing
2
 the importance

3
 of the politics of the relations

4
 between researcher 

and the field (320). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

anthropology; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is stressed about politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за важливістю)»: important politics; 

4. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (регламентована система)»: 

politics as relations. 

176 This dynamic undeniably reflects
1
 the politics of casting

2,3
 described

4
 by Joanne Hershfield

5
: actors with darker 

skins were stuck with the stereotypical greaser, bandido and native roles. Spanish
6
 characters were generally 

landowning, aristocratic, well-educated and graced with acceptable social skills (321). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is reflected; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – культура)»: 

politics of casting; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via casting; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is described; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Joanne Hershfield’s thought; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: Spanish politics. 

177 Urban
1
 politics researchers

2
 also have examined the effectiveness

3
 of minority mayors

4
 and city council members

5
 

in providing public resources to their constituents
6
 (325). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: urban 

politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via researches; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: effectiveness is examined within politics; 
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4. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: mayors’ politics; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

city councils’ politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via providing public resources to constituents. 

178 Three others had histories of activism
1
 in tribal

2
 politics

3
 although they had not served in elected positions

3,4
 (326). 

1. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: three others are active in politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: tribal 

politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – історія, суспільні події, буденне життя)»: politics is compared with no service in 

elected positions; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота за продуктивністю роботи або роллю у владній системі) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: non-experienced persons’ politics. 

179 Although most described a general need for native voices to be heard
1,2

, a few emphasized policy considerations
3,4,5

 

as triggering their entry
5,6

 into politics
1
 (327). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with need for native 

voices to be heard; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: need for voices is described within politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via policy considerations; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: policy considerations are emphasized within politics; 

5. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (покращення умов життя суспільства)»: a few enter politics to 

promote policy considerations; 

6. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: they enter politics. 

180 Jobs creation and economic development as well as improvements to the infrastructure
1,2

 (unpaved roads and 

bridge repair) were cited by county commissioners
3,4

 as reasons for choosing to enter
2,5

 politics (328). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: jobs creation and economic development as well as improvements to the 

infrastructure are cited within politics; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (покращення умов життя суспільства)»: commissioners enter 

politics to produce job creation, economic development and improvements to infrastructure; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: commissioners’ politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via commissioners’ thoughts; 

5. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: commissioners enter politics. 

181 For many, the entry
1,3

 into electoral
2
 politics was a natural outgrowth of their family’s political activism

3
, in some 

cases going as far back as their grandparents (329). 

1. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: many enter politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – вибори)»: 

electoral politics; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (продовження кар’єрних традицій сім’ї)»: many enter politics 

because of family’s political activism. 

182 He was unusual in that his entry
1,2

 into politics was through the American Indian Movement (AIM)
2
, an activist 

organization that led protests
3
 such as the 1972 Trail of Broken Treaties, the 1973 occupation of Wounded Knee, and 

the 1978 Longest Walk (330). 

1. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: he enters politics; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 + інструмент «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через IN-інструмент (участь у політичному русі)»: he enters politics through the American Indian 



301 

Movement; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (опір діям влади)»: politics is acted on via protests. 

183 I
1
 think

2
 there was not necessarily discouragement

3
, but it is just a sense not to be involved

4,6
 with the state

5
 politics

3
 

at all simply because of the contentious relationship
6
 between the tribe

7
 and the state (331). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is thought about politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – історія, суспільні події, буденне життя)»: politics is compared with discouragement; 

4. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: someone is involved in politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: state 

politics; 

6. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (опір діям чинної влади)»: someone is not involved in politics 

because of contentious relationship between the tribe and the state; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: tribal 

politics. 

184 Many
1
 described these experiences

2
 as strengthening their commitment to serving their communities

3
 and in some 

cases as serving as inspiration for going
3,4

 into politics (332). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via thoughts of many; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: experience is analyzed within politics; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (покращення умов життя суспільства)»: they go into politics to 

serve communities; 

4. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: they go into politics. 

185 Generations of distrust
1,2

 about the white
3
 government and cynicism

2,4
 are difficult to overcome, and many still 

resist
5
 efforts to engage

6
 them in politics outside of their tribes

7
 (333). 

1. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is distrust in politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: there are distrust and cynicism about politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: white politics; 

4. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is cynicism in politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: many resist politics; 

6. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: they engage in politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: tribal 

politics. 

186 The backwoods of territorial Florida
1
 have served as a canvas upon which a certain type of visionary

2
 politics can be 

projected, and, given the lack of countervailing voices, it has grown progressively more daring in its heritage claims
3
 

(336). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Florida politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: visionary politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via heritage claims. 

187 The story takes the shape of Roselily’s silent responses to the wedding vows, responses in which she imagines and 

contrasts, in far less than romantic terms, what potential realities those almost benign words could harbor; during 

that process, history and politics inform the shape of the story
1
 as well as her reveries (343). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via the story “Roselily”. 

188 Roselily
1
 is aware

2
 generally of his

3
 politics and the expected dress code and confining baby-making path that lies 
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before her, but she does not offer
4
 details about the potential stifling components those politics may have in every 

detail, every day, every hour of her life
5
 (344 and 345). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)» [2]: politics is analyzed via the story “Roselily”; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: Roselily is aware of politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота-займенник) має OD-ПОЛІТИКУ»: his politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is not offered about politics; 

5. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: politics in 

every detail, every day, every hour of life. 

189 Call and response, therefore, works effectively to highlight
1
 the cultural alienation, self-erasure and distorted 

sense
2,3

 of gender-rescuing
4
 politics (346). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is highlighted about politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via cultural alienation, self-

erasure and distorted sense; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (сутність (стан речей))»: 

politics as sense of something; 

4. буттєва схема способу існування «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб (за метою і призначенням)»: gender-

rescuing politics. 

190 Readers familiar with the Black Nationalist
1
 politics of the 1960s

2
 will recognize

3
 immediately the politics of 

transformation
4
 that the groom would like to superimpose

5
 upon Roselily

6
 (348 and 349). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: Black Nationalist politics; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – міжрічний інтервал)»: politics in the 

1960s; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is recognized; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of transformation; 

5. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via superimposing; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)» [2]: politics is analyzed via the story “Roselily”. 

191 With a defining directive of self-determination
1
, believers

2
 in such politics advocated clean living, self-sufficiency, 

self-defense and aggressive identification with Africa
3
 as the place of origin for displaced African Americans, all of 

which are ideas that Walker
4
 explores

5
 in other of her creative works (350). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via self-determination; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (оптимістичне ставлення)»: there is belief in politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (світ, сторона / частина світу)»: African politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via works by Walker; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is explored about politics. 

192 Readers need but contemplate
1
 the politics of “Everyday Use” (1973)

2
 to confirm the point

3
 (351). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is contemplated; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via “Everyday Use”; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: the point is confirmed within politics. 

193 As Roselily
1
 notes

2
, he believes her religion

3
 is wrong, which in turn suggests

4
 that he believes

5
 her politics

3
 is 

wrong
6
 (352). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via the story “Roselily”; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is noted about politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – релігія, філософські ідеї, мораль)»: politics is compared with religion; 
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4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is suggested about politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: there is belief in politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за оцінкою)»: wrong politics. 

194 In imagining
1
 the politics that will govern

2
 Roselily’s

3
 life after she leaves the South, it is perhaps not a far stretch to 

think of Mrs. Jerome Franklin Washington III in Walker’s “Her Sweet Jerome”
3
 and the estrangement that ensues 

when she believes she is marrying a man when in reality she is marrying a political philosophy (353). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is imagined about politics; 

2. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

виховання особи, формування її статусу)»: politics governs Roselily’s life; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via the stories “Roselily” and “Her Sweet Jerome” 

by Walker. 

195 Given this climate that informs
1
 Roselily’s

2
 prospective

3
 husband’s

4
 politics, consider his understanding

5
 of her 

place in the domestic arena that he will create for her: her place will be in the home, he has said, repeatedly, 

promising her rest she had prayed for (354). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (оптимістичне ставлення)»: it is informed about politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via the story “Roselily”; 

3. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період майбутнього часу)»: prospective 

politics; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: husband’s politics; 

5. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: his understanding is considered within politics. 

196 In “The Notes”
1
, Dewey states

2
 that, in liberating women, feminist movements

3,4
 have also attempted to reveal that 

the human and sympathetic interests and aims of the family
5,6

 shall not be confined within the walls of the home, 

but shall have a chance to be carried into schools, shops, factories, professions, politics
5
, etc., and that the more 

impersonal, abstract and possessive interests of the male shall no longer dominate action as to set up barriers 

against the free give and take of social groups and the interests which they represent (358). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via “The Notes” by Dewey; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is stated about politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: feminist politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via feminist movements; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – релігія, філософські ідеї, мораль)»: politics is compared with human and sympathetic 

interests and aims of the family; 

6. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (дотримання норм моралі, людських цінностей)»: politics is acted on via human 

or  sympathetic interests and family aims. 

197 Thirdly, Dewey’s
1
 feminism

2,3
 allows to connect two central tasks of feminism today (and critical theory in general), 

which are often, however, presented as incompatible: the critique of oppressing and dominating reified schemes that 

regulate intimate relationships and the inquiry into the possible meanings and relevance of love and friendships
4,5

 

for politics and society at large (359). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via literature by Dewey; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: feminist politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via feminism; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: love and friendship are inquired within politics; 

5. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (дотримання норм моралі, людських цінностей)»: politics is acted on via love 

and friendship. 
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198 Fourthly, although Hemingway
1,2

 asserts
3
 that it isn’t all in Marx and Engels

2
, his evaluation

4
 of post-war

5
 politics 

with reference to the Paris Commune
6
 suggests

7
 that he shared

8
 their analysis

9
 of the most important proletarian 

upsurge of the previous century (361). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via literature by Hemingway; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: Hemingway’s politics is compared with Marx and Engels’ 

politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is asserted about politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is evaluated; 

5. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (період після політичних змін)»: post-war politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via the Paris Commune; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is suggested about politics; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: politics is shared; 

9. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is analyzed. 

199 By the time he had viewed the machinations of ruling elites
1
 up close, Hemingway

2
 was not simply disillusioned; he 

had developed an alternative understanding of historical causality
3
 based in an analysis

4
 of the grounding of politics 

in economics
5
 (363). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-лідер владної системи) має OD-ПОЛІТИКУ»: ruling 

elites’ politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via literature by Hemingway; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via historical causality; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is analyzed; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via economics. 

200 As indicators
1
 of the politics

5
 contained in the text’s historical iceberg

2
, however, perhaps the two most significant 

places mentioned
3
 in “Farewell”

4
 are the Abruzzo and Imola, linked, respectively, with the priest and the second 

group of ambulance drivers
5
 (364). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is indicated about politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via historical iceberg; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is mentioned about politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via “Farewell”; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – релігія, філософські ідеї, мораль)»: politics is compared with the priest and the second 

group of ambulance drivers. 

201 Conversing with the priest, moreover, Frederic Henry
1
 states

2
 that it is in defeat that we become Christian – not 

technically Christian
3
, but like our Lord; the sacrificial Christ

4,5
 is linked by association with the politics

3
 of 

revolutionary defeatism
6
 (365). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via Frederic Henry as a character; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is stated about politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – релігія, філософські ідеї, мораль)»: politics is compared with Christianity; 

4. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (самовідданий Христос)»: politics 

as if the sacrificial Christ; 

5. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: the sacrificial Christ is associated with politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 
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of revolutionary defeatism. 

202 If, however, male soldiers are viewed as carriers of revolutionary potentiality (if the metaphor of giving birth
1
 is 

delinked from biology and gender and resituated in politics and history), other swellings of male bodies can be 

suggestively read as signifiers in a political allegory of possibility and failure (366). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: the metaphor of giving birth is delinked and resituated within politics. 

203 Although the phrase’s historical context is often overlooked
1
 in commentary on the novel

2
, the term “separate 

peace”
3,4,5

 figured prominently in the power
6
 politics guiding

7
 the war: the members of both the Central Powers and 

the Entente
8
 signed pledges that they would not undertake independent negotiations for peace with either the enemy 

alliance or its constituents (367). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is overlooked about politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(рецензія на наукову публікацію / твір)»: politics is analyzed via commentary on the novel; 

3. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: separate peace figures in politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via separate peace; 

5. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нехтування нормами моралі, людськими цінностями)»: politics is acted on via 

separate peace; 

6. буттєва схема способу існування «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб (за опорою на керівний принцип)»: 

power politics; 

7. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

загострення ситуації, політична нестабільність)»: separate peace guides war in politics; 

8. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація Європи) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: the Central Powers and the Entente’s politics. 

204 As Raewlyn Connell
1
 maintains

2
, the gender

3,4
 politics that are so central to neoliberal

4,5
 politics and rhetoric 

normalize
6
 a particular kind of virile masculinity

7
 – the entrepreneur, a figure closely tied to the white, professional 

middle class (368 and 369). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Raewlyn Connell’s thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is maintained about politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: gender politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)» [2]: gender politics is compared with neoliberal politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: neoliberal politics; 

6. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

поліпшення умов життя, політичної ситуації)»: politics normalizes virile masculinity; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via virile masculinity. 

205 Contemporary reactions to Georges as a romance bear out the complicated way the novel
1
 trades in good feelings

2
 

over good
3
 politics (371). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via novel; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: there is a good feeling over politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за оцінкою)»: good politics. 

206 We are reaching the new vision
1
 of a penitent race

2
, bending its might to weave the laws of brotherhood

3
 into the 

texture
4
 of its politics (372). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: politics is viewed on; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via penitent race; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (дотримання норм моралі, людських цінностей)»: politics is acted on via laws of 

brotherhood; 

4. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (тканина)»: politics as if a texture. 

207 Therefore, newspapers
1
 reported

2
 rather freely on topics

3
 ranging from politics to developmental issues in the 

decades after the independence
4,5

 (376). 
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1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via newspapers; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is reported on; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (комунікація)»: politics as 

topics; 

4. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (період після політичних змін)»: politics in decades 

after the independence; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via decades after the independence. 

208 Historian Bipan Chandra
1
 posited

2
 that the Emergency

3,4
 was a period of experimenting with authoritarianism that, 

nevertheless, aimed to preserve the status quo
5
 and so did not usher in a radically new

6
 politics, either fascist

7
 or 

totalitarian
8
 (377). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Bipan Chandra’s thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is posited about politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – історичне існування та реалізація)»: 

Emergency politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via the Emergency period; 

5. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (поліпшення соціального стану, стабілізація політичної ситуації)»: politics is acted on 

for preserving the status quo; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером функціонування, стабільністю)»: 

new politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: fascist politics; 

8. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: totalitarian politics. 

209 Many hostels
1
 were in the past

2
 centers

3
 of politics (378). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (підприємство, публічна установа, група людей)»: 

politics in hostels; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період минулого часу)»: past politics; 

3. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (центр)»: politics as if a center. 

210 The increased demand for uncensored reporting and political news, particularly in a country such as India
1
 where 

politics provoked news hunger
2
, raised the circulation of “The Indian Express Building”

3
 on these positive 

developments, and the newspaper valorized the power of the reader and free speech: the Indian reader has proved 

that he had matured into a discerning member of society and cannot be taken for granted anymore (379). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: Indian politics; 

2. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – контроль 

свободи слова)»: politics provokes news hunger; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via “The Indian Express Building”. 

211 For some journalists
1
 and writers

2
, American

3
 cinema

4
 functioned in fact as an ambassador that softened

5
 the 

rough edges
6
 caused by politics in the past

7
 and contributed to shaping an educated social stratum that no longer 

adhered to the characteristic anti-Americanism exerted by earlier intellectuals (380). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via works by some journalists; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via works by some writers; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

American politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via cinema; 

5. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поліпшення ситуації, політична стабільність)»: cinema softens rough edges of politics; 

6. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – поява 

проблем)»: politics causes rough edges; 

7. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період минулого часу)»: past politics. 

212 However, as in most Pynchon criticism
1
, their analysis

2
 shifts the focus away from sexuality and instead 

foregrounds
3
 countercultural

4
 politics, as well as narrative innovation and individual liberties

5
 (381). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works by Pynchon; 
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2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is analyzed; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is foregrounded; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – культура)»: 

countercultural politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via narrative innovation and 

individual liberties. 

213 Previous analyses
1
 of sex

2
 in postmodern literature

3
 have frequently limited themselves to the thematic level of the 

text, emphasizing the relation between depictions of sexual practices and corresponding social movements
4
 often 

associated with countercultural
5
 politics (382). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is analyzed; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via sex; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via postmodern literature; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: sexual practices and corresponding social movements are associated with 

politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – культура)»: 

countercultural politics. 

214 Such pessimistic readings
1,2

 of the sexual
3
 politics at work in “Gravity’s Rainbow”

4
 are typified by Herman and 

Weisenburger’s
5
 recent argument

6
 that Pynchon’s liberated narrative techniques

7
 ultimately fail to connect to a 

politics – a practice
8
, capable of addressing the alienated individualism, the thwarted prospects of nurturing and 

community and the deathward trajectory of all the plots “Gravity’s Rainbow” otherwise represents (383 and 384). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (песимістичне ставлення)»: there are pessimistic readings of politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(рецензія на наукову публікацію / твір)»: politics is analyzed via pessimistic readings; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: sexual politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via “Gravity’s Rainbow”; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Herman and Weisenburger’s argument; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is argued about politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via Pynchon’s liberated narrative 

techniques; 

8. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (професія)»: politics as a 

practice. 

215 The novel’s
1
 dark ending gives no hope

2
 for such politics

3
; it gives only a song

3
 (385). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via novel; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (песимістичне ставлення)»: there is no hope for politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with song. 

216 For them
1
, the failure

2
 of such alternative family structures and non-normative

3
 sexual

4
 politics are made visible

5
 in 

the corrupt family dynamics
6
 of Blicero’s domination of Katje and Gottfried, and, indeed, they suggest

7
 that the 

ghastly scenes of Weissmann’s obsessional and sadomasochistic hetero- and homosexual rape tortures of Katje and 

Gottfried compose a grotesque mock family (think Charles Manson) (387). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via their thought; 

2. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

гірший бік)»: politics fails; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за нормативністю)»: non-normative politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: sexual politics; 
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5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: people is viewed on; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via corrupt family dynamics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is suggested about politics. 

217 However, Margherita’s desire to be cut and penetrated
1
 reflects

2
 a narrative of unbecoming

3
 that resists

4
 the types

5
 

of identity
6
 politics associated with 1960s countercultural movements

7,8,9,10
 (388). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via desire to be cut and penetrated; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is reflected; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via narrative of unbecoming; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: there is resistance to politics; 

5. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (регламентована система)»: 

politics as a set of types; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: identity politics; 

7. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – міжрічний інтервал)»: politics in the 

1960s; 

8. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – культура)»: 

countercultural politics; 

9. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via 1960s countercultural movements; 

10. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через 

IN-ПОЛІТИКУ (використання політики)»: 1960s countercultural movements are associated with politics. 

218 However, the context here for “Fascist” suggests
1
 that in this instance

2
 the term

3
 has more to do with the 

passengers’ countries of origin
4
 than with their politics

4
 and power (390). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is suggested about politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via instance; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: the term has to do with politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with passengers’ countries of origin. 

219 Herman and Weisenburger
1
 also locate the non-normative sexual practices

2
 of Franz Pökler, Ned Pointsman and 

General Pudding within what they identify as Pynchon’s commentary
3
 on the failure

4,5
 of 1960s

5,6
 leftist

7
 politics 

(391). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Herman and Weisenburger’s thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via non-normative sexual 

practices; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is commented on; 

4. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

гірший бік)»: politics fails; 

5. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + темпоратив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, 

ТОДІ / ТМ (рік, період)»: politics fails in the 1960s; 

6. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – міжрічний інтервал)»: politics in the 

1960s; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – партійні переконання)»: leftist 

politics. 

220 According to Martha
1
, in rural space (and notably, again, this space is located temporally in the past), 

heteronormative actions
2,3,4

 are tied to the politics or respectability and the development of heteronormatively driven 

people who develop national projects (393). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Martha’s thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-
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інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via heteronormative actions; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: heteronormative actions are tied to politics; 

4. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

виховання особи, формування її статусу)»: politics causes heteronormative actions. 

221 But the parallels between Frei’s
1
 centrist

2,3
 politics and Topaze’s

1
 political neutrality

2,4
 would create an 

unresolvable dilemma
5
 for the magazine as it entered the 1970s

6
 (396). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via “Frei” and “Topaze” as magazines; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: Frei’s centrist politics is compared with Topaze’s neutrality 

politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – партійні переконання)»: centrist 

politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – партійні переконання)»: neutrality 

politics; 

5. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – поява 

проблем)»: politics causes an unresolvable dilemma; 

6. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – міжрічний інтервал)»: politics in the 

1970s. 

222 When the positivistic matter-of-fact spirit
1
 invaded the consideration

2
 of society and politics, philosophy was 

condemned as speculative and pretentious, unverifiable (398). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via the 

positivistic matter-of-fact spirit; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is considered. 

223 It
1
 analyses

2
 the relationships between big data, algorithms

3
 and the politics of data science

4
 and calls for balancing 

interests of corporations and the interests of the academy (400). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via a research paper; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is analyzed; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – інформаційні технології)»: politics is analyzed via big data and algorithms; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – інформаційні 

технології)»: politics of data science. 

224 So, I
1
 think

2
 we are quite well positioned, thanks to these science fiction authors, to deal with issues such as what we 

want artificial intelligence
3
 in education to look like, how automation of aspects of teaching might affect our students 

and our profession, how the politics of algorithms
4,5

 might work for (or against) our students’ interests
6
 and so on 

(401). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is thought about politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – інформаційні технології)»: politics is analyzed via artificial intelligence; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – інформаційні 

технології)»: politics of algorithms; 

5. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (регламентована система)»: 

politics as algorithms; 

6. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (захист громадських прав та інтересів)»: politics is acted on for (or against) our students’ 

interests. 

225 I am fascinated
1
 by the relationships between big data, algorithms

2
 and the politics of data science

3
 (402). 

1. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: I am fascinated by politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – інформаційні технології)»: politics is analyzed via big data and algorithms; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – інформаційні 

технології)»: politics of data science. 

226 Baba Yaga’s
1
 presence and popularity on Russian

2
 and American

3
 television

4
 allows us to explore how forming 
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such deep impressions of a traditional character on television can provide transcultural viewers with the tools to 

navigate between imagination and reality, thus helping them better understand
5
 the ambiguities of life, including 

transnational
6
 cultural

7
 politics (403). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via Baba Yaga; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: Russian politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

American politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via television; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is understood; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: transnational 

politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – культура)»: 

cultural politics. 

227 Indigenous women
1
 were essential to the twentieth-century Indigenous political movement

2,3
 in British Columbia

4
, 

yet their roles
5
 have often been marginalized

6
 in the scholarship

7
 of Indigenous

8
 politics and in the public 

imagination (404). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: women’s politics; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (століття – століття за хронологічним порядком у 

історії)»: politics in the twentieth century; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via the twentieth-century Indigenous political 

movement; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – провінція Канади)»: British 

Columbia politics; 

5. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: roles are marginalized within politics; 

6. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is marginalization in politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (ступінь розуміння теми)»: there is scholarship of politics; 

8. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s politics. 

228 Existing literature
1
 obscures

2
 women’s political involvement

3
 by depoliticizing women’s work

4
, focusing on 

sensational moments of action or collapsing
5
 women’s

6,7,8
 politics within the broader narrative of male-

dominated
9,10

 political organizations, rendering women’s
10

 activities invisible (405). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via literature on women’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: politics is obscured; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: women are involved in politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via depoliticizing women’s work; 

5. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

гірший бік)»: politics collapses; 

6. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: women’s politics; 

8. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s politics; 

9. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: males’ politics; 

10. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: women’s politics is compared with males’ politics. 

229 In fact, I
1
 argue

2
 that Indigenous women’s

3,4,5
 politics in British Columbia

6
 suffers

7,8
 from Indian Act myopia

8,9,10
 

which erases the long and complex history of female activism and undercuts deep understandings of the Indigenous 

movement (407). 
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1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is argued about politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s politics; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: women’s politics; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – провінція Канади)»: British 

Columbia politics; 

7. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

гірший бік)»: politics suffers; 

8. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + причина «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, через 

CS-причину (недосконале законодавство)»: politics suffers from Indian Act myopia; 

9. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via Indian Act myopia; 

10. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

загострення ситуації, політична нестабільність)»: Indian Act produces suffering in politics. 

230 Here, I
1
 address this political shortsightedness through the intersections of gender

2
 and politics

2
 and evaluate

3
 

women’s activities
4,5

 in their own associations, in male-dominated
6
 organizations such as the pan-Indigenous 

UBCIC
7
 and in other political channels

8
 (408). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with gender; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is evaluated about politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via women’s activities; 

5. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

6. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: males’ politics; 

7. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: UBCIC’s politics; 

8. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

political channel’s politics. 

231 To make this argument
1
 I

2
 use Indigenous feminism, oral history interviews and archival materials

3
 to trace

4
 BC

5
 

Indigenous women’s
6,7,8

 politics from the 1950s
9,10

, when women mobilized their roles as mothers and community 

caretakers to seek better conditions in their communities
11

, to the more openly feminist debates regarding 

citizenship and sovereignty
11

 in the 1970s
9,10

 and finally to the Splatsín te Secwépemc child welfare bylaw and 

Indian Child Caravan
11

 in 1980
9,10

 (409). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is argued about politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my thought; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(документ / історично-архівний матеріал)»: politics is analyzed via oral history interviews and archival materials; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is traced; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – провінція Канади)»: British 

Columbia politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: women’s politics; 

8. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

9. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – міжрічний інтервал)»: politics from the 

1950s through the 1970s till 1980; 

10. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-
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інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via the period from the 1950s through the 

1970s till 1980; 

11. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (покращення умов життя суспільства)»: women mobilize their 

roles in politics to seek better community conditions, improve citizenship and sovereignty as well as adopt child 

welfare bylaws. 

232 Despite a strong body of literature
1
 on Indigenous women’s

2,3,4
 politics, we still know very little about how 

Indigenous women
5
 formed their political identities

6
, developed political communities

6
 and strategically leveraged 

their disadvantaged gender and racial positions
6
 to achieve political change

7
 (410). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via literature on Indigenous women’s politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: women’s politics; 

5. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: it is known about Indigenous women’s movement within politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via political identities, communities, gender 

and racial positions within Indigenous women’s movement; 

7. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: Indigenous women bring about change in politics. 

233 In recent years, scholars in the United States and Canada
1
 have re-examined

2
 Indigenous women’s activities and 

discovered
3
 the deeply political nature of women’s social work, but women’s

4,5,6
 politics remains historically 

decontextualized
7
 and either divorced from or folded into the broader Indigenous rights movement

8,9
 (411). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via scholars of the United States and Canada; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is re-examined; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is discovered about politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s politics; 

5. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: women’s politics; 

7. буттєва схема способу існування «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб (за опорою на керівний принцип)»: 

politics is historically decontextualized; 

8. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

гірший бік)»: politics remains divorced from or folded into the broader Indigenous rights movement; 

9. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via Indigenous rights movement. 

234 Instead, I examine
1
 three historical moments

2,3
 to demonstrate

4
 the fluctuating nature

5
 of Indigenous feminism

6,7
 

and politics (412). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is examined; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(документ / історично-архівний матеріал)»: politics is analyzed via three historical moments; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via three historical moments; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is demonstrated; 

5. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics fluctuates; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous feminist politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: feminist politics. 

235 In the newspaper
1
, community members read about

2
 the activities and expansion of Homemakers’ Clubs as well as 
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government
3
 programs and initiatives, community, cultural life and Indigenous

4,5
 politics (413). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via newspaper; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is read about politics; 

3. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

government’s politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: women’s politics. 

236 They accepted
1,2

 patriarchal definitions
3
 of politics, believing

4
 they were simply doing the work of good wives and 

mothers
5
 and refusing

2,6
 wider definitions

3
 of politics

5
 that would encompass their clubs (414 and 415). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: politics is accepted; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)» [2]: accepted definitions of politics are compared with refused 

definitions of politics; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (сутність (стан речей))» [2]: 

politics as definition of something; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: there is belief in politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with work of good 

wives and mothers; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: politics is refused. 

237 All of us were having babies and raising small children, and we believed
1
 that we didn’t have time for

2
 politics (416). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: there is belief in politics; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: we have time for politics. 

238 For these women, official
1
 politics

4
 was limited to (often male-dominated

2
) band governance and state agencies

3
, 

whereas community or social work
4
 was tied to home life and motherhood (417). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за публічністю)»: official politics; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: males’ politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (підприємство, публічна установа, група людей)»: 

politics in state agencies and bands; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with community or 

social work. 

239 The women
1
 proceeded carefully, constructing their

2
 politics within the limited spaces available to them

3
 (418). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-займенник) має OD-ПОЛІТИКУ»: their politics; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (навички, зусилля, можливості)»: politics is acted on via limited spaces available 

to women. 

240 This required addressing and circumventing
1
 deeply codified

2
 masculinist

3,4
 reserve politics, which contributed

5
 to 

women’s nascent feminism
4,6,7

 (419). 

1. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (опір діям влади)»: politics is acted on via circumvention; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за будовою, складністю)»: deeply codified 

politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: masculinist politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: masculinist politics is compared with feminist politics; 

5. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

поліпшення умов життя, політичної ситуації)»: politics contributes to feminism; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 
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соціальної групи)»: feminist politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via nascent feminism. 

241 Characterizing the UBCIC’s decision
1,2,3

 as a political ploy in which weary mothers, little children and the disabled 

were being caught in the cross fire
4
 between the politics of the Department of Indian Affairs

5
, the provincial 

government
6
 and their own insensitive leaders

7
, the BCIHA

8
 publicly shamed their leaders as men who were not 

providing for their families (420). 

1. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: UBCIC’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via UBCIC’s decision; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: UBCIC’s decision is characterized within politics; 

4. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (вогонь)»: politics as if a cross fire; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Department of Indian Affairs’ politics; 

6. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

government’s politics; 

7. посесивна схема власності «OW-людина (істота-лідер владної системи) має OD-ПОЛІТИКУ»: leaders’ 

politics; 

8. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: BCIHA’s politics. 

242 As a grassroots woman with little political influence, Point was not able to override her band’s decision or the 

imposed economic barrier, but her resistance
1
 made a strong political contribution to the BCIHA’s

2,3
 and 

BCNWS’s
2,4

 growing opposition
5,6

 to male-dominated
7
 politics (421). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Point’s resistance; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via BCIHA and BCNWS; 

3. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: BCIHA’s politics; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: BCNWS’ politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: there is opposition to politics; 

6. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (опір діям влади)»: politic is acted on via opposition; 

7. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: males’ politics. 

243 Explaining
1
 the ways in which Indigenous men

2
 occupied positions of political authority denied to Indigenous 

women, the women’s groups exposed
3
 how Indigenous

4,5,6,7
 politics (as expressed

8
 through the UBCIC

9
 and the band 

council system) privileged, normalized and universalized
10

 male-gendered subjects and demonstrated
11

 how these 

individuals failed to represent
12

 women’s interests (422). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is explained about politics; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: men’s politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is exposed about politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: women’s politics; 

6. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via Indigenous movement; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is expressed; 

9. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: UBCIC’s politics; 

10. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

поліпшення умов життя, політичної ситуації)»: politics privileges, normalizes and universalizes male-gendered 
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subjects; 

11. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is demonstrated about politics; 

12. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

погіршення умов життя, політичної ситуації)»: politics fails to represent women’s interests. 

244 In this ironic turn, after generations
1
 of politically dislocating and dispossessing

2
 Indigenous women

3
 in favor of 

Indigenous men
3,4

 and ghettoizing
2
 Indigenous women’s

5,6,7
 politics into voluntary social work, Buchanan

8
 expected 

women to single-handedly redirect the UBCIC
9
 (423). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via generations; 

2. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via dislocating, dispossessing, 

ghettoizing; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: men’s politics is compared with women’s politics; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: men’s politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: women’s politics; 

7. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

8. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Buchanan’s politics; 

9. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: UBCIC’s politics. 

245 Like the wider Indigenous movement
1,2

 (and second-wave feminism), Indigenous women’s
3,4,5

 politics also 

experienced degrees of multiplicity
6,7

 across organizations, communities and positions
7
 (424). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via Indigenous movement; 

2. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as a movement; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s politics; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: women’s politics; 

6. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics multiplies; 

7. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (організація)»: politics multiplies across organizations, communities and positions. 

246 Though this woman and the women’s organizations agreed on
1
 the value and role of motherhood

2,3
 in women’s

4,5,6
 

politics and daily life, this woman maintained strong gender alliances
7
 with male leadership

8
, while the women’s 

organizations increasingly transgressed
9,10

 accepted boundaries of gender
11

 politics (425, 426). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: it is agreed on politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via motherhood; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: organizations agree on value and role of motherhood within politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s politics; 

5. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: women’s politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via gender alliances; 

8. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: males’ politics; 

9. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-
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супроводжувачем (негативне ставлення)»: boundaries of politics are transgressed; 

10. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (опір діям влади)»: politics is acted on via transgression; 

11. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: gender politics. 

247 Instead, the women
1,2,

 positioned themselves as custodians of the movement
3
, seeking to protect community 

interests
4
 and strengthen Indigenous

5
 politics through more visible, authoritative and gender-inclusive roles

6
 (427). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: women’s politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via movement; 

4. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (захист громадських прав та інтересів)»: politics is acted on to protect community 

interests; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s politics; 

6. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (навички, зусилля, можливості)»: politics is acted on via more visible, 

authoritative and gender-inclusive roles. 
248 Yet through these partnerships

1
, the BCIHA

2
 and BCNWS

3
 incorporated a number of political influences

4
 into 

their
5
 politics (429). 

1. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (зміна або перерозподіл влади)»: politics is acted on via keeping partnership 

between BCIHA and BCNWS; 

2. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: BCIHA’s politics; 

3. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: BCNWS’ politics; 

4. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via influences; 

5. посесивна схема власності «OW-людина (істота-займенник) має OD-ПОЛІТИКУ»: their politics. 

249 Even some male leaders
1
 who recognized

2
 women’s

3,4,
 oppression in and exclusion

5,6,7
 from Indigenous

8
 politics, 

nationalism and citizenship rationalized
9
 that Indigenous peoples’ eventual decolonization (through the Indigenous 

rights movement) would work to end sexism (430). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: males’ politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is recognized; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: women’s politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via women’s oppression and exclusion; 

6. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via oppression and exclusion; 

7. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: women are excluded from politics; 

8. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s politics; 

9. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is rationalized about politics. 

250 These women exposed
1
 the contradictory ways in which male leaders

2
 activated maternal discourses to theoretically 

support women’s roles as mothers of the nation while divorcing women
3
 from discussions

4
 of sovereignty and 

politics by refusing to address their precarious political status
5
 (431). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is exposed about politics; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: males’ politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 
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OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is discussed; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via refusing to address their precarious 

political status. 

251 The protection of Indigenous children
1,2,3,4

 was a common political cause everyone could agree on
5
, one that 

blended politicized motherhood and feminist
6,7

 politics while forwarding Indigenous sovereignty
8
 (432). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via protection of Indigenous children; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: protection of Indigenous children is agreed on within politics; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (дотримання норм моралі, людських цінностей)»: politics is acted on via 

protection of children; 

4. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (захист громадських прав та інтересів)»: politics is acted on to protect children; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: it is agreed on politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous feminist politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: feminist politics; 

8. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (поліпшення соціального стану, стабілізація політичної ситуації)»: politics is acted on 

for forwarding sovereignty. 

252 Ultimately, each of these historical moments
1
 illustrates

2
 the long history of BC

3
 Indigenous women’s activism, 

demonstrating
4
 how women’s

5,6
 politics was flexible

7
, robust

8
, non-linear

9
 and connected to Indigenous 

motherhood and feminism
10

 (433). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via historical moments; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is illustrated about politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – провінція Канади)»: British 

Columbia politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is demonstrated; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: women’s politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером функціонування, стабільністю)»: 

flexible politics; 

8. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером функціонування, стабільністю)»: 

robust politics; 

9. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за спрямованістю)»: non-linear politics; 

10. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via Indigenous motherhood and feminism. 

253 Further, as Indigenous women’s feminist
1,2

 politics
3
 evolved and took on new meanings

4
, motherhood

3
 did not give 

way to individualistic women’s rights, as in other global movements (434). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s / feminist politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: feminist politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with motherhood; 

4. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics evolves and takes on new meanings. 

254 Her research
1
 examines

2
 twentieth-century

3
 Indigenous

4,5
 politics through community-engaged oral history and 

archival methods
6
, with a particular focus

7
 on the gendered nature of activism and resistance

8
 (435). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via research; 
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2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is examined; 

3. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (століття – століття за хронологічним порядком у 

історії)»: politics in the twentieth century; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: Indigenous women’s politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за підтримкою прав, інтересів конкретної 

соціальної групи)»: women’s politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via oral history and archival methods; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is focused on politics; 

8. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (опір діям влади)»: politics is acted on via activism and resistance. 

255 To sustain the development of human cognition
1
 in order to make conscious and wise decisions

2
 about the sense

3
 of 

human possibilities, life, education, health, politics, defense, business, entertainment and leisure time (446). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via human 

cognition; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is decided about politics; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (сутність (стан речей))»: 

politics as sense of something. 

256 Yet, there are some inevitable differences between Elizabethan
1,2,3

 and Jacobean
1,2,3

 plague
4
 politics as, during his 

accession, English
5
 society understood James I

2
 (a Scottish monarch) as a foreign body visiting with the plague 

(447). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: Elizabethan politics is compared with Jacobean politics; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Європи) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

Elizabeth, Jacob and James I’s politics; 

3. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (історичний період, період політичних змін)»: 

Elizabethan and Jacobean politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – медицина та 

біологія)»: plague politics; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: English politics. 

257 He
1
 offers a persuasive and interesting account

2
 of immunitary

3
 politics by focusing

4
 on the sixteenth- and 

seventeenth-century
5,6

 English
7
 context (448). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via his account; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: there is a persuasive and interesting account of politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – медицина та 

біологія)»: immunitary politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is focused on politics; 

5. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (століття – століття за хронологічним порядком у 

історії)»: politics in the sixteenth and seventeenth century; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via the sixteenth- and seventeenth-century 

English context; 

7. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: English politics. 

258 Given that early modern English dramas
1,2

 set in Italy are often displacements of internal
3
 English

4
 politics, we 

need to pay attention to the fact that Othello as a stranger is called wheeling stranger (449). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via dramas; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via English dramas; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: internal 

politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: English politics. 

259 The foregrounded homosocial contest between Odili Samalu, the narrator protagonist, and Chief M. A. Nanga, his 

political antagonist, displaces central preoccupations of the novel
1
: an elaboration of the aesthetic cultures

2
 through 
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which women
3,4

 are misapprehended
5
 and how their participation

6
 in national

7
 politics is diminished

5
 (452). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via novel; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via elaboration of aesthetic 

cultures; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: women are misapprehended and diminished within politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: politics is misapprehended and diminished; 

6. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: women participate in politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics. 

260 Achebe
1
 makes a veiled reference to nervous conditions

2
, Dangarembga’s titular expression from Frantz Fanon’s 

“The Wretched of the Earth”, to characterize
3
 the complexity of an African

4
 late mid-century search for a 

decolonization
5
 that includes gender

6
 politics (453). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via literature by Achebe; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via nervous 

conditions; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is characterized about politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (світ, сторона / частина світу)»: African politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via decolonization; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: gender politics. 

261 While the former focuses
1
 on the function of women in the homosocial contest

2
 between the protagonist and his 

sponsor, the latter addresses the imbrications of nationalism and gender
3
 politics

2
 in the novel

4
 (454). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is focused on politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with function of 

women in homosocial contest; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: gender politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via novel. 

262 The polity
1
 is especially fractured

2
 by sexual

3
 and gender

4
 politics predicated

5
 upon exogenous and endogenous 

patriarchal cultures
6
 that foster

7
 male children and, later, elevate selected men

8
 to hegemonic status (455). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via polity; 

2. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

погіршення умов життя, політичної ситуації)»: politics fractures polity; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: sexual politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: gender politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is predicated about politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via patriarchal cultures; 

7. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

виховання особи, формування її статусу)»: politics foster males and elevates selected ones to hegemonic status; 

8. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: men’ politics. 

263 The novel
1
 explores interdependences

2
 among the production of hegemonic heroic figures, symbolic 

representations of Woman
3
 and the systemic material subordination of women

4,5,6
 within national

7
 politics and 



320 

beyond (456). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via novel; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: interdependences are explored within politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via production of hegemonic 

heroic figures, symbolic representations of Woman; 

4. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is material subordination in 

politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via material subordination of women; 

6. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via material subordination; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics. 

264 As the conversations
1
 within the novel

2
 mimic

3
 the dynamics

4
 of participatory politics

5
, actual participation in 

dialogue and contestations thereof indicate a character’s place within the novel’s social hierarchy
5
 (457). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is conversed about politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via novel; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: politics is mimicked; 

4. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

dynamics of politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with character’s place within the novel’s 

social hierarchy. 

265 However, the relationship to the global mid-century charted within the novel
1
 might be better elucidated if it is read 

within the mid-century Nigerian
2
 cultures of heroic masculinity

3
 and the representation of women

4
 in national

5
 

politics (458). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via novel; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: 

Nigerian politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via cultures of heroic masculinity; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: women are represented within politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics. 

266 Yet, caught in the maelstrom
1
 of nationalist

2
 politics, Johnson

3
 was constructed

4
 as the female subject

5
 of 

nationalist
2
 politics because her sexual liaison

6
 with Hall stood at the intersection of racial and colonial 

domination
7
 (459 and 460). 

1. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (вир)»: politics as if a maelstrom; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)» [2]: nationalist politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: Johnson’s politics; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: Johnson’s construction is analyzed within politics; 

5. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: female’s politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via sexual liaison; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via racial and colonial domination. 

267 Although widely known for her interventions
1,2,4

 in anti-colonial
3
 politics

5
 and struggle for women’s rights

4
, she 

encountered gender bias within nationalist political culture
5
 (461). 

1. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via interventions; 
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2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: she intervenes in politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: anti-colonial politics; 

4. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (покращення умов життя суспільства)»: she intervenes in politics 

for protecting women’s rights; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with gender bias within nationalist 

political culture. 

268 The novel
1
 unfolds as a narrative of development in which the first-person narrator recounts

2
 his life from his youth, 

his education, his job as a teacher, his adventure
3
 in politics with a socialist

4
 party and his marriage, which ends the 

novel (462). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via novel; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is recounted about politics; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: he adventures into politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: socialist politics. 

269 Whereas Elsie is active in the sexual scene
1
, Eunice

2
 is active

3
 in politics

1
 (464). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with sexual scene; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: Eunice’s politics; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: Eunice is active in politics. 

270 That interjection occurs through the introduction
1
 of the socialist

2
 politics into the novel

3
 (465). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is introduced; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: socialist politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via novel. 

271 This use of women for emotional labor on the national stage
1
, one that characterizes the conversion

2,3
 of Esther 

Johnson
4
 into a nationalist

5
 icon in Nigerian

6
 politics, appears in Achebe’s novel

7
 in the sudden selection of a 

politician’s widow as a cabinet minister
8
 during political crisis (466). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via use of women for emotion 

labor on the national stage; 

2. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is conversion into a nationalist 

icon in politics; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: conversion is characterized within politics; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: Johnson’s politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: nationalist politics; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: 

Nigerian politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via Achebe’s novel; 

8. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: cabinet minister’s politics. 

272 That inability to imagine women
1
 in political life construes

2
 politics as the aspirations

3
 of men (467). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: women are imagined within politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is construed; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (професія)»: politics as an 

aspiration. 

273 While such constructions
1,2

 occur mostly on the stage
3
 of national

4
 and nationalist

5
 politics

6
, they also materialize 

within spheres of everyday life
6
 (468). 

1. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-
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спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: constructions occur in politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via constructions; 

3. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (сцена)»: politics as if a stage; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: nationalist politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – історія, суспільні події, буденне життя)»: politics is compared with everyday life. 

274 My argument
1
 is not that the novel

2
 depicts these historical incidents, but that these historical cases

3
 manifest the 

semiotic codes
4
 through which actors represent women

5
 in national

6
 politics; writers such as Achebe explore these 

codes in novelistic discourse (469). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my argument; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via Achebe’s novel; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via historical cases; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via semiotic codes of women’s 

representation; 

5. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: women are represented within politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics. 

275 Eunice’s
1
 erasure tracks the difficulties

2
 of female heroic figures in national

3
 politics (470). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: Eunice’s politics; 

2. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there are difficulties in politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics. 

276 When women
1
 are used to mark boundaries between the politicized public and a domestic spiritual sphere, they are 

confined to the domestic space
2
 or are excluded

3
 from leadership positions in politics

2
 (471). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with women in domestic space; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: women are excluded from politics. 

277 Literary study
1
 can thus be made relevant to life not as a mere supplier of images or visions, but as an activity; it can 

create capacities through exercise with the language of literature that can then be applied to the language
2,3

 of 

politics and power, the language of daily life (478). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via literary study; 

2. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (комунікація)»: politics as 

usage of language; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: application of language is analyzed within politics. 

278 This article
1
 will identify and analyze this new subgenre

2,3
 of the action film, inquiring

4
 specifically into the films’

5
 

racial
6
 politics and the identity and motives of those who made them

7
 (479). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via article; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: film subgenre is identified within politics; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: film subgenre is analyzed within politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is inquired into politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via film; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: racial politics; 



323 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via identity and motives of film 

creators. 

279 Moreover, if one’s purpose is less to ascertain people’s cinematic judgments
1
 than to assess their views

2
 on racial

3
 

politics
1
 (a topic

4
 on which few critics had any demonstrable expertise

5
), then the supposed gap between critics and 

viewers may not be so great (480). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with cinematic judgments; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is viewed on; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: racial politics; 

4. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (комунікація)»: politics as 

topic; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is expertized about politics. 

280 In short, imperfectly as they may mirror popular opinion, movie reviews
1
 offer a useful glimpse

2
 of the range of 

American
3
 feelings

4
 about racial

5
 politics (481). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(рецензія на наукову публікацію / твір)»: politics is analyzed via movie reviews; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is glimpsed at politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

American politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: there is feeling about politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: racial politics. 

281 Over the next few years, as more and more American
1
 films turned critical of colonialism and racism

2
, Westerns

3,4
 

that inverted
5
 the traditional

6
 racial

7
 politics of that genre included “Hombre” (1967), “Tell Them Willie Boy Is 

Here” (1969) and “Little Big Man” (1970) (482). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

American politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via colonialism and racism; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via Westerns; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via Westerns; 

5. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: Westerns invert politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за суспільною підтримкою)»: traditional 

politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: racial politics. 

282 Moreover, young Americans
1
 were generally a bit to the left of their elders, including in racial attitudes, so many 

would have been receptive
2,3

 to these films’
4
 racial

5
 politics (483). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

American politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (чутливе ставлення)»: many are receptive to politics; 

3. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: many are receptive to politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via films; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: racial politics. 

283 Here his political speech
1
, a critique of the segregated car, is made possible by his ignorance

2
 of the politics of 

segregation
3
 (484). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via his political speech; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (невикористання політики)»: it is criticized ignoring politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: segregation politics. 

284 For one, the scene
1
 evidences the young Creole’s lack of understanding

2,3
 of contemporary

4
 politics and economics: 

while he might scorn his parents’ concern for the slaves they are illegally transporting from Africa to Cuba, he does 



324 

not grasp the import of the global factors at play (486). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via scene; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is understood; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (ступінь розуміння теми)»: there is lack for understanding of politics; 

4. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: contemporary 

politics. 

285 With Cuban critics often unable to decouple the film from Villaverde’s novel, and jury members in Cannes
1
 are 

seemingly incapable of separating the film
2,3

 from the politics of the Cuban Revolution
4
 writ large in the global 

imaginary (487). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(публічний захід)»: politics is analyzed via Cannes jury members; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: film is separated from politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via film; 

4. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (історичний період, період політичних змін)»: 

Cuban Revolution politics. 

286 He has a PhD in international history, and his work
1,2

 mostly revolves around Cold War
3
 politics and culture (489). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is worked on politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works; 

3. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (історичний період, період політичних змін)»: Cold 

War politics. 

287 While the article
1
 shows the many theoretical crossings between Simondon and Deleuze, including the crucial points 

on which their oeuvres diverge, it aims at recapturing some of the tools both provide for facing some of the current
2
 

challenges
3,4

 in biology, in the politics of life
5
 and for post-anthropocentric perspectives on nature (495). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via article; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: current 

politics; 

3. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there are challenges in politics; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: challenges are faced within politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – медицина та 

біологія)»: politics of life. 

288 In politics generally, the state began
1
 as the Estate, the dominion of the ruler

2
 (496). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: beginning of state is analyzed within politics; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-лідер владної системи) має OD-ПОЛІТИКУ»: ruler’s 

politics. 

289 Elaborating another dimension of this idea, Melamed
1
 theorizes race radicalism

2,3
, which she defines as antiracist 

thinking, struggle and politics that reckon precisely with those aspects of racialization that official liberal 

antiracisms screen off: the differential and racialized violences that inevitably follow from the insufficiency and non-

generalizability of human value under US-led
4
 transnational capitalism and neoliberal globalization (502). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Melamed’s thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via race radicalism; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: race radicalism is theorized within politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

United States politics. 

290 But he is nonetheless always interested
1
 in the intersections of race, class

2
 and Cold War

3
 politics, and, ranging 

beyond the clichéd civil rights narrative Joseph describes, his works
4
 contribute to an alternative civil rights 

literature (503). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: he is interested in politics; 
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2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via race and class; 

3. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (історичний період, період політичних змін)»: Cold 

War politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via works. 

291 In 1961
1
, increasingly disillusioned

2
 with US

3
 racial

4
 politics (and a person of interest to the FBI), Mayfield moved 

to Ghana, where Cordero administered a health clinic and would become personal physician to the elderly Du Bois, 

who had been living in Accra since October of that year (505). 

1. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – одиничний рік)»: politics in 1961; 

2. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: Mayfield gets disillusioned with politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

United States politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: racial politics. 

292 While in Ghana, Mayfield became more active
1
 in politics, writing

2
 speeches for Nkrumah

3
, editing “The World 

without the Bomb”
4
 (papers from an international summit held in Accra aimed at achieving world peace in the 

atomic age) and founding “The African Review”
5
, among other activities (506). 

1. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: Mayfield is active in politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is written on; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Nkrumah’s speeches; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(публічний захід)»: politics is analyzed via summit “The World without the Bomb”; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via “The African Review”. 

293 By the late 1970s
1
, back in the States once again, Mayfield had a reputation as an international black radical and 

writer adept at fusing art
2
 and politics, as a 1975 Washington Post

3
 profile put

4
 it (507). 

1. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період минулого часу)»: politics by the late 

1970s; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via art; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via “Washington Post”; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is put about politics. 

294 Where “The Long Night” enlarges “The Hit” focus on the difficulties of life in Harlem by contextualizing those 

difficulties in relation to black history, “The Grand Parade”
1
 considers how that history

2,3
 is enmeshed with politics, 

questioning the centrality of charismatic leaders
4
 in the highly visible civil rights struggle for school integration

5
 

(508). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via “The Grand Parade”; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: history is considered within politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via history; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота-лідер владної системи) має OD-ПОЛІТИКУ»: leaders’ 

politics; 

5. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (поліпшення соціального стану, стабілізація політичної ситуації)»: politics is acted on 

for school integration. 

295 In this novel
1
, Mayfield focuses

2
 on the complicated

3
 politics of the city Gainesboro

4
, in a border state very much like 

Maryland
5
, as it attempts to enact federal law mandating school integration

6
 (509). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via novel; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is focused on politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за будовою, складністю)»: complicated politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: 

Gainesboro politics; 
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5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Maryland politics; 

6. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (поліпшення соціального стану, стабілізація політичної ситуації)»: politics is acted on 

for school integration. 

296 Throughout the novel
1
, race

2,3
 is connected to both politics and history (510). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via novel; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via race; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: race is connected to politics. 

297 Instead, “The Grand Parade”
1
 suggests that to yield real-world civil rights change

2
 a great attention must be 

shifted
3
 from the heroic actions of individual politicians

4
 or civil rights leaders

5
 to the enmeshing of money

6
, history 

and politics (511). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via “The Grand Parade”; 

2. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (захист громадських прав та інтересів)»: politics is acted on to yield real-world civil 

rights change; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: there is shifted attention to politics; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: politicians’ politics; 

5. посесивна схема власності «OW-людина (істота-лідер владної системи) має OD-ПОЛІТИКУ»: civil rights 

leaders’ politics; 

6. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (прагнення отримати зиск)»: politics is acted on for enmeshing it with money. 

298 Bishop
1
 is instrumental in finally pushing through school integration

2
 in Gainesboro

3
, but his contribution

4
 can 

only be understood as the fruits of a black radical tradition
5
 and its potential influence on back-channel

6
 politics 

(512). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: bishop’s politics; 

2. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (поліпшення соціального стану, стабілізація політичної ситуації)»: politics is acted on 

for school integration; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: 

Gainesboro politics; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: contribution is analyzed within politics; 

5. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (опір діям влади)»: politics is acted on via black radical tradition; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером сприйняття / ступенем 

прозорості)»: back-channel politics. 

299 In so doing, it engages with past scholarship that has traced
1
 the politics of the Kelmscott book

2
 to its utopian 

methods
3
 of print production

4
 or to its idealized, textually implicit modes of aesthetic perception (517). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is traced; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via the Kelmscott book; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via some methods; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – поліграфія)»: politics is analyzed via print production. 

300 Offering a new way of appreciating
1
 this politics, it considers the book’s

2
 coordinated efforts to eliminate 

distractions as an organized resistance to the misguided techno-progressive logic informing modern print practices
3
 

(518). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is appreciated; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via the Kelmscott book; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-
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інструмент (суспільна галузь – поліграфія)»: politics is analyzed via print practices. 

301 In light of this fact, questions around how the Kelmscott books
1,2

 express
3
 a politics have taken on a broader 

scholarly importance, promising to serve as a microcosm for studying interconnections between late-century 

socialism and fin-de-siecle Aestheticism, for instance (519). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via the Kelmscott books; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – поліграфія)»: politics is analyzed via print industry (the Kelmscott books); 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is expressed. 

302 I claim
1
 to the contrary that the politics of the Kelmscott book

2
 can indeed be located on its surface, and particularly 

in bursts of political activity that take the form of textually encoded acts of typographical production
3
 (520). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is claimed about politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via the Kelmscott book; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – поліграфія)»: politics is analyzed via typographical production. 

303 It is my contention that because Morris
1
 viewed typographical distraction

2
 as an expression of the misguided techno-

progressive logic informing innovations in modern typographic design and technology, each production act
3
 that he 

and his workers conducted to eliminate such distractions could be viewed as a sally against modern printers within 

an ongoing
4
 print

5
 politics (521). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via Morris’ works; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – поліграфія)»: politics is analyzed via typographical distraction; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: production act is viewed within politics; 

4. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: ongoing 

politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – друкарська 

справа)»: print politics. 

304 In highlighting how these texts provide records of their own production history
1,2

 and showing that these records 

convey
3
 an explicit

4
 politics, I take my cue from recent writing on surface reading, particularly those proponents of 

critical description who attempt to locate textual depth not in an area beneath or outside the text but rather in those 

understudied (in this case typographical) spaces that are continuous with the text surface (522). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via texts and records; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – поліграфія)»: politics is analyzed via records of production history; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is conveyed; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером сприйняття / ступенем 

прозорості)»: explicit politics. 

305 For Arata
1
, this textually encoded form of attention

2
 also implies

3
 a textually mediated

4
 politics; that is, it reflects 

Morris’s
1
 active opposition to (and his attempts to counter the influence of) late-century professional and pedagogic 

discourses that promoted the bureaucratization of reading and the perniciously laborious mode of sustained 

voluntary attention associated with it (524). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via Arata and Morris’ works; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – поліграфія)»: politics is analyzed via textually encoded form of attention; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it implies about politics; 

4. буттєва схема способу існування «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб (за опорою на керівний принцип)»: 

politics is textually mediated. 

306 His essay
1
 (while not fully articulating

2
 the political implications of this phenomenon) also suggests

3
 an attentional

4
 

politics: one in which Morris, in drawing the reader’s attention to the details of literary and print craftsmanship
5
, 

presents the book as a made thing and thereby disrupts the reader’s fetishistic tendency to overlook its production 

history (525). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via essay; 
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2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is articulated about politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is suggested about politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – друкарська 

справа)»: attentional politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – поліграфія)»: politics is analyzed via literary and print craftsmanship. 

307 But when we use Walker’s lecture
1
 as a touchstone for understanding how revivalist ideas influenced the Press

2
, we 

begin to appreciate
3
 this anti-capitalist

4
 politics in other, less strictly utopian and idealistic terms

5
 (526). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via the Walker’s lecture; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – поліграфія)»: politics is analyzed via Press; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is appreciated; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: anti-capitalist politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via less strictly utopian and 

idealistic terms. 

308 My aim here (in addition to highlighting
1
 the politics implicit

2
 in Morris’s

3
 typography

4
) is to revise the standard 

print historical narrative about Morris’s relationship to the revival movement
5
 (527). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is highlighted; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером сприйняття / ступенем 

прозорості)»: implicit politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via Morris’ works; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – поліграфія)»: politics is analyzed via typography; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via revival movement. 

309 It is thus now possible to imagine the Kelmscott book
1
 as a space of coordinated action: as a series of acts 

conducted
2
 in the thick

3
 of an ongoing

4
 print

5
 politics and organized around the suppression of typographical 

distractions
6
 (528). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via the Kelmscott book; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: series of conducted acts is analyzed within politics; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (регламентована система)»: 

politics as thick; 

4. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: ongoing 

politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – друкарська 

справа)»: print politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – поліграфія)»: politics is analyzed via typographical distractions. 

310 They are readable insofar as they make legible on the surface of the page
1
 many of the deliberative production 

decisions and actions
2
 executed by his workers as they engage

3
 in this print

4
 politics (529). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via page surface of the Kelmscott book; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – поліграфія)»: politics is analyzed via production decisions and actions; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: workers engage in politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – друкарська 

справа)»: print politics. 

311 On the contrary, its value lies in its ability to establish concrete and direct connections between Morris’s
1
 

typographical
2,3

 politics and his book aesthetics
4
 (530). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via Morris’ works; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – друкарська 
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справа)»: typographical politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – поліграфія)»: politics is analyzed via typography; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via book aesthetics. 

312 If this methodology
1
 might ultimately help to shed light

2
 on the relationship between politics and aesthetics

3
 at the fin 

de siecle and beyond, it is because it encourages us to look at how other artists drew on technical discourses to make 

politico-aesthetic action legible on the surface of the text or artwork
4
, to produce in the text not an aesthetic object 

or mode of vision but rather a form of politico-aesthetic praxis (531). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via Morris’ methodology; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: light is shed on politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via aesthetics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – поліграфія)»: politics is analyzed via surface of the text or artwork. 

313 Morris’s
1
 decreasing involvement

2,4
 in socialist

3
 politics is often tied to his break from the Socialist League

4
 in 1890 

(532). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Європи) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

Morris’ politics; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: Morris is involved in politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: socialist politics; 

4. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (зміна політичних поглядів)»: Morris is involved in politics 

because of the break from the Socialist League. 

314 As Silko’s novel
1
 apprehends

2
 these politics

3
 with prophecies manifested through these physical objects

4
, her work 

invites dialogue in literary studies
3
 between material ecocriticism and Indigenous relational ontologies (535). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via Silko’s novel; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is apprehended about politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with literary studies; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via 

prophecies manifested through these physical objects. 

315 While the characters and events
1
 in “Almanac”

2
 anticipated

3
 the Zapatistas

4
 and continue to resonate with their

5
 

visual
6
 politics

7
, the novel-almanac further anticipates the sporadic, leaderless movements

7
 that have continued to 

emerge since 1994, hallmarked by protests like the 1999 World Trade Organization protest in Seattle
8
, Occupy Wall 

Street and Idle No More (537). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: characters and events resonate with politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via “Almanac”; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is anticipated about politics; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: the Zapatistas’ politics; 

5. посесивна схема власності «OW-людина (істота-займенник) має OD-ПОЛІТИКУ»: their politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – культура)»: 

visual politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – історія, суспільні події, буденне життя)»: politics is compared with sporadic, 

leaderless movements; 

8. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: 

Seattle politics. 

316 CNI’s
1
 desire to govern Mexico

2
 without accumulating power

3
 confounds

4
 traditional

5
 politics while supporting the 

transmission of grassroots power
6
 from below (538). 

1. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: CNI’s politics; 
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2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

Mexican politics; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (без нав’язування волі)»: politics is acted on via no power accumulation; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (суперечність поглядів, конфлікт)»: there is confusion in politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за суспільною підтримкою)»: traditional 

politics; 

6. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (зміна або перерозподіл влади)»: politics is acted on via transmitting power. 

317 They produced a form of social expression
1,2

 resonant with contemporary poetic articulations of fancy, which 

included emotional excess, play, femininity, sexuality and communal
3
 politics (541). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via form of social expression; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: form of social expression resonates with politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – господарство 

і економіка)»: communal politics. 

318 Over the last two hundred years
1
 Brant

2
 has been presented along a spectrum from vital interlocutor with the British 

colonial government
3
 in his defense of Indigenous sovereignty and land while strategically embracing the colonial 

enterprise as part of the future for the Mohawk
4
 nation to venal colonial puppet who embraced British

5
 social norms 

and politics to his personal benefit and community detriment
6
 (542). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via the last two hundred years; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Європи) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

Brant’s politics; 

3. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

government’s politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Північної / Південної 

Америки)»: Mohawk politics; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: British politics; 

6. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (прагнення отримати зиск)»: politics is acted on to get benefits in spite of community 

detriment. 

319 With the 2016 release of the Iraq war inquiry
1
, which claimed both that Tony Blair

2
 exaggerated the threat posed by 

Saddam Hussein
3
 and that British intelligence produced flawed intelligence, the discussion of Iraq war 

intelligence
4,5

 has again moved toward the center
6
 of British

7
 politics (545). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via Iraq war inquiry; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Європи) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

Blair’s politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: Hussein’s politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via Iraq war intelligence; 

5. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: Iraq war intelligence  is discussed within politics; 

6. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (центр)»: politics as if a center; 

7. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: British politics. 

320 However, it would appear that, at least in the initial run, the performances
1,2

 of Justifying War attempted to create 

the play’s characters
3
, regardless of their individual

4,5
 politics, with respect and dignity (546). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via performances; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (невикористання політики)»: performances are analyzed regardless of politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: character’s politics; 

4. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (поведінка)»: politics as 

character’s individual behavior; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: individual politics. 

321 Performance
1
 of another living person’s story is a paradoxical experience, it is worth considering that taking the 
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living person’s words away and replacing them with the playwright’s might also risk removing the actor’s anchor to 

a humble portrayal of that person
2
, regardless of personal

3,4,5
 politics (547). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via performance; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (невикористання політики)»: person’s portrayal is analyzed regardless of politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: personal politics; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: person’s politics; 

5. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (поведінка)»: politics as 

character’s personal behavior. 

322 Brecht’s counter-discourses
1
 critiqued

2
 the assumptions of journalists and newspapers, but it seems dangerously 

facile to imply that theater
3
 can wholly replace

4
 politics or media, if for no other reason than that might lower the 

standard
5
 of politics

6
 and media, rather than encouraging both greater ethics

6
 from those in power and greater 

skepticism
6
 from those viewing the power, a perpetual meta-stance (548, 549). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Brecht’s counter-discourses; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is criticized about politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via theater; 

4. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: theater replaces politics; 

5. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (регламентована система)»: 

politics as standards; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with ethics and skepticism. 

323 Virginia Woolf’s essay “Three Guineas” (1938) and her last novel “Between the Acts” (1941)
1
 refuse

2
 easy 

recuperation
3
 by progressive

4
 and activist

5
 politics (550). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via essay “Three Guineas” and novel “Between the 

Acts”; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: it is refused about politics; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: recuperation is analyzed within politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за продуктивністю)»: progressive politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за суспільною підтримкою)»: activist politics. 

324 On the contrary, as Woolf
1
 suggests, the very possibility of imagining how to proceed

2
 depends dearly on the 

obstruction
3
 of already recognized

4
 politics and on a refusal to loosen the obstruction (551). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Woolf’s thought; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: proceeding is analyzed within politics; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (каталізатор / інгібітор 

розвитку або стану подій)»: politics as an obstruction that inhibits event development; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is recognized. 

325 This reading
1
 puts pressure

2
 on the commonplaces about Woolf’s

3
 politics that have silently underwritten 

affirmative claims
2
 about her writing

4
 (552). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(рецензія на наукову публікацію / твір)»: politics is analyzed via reading; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: there is put pressure and thus affirmative claims about 

politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via commonplaces by Woolf; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is written on politics. 

326 By arguing
1
 that “Three Guineas”

2
 and “Between the Acts”

3
 both rely on the formal devices of interruption

4
 and 

suspension
5
 of recognizable

6
 politics

9
, I

7
 do not claim

8
 that pairing the two texts reveals a cohesive political essence 
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of Woolf’s work
9
, a new

10
 politics that we readers must rearticulate

11
 and instrumentalize

11,12
 (553, 554). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is argued about politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via “Three Guineas”; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via “Between the Acts”; 

4. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics gets interrupted; 

5. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics gets suspended; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером сприйняття / ступенем 

прозорості)»: recognizable politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my thought; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is claimed about politics; 

9. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with political essence of Woolf’s work; 

10. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером функціонування, 

стабільністю)»: new politics; 

11. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is rearticulated and instrumentalized; 

12. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (прагнення отримати зиск)»: politics is acted on to be instrumentalized. 

327 In short, feminism
1
 is not exempt from Woolf’s suspension

2
 of a forward

3
 politics (555). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: feminism is not exempt from politics; 

2. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics gets suspended; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за спрямованістю)»: forward politics. 

328 This agreement
1
 suggests

2
 that the Coushattas

3
 had successfully navigated

4
 what political scientists Jeff Corntassel 

and Richard C. Witmer
5
 call

6
 the politics of perception

7
 in the era of forced federalism

8,9
 (557). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(документ / історично-архівний матеріал)»: politics is analyzed via agreement; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is suggested about politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Північної / Південної 

Америки)»: Coushatta Indian politics; 

4. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: the Coushattas navigate politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Jeff Corntassel and Richard C. Witmer’s thought; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is called as something; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of perception; 

8. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (історичний період, період політичних змін)»: 

politics during the era of forced federalism; 

9. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: federal 

politics. 

329 Between 1990 and 2001
1
 the Coushatta Tribal Council

2
 overcame both internal and external political opposition

3
 

and successfully navigated
4
 policy shifts

5
 on the local

6
, state

7
 and federal

8
 levels as each government

9
 adjusted to 

the challenges
10

 and opportunities
11

 created by Indian
12

 gaming
13

, illustrating Steven Andrew Light’s 

contention
14,15

 that politics
16

 often prove more important than laws
16,17

 for issues surrounding Indian gaming (558). 

1. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – міжрічний інтервал)»: politics between 

1990 and 2001; 

2. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Coushatta Tribal Council’s politics; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (опір діям влади)»: politics is acted on via opposition; 

4. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 
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поява політичних змін)»: the Coushatta Tribal Council navigates politics; 

5. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there are shifts in politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: state 

politics; 

8. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: federal 

politics; 

9. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

government’s politics; 

10. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there are challenges in politics; 

11. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is are opportunities in politics; 

12. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Північної / Південної 

Америки)»: Coushatta Indian politics; 

13. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – гральний 

бізнес)»: gaming politics; 

14. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Steven Andrew Light’s contention; 

15. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (суперечність поглядів, конфлікт)»: there is contention in politics; 

16. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with laws; 

17. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за оцінкою)»: politics is more important than 

laws. 

330 However, although the tribe
1,2

 successfully practiced
3,4

 the politics of perception
5,6

, tribal officials
2
 disregarded

7
 

internal opposition
6,8

 and calls
6
 by community members to vote

9
 on the issue of gaming

10
 (559). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: tribal 

politics; 

2. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

tribe and its officials’ politics; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (професія)»: politics as a 

practice; 

4. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: tribe successfully practices politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of perception; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – історія, суспільні події, буденне життя)»: politics of perception is compared with 

internal oppositions and calls to vote; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: politics is disregarded; 

8. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (опір діям влади)»: politics is acted on via opposition; 

9. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (використання конституційних прав)»: politics is acted on via voting; 

10. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – гральний 

бізнес)»: gaming politics. 

331 Kevin Sickey
1
, former Coushatta

2
 police chief, son of former Tribal Chairman Ernest Sickey and brother of 

Councilman David Sickey, replaced Poncho
1
, but after stepping down

3
 and taking a few years away

4
 from politics 

(560). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Sickey and Poncho’s politics; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Північної / Південної 

Америки)»: Coushatta Indian politics; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: Sickey steps down in politics; 

4. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: Sickey takes a few years away from politics. 

332 After establishing their casino, the Coushatta Tribal Council
1,2

 increased its involvement
3,4

 in state
5
 and federal

6
 

politics and ultimately sought to influence gaming policy
7,8

 on the federal and state levels in both Louisiana
9
 and 
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Texas
10

 (561). 

1. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Coushatta Tribal Council’s politics; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (етнічна група – етнічна група Північної / Південної 

Америки)»: Coushatta Indian politics; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on in politics via involvement; 

4. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: the Coushatta Tribal Council is involved in politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: state 

politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: federal 

politics; 

7. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (контроль, перерозподіл, збереження, поновлення, зміна влади або законодавства)»: 

politics is acted on to influence gaming policy; 

8. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – гральний 

бізнес)»: gaming politics; 

9. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Louisiana politics; 

10. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Texas politics. 

333 For Maier
1
, by contrast and less logically, the next step is to praise observational filmmaking

2,3
 in the name of 

ethics, ignoring politics (569). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Maier’s thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via filmmaking; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (невикористання політики)»: filmmaking is analyzed ignoring politics. 

334 In pursuing what Tyrus Miller
1
 terms the “convergence” and “complementarity”

2
 of literary and artistic modernism 

and the documentary mode, scholars have queried
3
 the conventional segregation

4
 of their forms, aesthetics

5
 and 

politics (571). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Tyrus Miller’s thought; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: convergence and complementarity are pursued within politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is quired about politics; 

4. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

гірший бік)»: politics segregates; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via aesthetics. 

335 It was only after the two texts were re-released in the early 1960s, in response to the increased interest
1
 in 1930s

2
 

culture and politics that accompanied the rise of social activist movements
3
 in this period, that Annie Mae truly 

began to signify as an icon of the Depression
4
 – and to such a degree as to supersede in our cultural memory

5
 of this 

period many of the Hollywood stars among whom, and from whose pattern, her image was first formed (572). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: there is an interest in politics; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – міжрічний інтервал)»: politics in the 

1930s; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via rise of social activist movements; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – історичне існування та реалізація)»: 

Depression politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via cultural memory. 

336 Focusing
1
 the plot

2
 on the characters’

3
 politics was a deliberate strategy adopted by Ermler and his very 

experienced screenwriters, Mikhail Bleiman and Manuel’ Bolshintsov (575). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is focused on; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 
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(мистецький твір)»: politics is analyzed via plot; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: characters’ politics. 

337 The center and the highest point of the screenplay
1
 should be the struggle of the two party programs, two policies: 

one program – for the victory of socialism
2
 in the USSR, for the liquidation of all vestiges of capitalism

3
, for the 

independence and territorial integrity of the USSR
4
, for anti-fascism

5
 and closer ties with the non-fascist states 

against the fascist states, against war and for the politics of peace
6,7,8

; and the second program – for the restoration 

of capitalism
9
 in the USSR and curtailment of socialist conquests

10
, against the independence of the USSR and for 

the breakup of the Soviet state to the delight of the fascist states
11

, for closer ties with the most powerful fascist states 

against the interests of the working class and to the detriment of the non-fascist states, for the heightening of the war 

threat and against the politics of peace
8,12

 (577, 578). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)» [2]: politics is analyzed via screenplay; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: socialist politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: anti-capitalist politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)» [2]: USSR politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: anti-fascist politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)» [2]: 

politics of peace; 

7. буттєва схема способу існування «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб (за опорою на керівний принцип)»: pro-

peace politics; 

8. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)» [2]: pro-peace politics is compared with anti-peace politics; 

9. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: capitalist politics; 

10. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: anti-socialist politics; 

11. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: fascist politics; 

12. буттєва схема способу існування «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб (за опорою на керівний принцип)»: 

anti-peace politics. 

338 In this way, mole work
1
 aligns with Clare’s poetic work

2
 in imagining

3
 a politics of animal commoning in the wake 

of the extinction of traditional forms of common right
4
 (579). 

1. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (риття крота)»: politics as if mole 

work; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via Clare’s poetic work; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: politics is imagined; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via common right. 

339 As a stubborn account
1
 of survival (of life beyond life and death), it also indicates

2
 the poetry

3
 and the politics that 

produce and sustain a life
4
 perceived to be unfit for society (580). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via an account; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is indicated about politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via poetry; 

4. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

поліпшення умов життя, політичної ситуації)»: politics produces and sustains life. 

340 What is more, the external locus of decision-making
1
 power fostered a projection of this bias in village

2
 politics in 

favor of households
3,4,5

 engaged in primarily agricultural
6
 economic activities over those who were not (583). 

1. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (навички, зусилля, можливості)»: politics is acted on via decision making; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: village 

politics; 

3. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (прагнення отримати зиск)»: politics is acted on to favor households; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via households; 

5. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: households are analyzed within politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – господарство 

і економіка)»: agricultural politics. 
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341 The agro-centric
1
 politics of Esquel and Pusuca

2
 meant that households

3,4
 who did not meet their minga obligations 

would be excluded from resources
5
, chief among them being the irrigation canal, a critical resource necessary for 

returning to agricultural production (584). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – господарство 

і економіка)»: agro-centric politics; 

2. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Esquel and Pusuca’s politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via households; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: households are analyzed within politics; 

5. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

погіршення умов життя, політичної ситуації)»: politics excludes households from resources. 

342 In this context
1
, village

2
 politics were canalized by institutional imperative

3,4
, and new divisions

5
 produced and 

reified (585). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via context; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: village 

politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via institutional imperative; 

4. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via institutional imperative; 

5. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – поява 

проблем)»: politics causes new divisions. 

343 Some
1
 argue

2
 that the neoliberal

3
 politics of privatization

4
 and individual responsibility

5
 within Medicaid

6
 policies 

mask economic and systemic issues
7,8

 around extending coverage (596). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via somebody’s thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is argued about politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: neoliberal politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – 

приватизація)»: privatization politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of individual responsibility; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – медицина та 

біологія)»: Medicaid politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via economic and systemic issues; 

8. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – поява 

проблем)»: politics causes economic and systemic issues. 

344 We may not agree
1
 on politics

2
, but we can all agree that AC/DC’s “Highway to Hell”

2,3
 rocks particularly hard 

right now (601). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: it is disagreed with politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with AC/DC’s “Highway to Hell”; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via AC/DC’s “Highway to Hell”. 

345 Whether to dress Mrs. Trump has been a topic of discussion among fashion designers
1
 who disagree

2
 with her 

husband’s
3
 politics (602). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via fashion designers; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: it is disagreed with politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: husband’s politics. 

346 We are tapping into the next generation’s growing demand
1
 for an alternative approach

2
 to politics (603). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via next generation’s growing demand; 

2. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 
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(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via an alternative approach. 

347 This can be done only if Congress
1
 is able to follow the intelligence and truly get to the bottom of Russian

2
 

interference
3
 in our

4
 politics (606). 

1. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

congress’ politics; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: Russian politics; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via interference; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота-займенник) має OD-ПОЛІТИКУ»: our politics. 

348 Democratic mega-donor Fred Eychaner, who seldom speaks
1
 publicly

2
 but whose voice is powerful

3
 in progressive

4
 

politics, took to the microphone at the same Landmarks Illinois fundraiser
5,6

 (607). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is spoken about politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + адресат «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AD-адресатом 

(людина / колектив)»: it is spoken with the public about politics; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (навички, зусилля, можливості)»: politics is acted on via powerful voice; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за продуктивністю)»: progressive politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(публічний захід)»: politics is analyzed via the Landmarks Illinois fundraiser; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Illinois politics. 

349 A former investment banker and Hollywood producer, Bannon lived in California when he took a turn toward
1
 

politics nearly a decade ago (608). 

1. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: Bannon takes a turn toward politics. 

350 George Clooney and Julianne Moore talk about
1
 the importance

2
 of art and politics during their visit to the 

L.A. Times studio
3
 at the Toronto International Film Festival

4
 (610). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is talked about politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за важливістю)»: important politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + адресат «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AD-адресатом 

(людина / колектив)»: it is talked about politics to the L.A. Times studio; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(публічний захід)»: politics is analyzed via the Toronto International Film Festival. 

351 Politics and funding are problems
1,2

 for getting any valley fever vaccine to market
3
 because it is a regional, not 

national, disease (613). 

1. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (каталізатор / інгібітор 

розвитку або стану подій)»: politics as existing problems that inhibit event development; 

2. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – поява 

проблем)»: politics causes problems; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via market. 

352 A lot of artists had passed
1
 because of their

2
 politics (614). 

1. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

погіршення умов життя, політичної ситуації)»: politics makes artists pass; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-займенник) має OD-ПОЛІТИКУ»: their politics. 

353 And there is this sort of sense of: does my art
1
 matter, or should I be doing something that seems more directly 

effective, like getting involved
2
 in politics

1
? (615) 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with art; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: I get involved in politics. 

354 The more it works
1
 as politics

2
, the less it works as art

2
, and vice versa (616). 

1. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics works; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with art. 

355 He
1
 critiqued

2
 respectability

3
 politics (617). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via his thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-
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супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is critiqued about politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of respectability. 

356 The film
1
, she said, is historical and relevant

2
 to today’s

3
 politics (618). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via film; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: relevance is analyzed within politics; 

3. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: today’s 

politics. 

357 These were critical points
1
 that opponents never acknowledged, that instead were buried by the dog-whistle

2
 racial

3
 

politics of Republicans
4
, led by former Arizona

5
 Superintendent of Public Instruction John Huppenthal

6
 and former 

Attorney General Tom Horne
6
, who as Huppenthal’s predecessor launched the campaign to burn and bury Mexican 

American Studies (619). 

1. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – контроль 

свободи слова)»: politics buries critical points; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером сприйняття / ступенем 

прозорості)»: dog-whistle politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: racial politics; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Republicans’ politics; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Arizona politics; 

6. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Huppenthal and Horne’s politics. 

358 Remember
1
 that the first rule

2
 of politics is survival (622). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is remembered about politics; 

2. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (набір ідей)»: politics as 

rules. 

359 Send us your feedback and your nominations
1
 for next week’s

2
 winner and loser

3
 in local

4
 politics. (624). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via your feedback and nominations; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період майбутнього часу)»: politics in the 

next week; 

3. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there are victory and loss in politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics. 

360 And hey, if Trump’s
1
 venture

2
 into politics has proven anything, it is this: so long as he is sufficiently entertaining, 

the public will accept any lie he claims
3
 (625). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: Trump ventures into politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – філософія, психологія, антропологія, релігія)»: politics is analyzed via claimed 

lie. 

361 “We also will walk out in dignity and solidarity with all marginalized
1
 people affected

2
 by Pence’s

3
 politics, both on 

this campus
4
 and throughout our nation

5
”, the page

6
 says (627). 

1. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is marginalization in politics; 

2. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: people are affected by politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Pence’s politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: campus 

politics 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via the page. 
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362 While stocks
1
 in Asia sold off initially, the main market measures

1
 in the United States fell less than half a percent on 

Wednesday and ended the day nearly unchanged, as investors stuck to focusing on buoyant economic fundamentals
2
 

ignoring the chaos
3
 of American

4
 politics

1
 (630). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – бізнес та економіка)»: politics is compared with stocks and market measures; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (невикористання політики)»: economic fundamentals are analyzed ignoring politics; 

3. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (хаос)»: politics as if a chaos; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

American politics. 

363 In his 1971 Pentagon Papers
1
 opinion, Justice Potter Stewart of the Supreme Court noted

2
 how longstanding 

tensions over public’s right to know had produced a vicious
3
 politics of deception and subterfuge

4,5
 (634). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(документ / історично-архівний матеріал)»: politics is analyzed via 1971 Pentagon Papers; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is noted about politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за оцінкою)»: vicious politics; 

4. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there are deception and subterfuge in 

politics; 

5. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

загострення ситуації, політична нестабільність)»: tensions produced deception and subterfuge in politics. 

364 In Trump’s
1
 Washington

2
, where the struggle

3
 over classified information plays out in day-to-day

4,5
 politics

6
, it 

sounds more like a description of business
6
 as usual (635). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: 

Washington politics; 

3. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: struggle plays out in politics; 

4. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: day-to-day 

politics; 

5. буттєва схема способу існування «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб (за періодичністю реалізації)»: day-to-

day politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – бізнес та економіка)»: politics is compared with business. 

365 Former state Del. Liz Bobo
1
 said she and her husband, Lloyd Knowles

2
, wrote

3
 essays for the book

4
 about Rouse’s 

dream
5
 for the community and the county’s

6
 early

7
 politics, respectively (637). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Bobo’s politics; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Knowles’ politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is written on politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(рецензія на наукову публікацію / твір)»: politics is analyzed via essays for the book; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is dreamt for politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: county 

politics; 

7. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (історичний період, період політичних змін)»: early 

politics. 

366 Knowles
1
, who served on the Howard County Council

2,3
 for 12 years beginning in 1974, said his essay

4
 reviews

5
 the 

first 30 years of politics in Columbia
6
 from 1965 to 1995

7
 (638). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Knowles’ politics; 

2. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Howard County Council’s politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Howard County politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(рецензія на наукову публікацію / твір)»: politics is analyzed via essay; 
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5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is reviewed; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

Colombian politics; 

7. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (рік, період – міжрічний інтервал)»: politics from 

1965 to 1995. 

367 A major study
1
 released last week by the Harvard Shorenstein Center on Media, “Politics and Public Policy”

2,3
 

found that the coverage of Mr. Trump
4
 during his first 100 days was unsparing, with negative reports outnumbering 

positive ones by 80 percent to 20 percent (639). 

1. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (дисципліна / 

дослідження)»: politics as a study; 

2. ідентифікаційна схема персоніфікації «ID-ПОЛІТИКА є PS-персоніфікатор (власна назва) (назва 

проведеного дослідження)»: “Politics and Public Policy” as a study; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via the study “Politics and Public Policy”; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics. 

368 When the mayor’s press office was asked Tuesday whether Emanuel’s decision to skip the Trump
1
 inauguration was 

a protest against the incoming president, mayoral spokesman Matt McGrath responded with a statement
2
 saying 

that the mayor
3
 spent nearly two decades in Washington, and as a general rule these days he tries to spend as little 

time as possible in D.C. talking
4
 about national

5
 politics (642). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Matt McGrath’s statement; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: mayor’s politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is talked about politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics. 

369 Your afternoon shot of politics, sent straight from the desk of Joshua Miller
1
 (644). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via desk of Joshua Miller. 

370 The decision to execute
1,2

 ought to be insulated from politics as much as it possibly can be (645). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (невикористання політики)»: decision to execute is analyzed insulating politics; 

2. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (дотримання норм моралі, людських цінностей)»: politics is acted on via no 

decision to execute. 

371 The Virginia system
1,2

 virtually guarantees that politics will drive
3
 the governor’s

4
 actions (646). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via Virginia system; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Virginia politics; 

3. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

поліпшення умов життя, політичної ситуації)»: politics drives governor’s actions; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: governor’s politics. 

372 Since 1989 he has delivered humorous, and often biting, commentary
1
 on everything from politics and potholes to 

pop culture (649). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (сатиричне ставлення)»: there is a humorous and biting commentary on politics. 

373 Coughlin knew he had to take the course after his son – a recent UA Eller College of Management grad – told him 

the renowned linguist and political activist Noam Chomsky was teaching a seven-week politics course
1
 that started 

January 12 (652). 

1. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (дисципліна / 

дослідження)»: politics as a course. 

374 In one assessment of three American news magazines
1
 between 1950 and 1992, Martin Gilens, a professor

2
 of 

politics at Princeton and one of the study’s authors, told me that those articles tended to focus on welfare and other 

unsympathetic frameworks that can suggest poverty is caused by personal choice (654). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 
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(рецензія на наукову публікацію / твір)»: politics is analyzed via one assessment of three American news 

magazines; 

2. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (професія)»: politics as a 

profession. 

375 The fragmentation
1
 of politics reflects the breakdown of the economic consensus

2,3
 in South America’s

4
 wealthiest 

nation (656). 

1. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

гірший бік)»: politics fragments; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – економіка)»: politics is analyzed via breakdown of economic consensus; 

3. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: there is breakdown of consensus caused by politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (світ, сторона / частина світу)»: South American 

politics. 

376 The past 44 years
1
 of politics in Chile

2
 has been marked by one man – Pinochet

3
 (657). 

1. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період минулого часу)»: politics during the 

past 44 years; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

Chilian politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Pinochet’s politics. 

377 Politics
1
 aside, Trump’s

2
 new chain

3
 faces stiff business challenges

1
 (659). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – бізнес та економіка)»: politics is compared with business challenges; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (невикористання політики)»: new chain is analyzed politics aside. 

378 These are his
1
 rags-to-riches

2
 racial

3
 politics (663). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-займенник) має OD-ПОЛІТИКУ»: his politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за продуктивністю)»: rags-to-riches politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: racial politics. 

379 Since 1989 he has delivered humorous, and often biting, commentary
1
 on everything from politics and potholes to 

pop culture (664). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (сатиричне ставлення)»: there is a humorous and biting commentary on politics. 

380 The politics
1
 inherent here are more obvious

2
 in some artworks

1
 than others (672). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with artworks; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером сприйняття / ступенем 

прозорості)»: obvious politics. 

381 SAG Awards
1
: a night when politics trumped the prizes

2
 themselves (673). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(публічний захід)»: politics is analyzed via SAG Awards; 

2. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

продукування змін)»: politics generates trumped prizes. 

382 Sometimes in politics, a party
1
 has to recognize its rival’s comparative advantage

2,3
 and shift

4
 course accordingly – 

even if recognizing the gross unfairness and sexist nature of it (677). 

1. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

party’s politics; 

2. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is an advantage in politics; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: advantage is recognized within politics; 

4. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: party shifts politics. 

383 Yet, research
1
 over the past two decades

2
 has sought to problematize notions of boundary, analyzing place and space 

as categories that signal geographically dispersed relationships and processes
3
 tightly bound with power, politics 

and economy (682). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via research; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період минулого часу)»: politics over the 
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past two decades; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: relationships and processes are bound within politics. 

384 This, then, is not a male
1
 patriarchal or hierarchical system

2
 of politics (686). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: male’s politics; 

2. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (регламентована система)»: 

politics as a system. 

385 They are central
1
 to the politics of ethics

2
 (687). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – партійні переконання)»: centrist 

politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – культура)»: 

politics of ethics. 

386 It uses an analysis
1
 of federal elections

2
 to examine

3
 how regional

4
 politics has figured in the power wielded under 

Yeltsin and Putin
5
 (691). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via research analysis; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via federal elections; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is examined; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: regional 

politics; 

5. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Європи) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

Yeltsin and Putin’s politics. 

387 But all of that is no substitute
1
 for participation

2
 in politics (692). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: substitute is analyzed within politics; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: somebody participates in politics. 

388 Abstaining
1
 from politics

2
 is rarely a good thing, but it is especially dangerous when the choices

2
 become so stark 

and the consequences
2
 so severe (693). 

1. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: somebody abstains from politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – історія, суспільні події, буденне життя)»: politics is compared with choices and 

consequences. 

389 Here I had the opportunity to sit and learn from Black professors; I could walk the yard and witness Black people 

hosting discussions
1
 about Black liberation, politics, educational reform, stock trading and everything else under the 

sun (694). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is discussed about politics. 

390 You may encounter the office
1
 politics that accompany any workplace

2
 where a diverse group of people work closely 

together (697). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – робота)»: 

office politics; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (підприємство, публічна установа, група людей)»: 

politics in workplaces. 

391 The guys
1
 saw Mr. Trump

2,3
 as a cult hero: a trash-talking boss who broke

4
 the rules

5
 of politics and got away with 

it (698). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via guys’ thought; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: Trump is seen as a cult hero within politics; 

4. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: boss breaks rules of politics; 

5. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (регламентована система)»: 

politics as rules. 

392 When everything is made public at once
1
, politics

1
 necessarily grows short of breath

2
 and becomes short-term

3
; 

issues thin out into idle talk (699). 
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1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – історія, суспільні події, буденне життя)»: politics is compared with everything made 

public at once; 

2. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

гірший бік)»: politics grows short of breath; 

3. буттєва схема способу існування «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб (за періодичністю реалізації)»: short-

term politics. 

393 It has been widely hypothesized
1
 that the type of identity

2
 politics nurtured on elite secular campuses

3
 helped to 

produce the backlash
4
 that swept

5
 Donald Trump

6
 into office as president

7
 (700). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is hypothesized about politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: identity politics; 

3. буттєва схема способу існування «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб (за опорою на керівний принцип)»: 

politics is nurtured on elite secular campuses; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via backlash; 

5. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: Donald Trump is swept into politics; 

6. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics; 

7. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

влади)»: politics makes Donald Trump get into office as president. 

394 He famously mixed politics into his campaigns
1
, having stars such as Day-Lewis and Bradley Cooper testify before 

Congress on issues related to their films and arranging a meeting for Steve Coogan and Philomena Lee with Pope 

Francis after a Vatican screening of “Philomena” (704). 

1. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (прагнення отримати зиск)»: politics is acted on to mix it into campaigns. 

395 The show
1
, staged in London’s Vaults theater, features updates to the dialogue and song lyrics written by James 

Rado, who wrote the show with Germoe Ragni in the 1960s, to comment
2
 on contemporary

3
 politics (708). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via show; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is commented on; 

3. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: contemporary 

politics. 

396 Women
1
 who are opinionated, who are professionals doing jobs traditionally done by men, who are entering

2
 

politics and media, of course, they are going to be in the line of fire on the Internet
3
 (710). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: women’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: women enter politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via Internet. 

397 This
1
 amounts to subversion and foreign interference

2
 in Singapore’s

3
 domestic

4
 politics (711). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via this case; 

2. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (опір діям влади)»: politics is acted on via subversion and foreign interference; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: Singaporean politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: domestic 

politics. 

398 In cities around the country, from Detroit
1
 and Seattle

2
 to Los Angeles

3
, communists

4
 began to play

5
 a visible and 

effective role
6
 in politics, both local

7
 and national

8
 (712). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: 

Detroit politics; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: 

Seattle politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: Los 

Angeles politics; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: communists’ politics; 
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5. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: communists play into politics; 

6. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: communists play a visible and effective role in politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics; 

8. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics. 

399 At the start of the event, Murray said he would give his speech
1
 on what happened

2
 in politics to get Donald Trump

3
 

elected
4
 (713). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Murray’s speech; 

2. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: something happens in politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics; 

4. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: Donald Trump gets elected in politics. 

400 That’s a good idea
1
. Make a lot of money

2
, right? But don’t run for

2,3
 politics after (717). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via idea; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (отримання прибутку)»: people run for politics to make a lot of 

money; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: people run for politics. 

401 It’s not clear if they do although organizers of the Women’s March
1
 have encouraged demonstrators to get involved

2
 

in local
3
 politics, write

1
 Congress

4
 and protest

1
 on behalf of like-minded causes (718). 

1. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (опір діям влади)»: politics is acted on via marches, writing, protests; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: demonstrators get involved in politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

congress’ politics. 

402 Mostly I will miss our time together talking about politics to our family and grandchildren
1
 (721). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + адресат «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AD-адресатом 

(людина / колектив)»: it is talked about politics to family and grandchildren. 

403 McDaniel
1
 began career

2
 in politics as a grass-roots activist

3
, serving as a precinct delegate, a district committee 

executive member, a state party committeewoman in Michigan
4
, an RNC committeewoman and a delegate to the 

2012 Republican National Convention representing Michigan’s 11th District (724). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: McDaniel’s politics; 

2. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (професія)»: politics as a 

career; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 + інструмент «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через IN-інструмент (участь у політичному русі)»: McDaniel begins career in politics as a grass-

roots activist; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Michigan politics. 

404 Yet, Germany’s
1
 long-running economic prosperity has helped Merkel

2
, and the recent gains of populists elsewhere 

has elevated the standing of a chancellor perceived as offering the opposite approach
3
 to politics (726). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: German politics; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Європи) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

Merkel’s politics; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on or via an opposite approach. 

405 Merkel’s
1
 consensus-based approach

2,3
 is deeply ingrained in German

4
 politics (727). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Європи) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

Merkel’s politics; 

2. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 
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(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via a consensus-based approach; 

3. буттєва схема способу існування «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб (за опорою на керівний принцип)»: 

consensus-based politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: German politics. 

406 Also, consensus-based
1,2

 politics
3
 may be more deeply anchored in Germany’s

4
 constitution

3
, the Grundgesetz, than 

in that of some other countries (728). 

1. буттєва схема способу існування «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб (за опорою на керівний принцип)»: 

consensus-based politics; 

2. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via consensus; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with constitution; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: German politics. 

407 The rapid aging of German
1
 society has implications

2
 for the country’s

3
 politics (729). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: German politics; 

2. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: rapid aging of society has implications for politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: country 

politics. 

408 Whereas Merkel’s
1
 approach to politics

2
 could be summarized

3
 under the slogan “no experiments”

4,5
, it is a promise 

that has a long history in her CDU
2,6

 (730). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Європи) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

Merkel’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with CDU; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is summarized about politics; 

4. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via a no-experiment approach; 

5. буттєва схема способу існування «ПОЛІТИКА існує ТАК-спосіб (за опорою на керівний принцип)»: no-

experiment politics; 

6. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація Європи) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: CDU’s politics. 

409 And it seemed like the right moment to bring back a show
1
 that comments

2
 very cleverly on pop culture and politics 

and the world in general (731). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via show; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is commented on. 

410 But while the revival
1
 was born out of a political idea, Mutchnick and Kohan

2
 maintain

3
 audiences won’t be hit 

over the head
4
 with politics (732). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via revival; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via Mutchnick and Kohan’s thought concerning audiences; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is maintained about politics; 

4. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: audiences are hit over head with politics. 

411 When Carrozzini looks at the fashion industry, he sees his mother’s influence – directly or indirectly – as glossy 

magazines
1
 take on

2
 subjects

3
 that are roiling the culture

4
, from politics to gender fluidity (737). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via magazines; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is taken on politics; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (комунікація)»: politics as 

subjects; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via culture. 

412 At some level Trump
1
 represents the antithesis, or the undoing, of everything I thought I

2
 knew

3
 about politics, 

preparation and life (741). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 
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має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my thought; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is known about politics. 

413 Hariri
1,2

, a Sunni politician backed by the Saudis
3
, cited Iranian

4
 meddling

5,6
 in Lebanese

7
 politics as the reason for 

his decision to step down
8,9

 (744). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: Hariri’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Hariri’s thought; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Saudi 

politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Iranian 

politics; 

5. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via meddling; 

6. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: it is cited about meddling within politics; 

7. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: 

Lebanese politics; 

8. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

влади)»: politics makes Hariri step down; 

9. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: Hariri steps down in politics. 

414 Senate President Thomas V. Mike Miller
1,2

 said
3
 internal

4
 party

5
 politics are driving Republicans

6
 to oppose all tax, 

fee and cost increases
7
, no matter how good the purpose is (756). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Thomas V. Mike Miller’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Thomas V. Mike Miller’s thought; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is said about politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: internal 

politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – партійні переконання)»: party 

politics; 

6. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Republicans’ politics; 

7. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (опір діям влади)»: politics is acted on via opposition to tax, fee and cost 

increases. 

415 It used to be people avoided
1
 politics altogether. You cannot do that anymore as a brand (757). 

1. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: people avoid politics. 

416 The good
1,2

 you do today, especially in politics, will often be forgotten; do the good anyway (760). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: the good is forgotten within politics; 

2. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поліпшення ситуації, політична стабільність)»: people do the good in politics. 

417 Success
1
 is also the easiest way to quell loud criticism

2,3
 in politics (763). 

1. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поліпшення ситуації, політична стабільність)»: success quells loud criticism in politics; 

2. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is criticism in politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: politics is criticized loudly. 

418 Arpaio
1
 was already talking

2
 about getting back

3
 into politics, aided by a president

4
 who shares

5
 similar views on 

border security and illegal immigration (770). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Arpaio’s speech; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-
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супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is talked about politics; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: Arpaio gets back into politics; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: president’s politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: politics is shared. 

419 Jackson
1
 had been involved

2
 in non-partisan

3
 politics, working on a voter registration project (771). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Jackson’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: Jackson is involved in politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – партійні переконання)»: non-partisan 

politics. 

420 Instead of blaming both sides
1
 for gridlock

2
 in Washington

3
 and extremism

2
 in American

4
 politics, as so many 

commentators did, they squarely held Republicans
5
 responsible (772). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: sides are blamed for gridlock and extremism within politics; 

2. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there are gridlock and extremism in 

politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: 

Washington politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

American politics; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Republicans’ politics. 

421 “The breakdown in American
1
 government

2
 and the dysfunction

3,4
 in our

5
 politics are the result of the steady 

radicalization of American conservatism
4
”, Dionne added in his 2016 history

6
 (774). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

American politics; 

2. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

government’s politics; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни в 

гірший бік)»: dysfunction in politics; 

4. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + причина «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, через 

CS-причину (залучення конкретного підходу до керування владою)»: politics reveals disfunction in the result of 

the steady radicalization of conservatism; 

5. посесивна схема власності «OW-людина (істота-займенник) має OD-ПОЛІТИКУ»: our politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via Dionne’s 2016 history. 

422 But the book
1
 is particularly useful in showing how, despite all the talk of Trump

2,3
 as an aberration

4
 in American

5
 

politics
6
, his rise reflects the longer-term trends

6
 that have shaped the modern Republican Party

7
: the four-decade 

war on the liberal media; the delegitimatization of political opponents; the appeals to racism and xenophobia; the 

hostility to democratic norms (775). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(художня та публіцистична література)»: politics is analyzed via book; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: Trump is talked about within politics; 

4. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is an aberration in politics; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

American politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with long-term trends 

that have shaped the modern Republican Party; 

7. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Republicans’ politics. 

423 “I think
1
 the politics thing got

2
 them”, the factory worker-turned-bartender Dee Schuerman

3
 explained

4
 as she 

opened the Red Zone on a recent weekday (779). 
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1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is thought about politics; 

2. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: politics gets them; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Dee Schuerman’s thought; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is explained about politics. 

424 They
1
 say

2
 they are sick

3
 of politics in general and stressed out by rifts

4
 caused by political differences (780). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via their thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is said about politics; 

3. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: they are sick of politics; 

4. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: there are rifts caused by politics. 

425 Despite their reluctance to talk
1
 politics with an outsider

2
, they seemed grateful someone cared (781). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (песимістичне ставлення)»: it is talked reluctantly about politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + адресат «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AD-адресатом 

(людина / колектив)»: it is talked about politics with an outsider. 

426 Yet, like a lot of people in DeWitt, Kracke
1
 said he was totally turned off

2
 by politics (782). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Kracke’s speech; 

2. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: Kracke is turned off by politics. 

427 If it has anything to do
1
 with politics, on Facebook

2
, I don’t even look

3
 at it (783). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: it has to do with politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via Facebook; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is looked at politics. 

428 If you email
1,2

 me something on politics, I will not read
3
 it (784). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is emailed on politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via email; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is read about politics. 

429 No Pete Rose and no football playoff system. No religion and no sexual orientation. Topping the list
1
 was politics 

(785). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: top positions in list are analyzed within politics. 

430 Learning
1
 the value

2
 of local

3
 politics is what is going to make the real difference

4
, however (786). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is learned about politics; 

2. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (набір ідей)»: politics as 

values; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: local 

politics; 

4. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

продукування змін)»: politics makes real difference. 

431 Show up and demand members ensure that the values
1,2

 you hold in national
3
 politics find a place in local 

ordinances (787). 

1. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (набір ідей)»: politics as 

values; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: values are analyzed within politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics. 
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432 Our conservative columnist
1
 offers a weekly take

2
 on everything from politics to pet peeves (788). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via columnist; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is taken on politics. 

433 Duggan
1
 has deep roots

2
 in Wayne County

3
 politics, but his 2012 move to Detroit from Livonia (his long-time 

residence) was blatantly political, and some predicted would be a turnoff for Detroiters who value authenticity (789). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Duggan’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: Duggan has deep roots in politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Wayne County politics. 

434 She
1
 said she put family first over

2
 politics, helping a family member move (796). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via her thought; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: she puts family over politics. 

435 By contrast, writing in the left-leaning “Guardian”
1
, the commentator Afua Hirsch spoke admiringly

2
 of 

Ms. Markle’s
3
 politics and said that her addition to the royal family would force Britain

4
 to confront truths about 

race relations that it prefers not to discuss (797). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via “Guardian”; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: it is spoken admiringly of politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Європи) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

Markle’s politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: British politics. 

436 Let me
1
 be clear: violence

2
 does not solve

3
 anything in politics (799). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my thought; 

2. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via violence; 

3. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

відсутність політичних змін)»: violence does not solve anything in politics. 

437 As is usually the case
1
 when the pension system

2
 is involved

3
, there are complicated

4
 politics

2
 in the background 

(801). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(конкретний випадок)»: politics is analyzed via case; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with pension system; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: involvement of pension system is analyzed within politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за будовою, складністю)»: complicated politics. 

438 That was never our intention
1
 to play into

1,2
 the real world

3
 of politics (806). 

1. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (прагнення)»: we play our politics because of our intention; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: we play into politics; 

3. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (світ)»: politics as if a world. 

439 Whether these series
1,2,3

 reflect current
4
 politics or escape from it, good writing

5,6
 trumps all of that (807). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via series; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: series are analyzed via reflecting politics; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (невикористання політики)»: series are analyzed via escaping from politics; 

4. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: current 

politics; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is written on; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 
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(рецензія на наукову публікацію / твір)»: politics is analyzed via writing. 

440 Daniel W. Drezner is a professor
1
 of international

2
 politics at the Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts 

University and a regular contributor to “PostEverything” (808). 

1. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (професія)»: politics as a 

profession; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – вектор управління)»: international 

politics. 

441 The Dow Jones industrial average rebounded on Thursday after its worst selloff since September, as investors shifted 

their focus
1
 back to a solid economy and away from chaotic

2
 presidential

3
 politics (809). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: there is a shifted focus away from politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за характером функціонування, стабільністю)»: 

chaotic politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: president’s politics. 

442 With a background in investment banking and a turn as economy minister
1
 under an unpopular president

2
, he may 

have seemed an ill fit for the anti-establishment anger
3
 coursing through Western

4
 politics (812). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: economy minister’s politics; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: president’s politics; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via anger; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (світ, сторона / частина світу)»: Western politics. 

443 Politics
1
, policies, economics and commerce are significant matters

2
, but for these days we will come in Vancouver

3
 

to focus on the most important thing of all: God’s love
1
 for each and everybody of us (814). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – релігія, філософські ідеї, мораль)»: politics is compared with God’s love; 

2. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (комунікація)»: politics as 

discussion of significant matters; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(публічний захід)»: politics is analyzed via Vancouver events. 

444 But there was still plenty of escapism and light humor
1
 for those who were not into

2
 politics (816). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (сатиричне ставлення)»: there is escapism and light humor concerning politics; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: someone is not into politics. 

445 “This is now the task for others who lead
1
 our state

2
”, he

3
 wrote

4
, “and responsibility for us ALL to remember as we 

engage
5
 in the noble work

6
 of politics and policy making as citizens” (822). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-лідер владної системи) має OD-ПОЛІТИКУ»: leaders’ 

politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: state 

politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via his thought; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is written on; 

5. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: we engage in politics; 

6. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (професія)»: politics as a 

noble work. 

446 Whitmer
1
 on Tuesday praised Bernstein for his commitment to education, social justice and the environment while 

saying his personal generosity
2,3

 illustrates the good that people can do for one another when they put people ahead 

of politics (823). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Whitmer’s speech; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: it is said about personal generosity within politics; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (дотримання норм моралі, людських цінностей)»: politics is acted on via 

generosity. 

447 The politics in that way has changed
1
 (824). 
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1. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics changes. 

448 Privately, a number of my colleagues
1
 have expressed concern

2
 about the direction

3
 of our

4
 politics and the behavior 

of the president
5
 (825). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my colleagues’ thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (чутливе ставлення)»: there is a concern about politics; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as directions; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота-займенник) має OD-ПОЛІТИКУ»: our politics; 

5. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: president’s politics. 

449 Nevertheless, in the arena
1
 of politics, the P.R.I.

2,3
 continued its undisputed reign (826). 

1. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (арена)»: politics as if an arena; 

2. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: P.R.I.’s politics; 

3. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: the P.R.I. reigns in politics. 

450 What is there to lose? Hollywood
1
 never misses a chance to call out Donald Trump’s

2
 treatment of women. Is it 

down to politics, or do even the town’s most esteemed have equally dark secrets
3
? (827) 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(публічний захід)»: politics is analyzed via Hollywood; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: secrets are analyzed within politics. 

451 But in times when corporate
1
 profits are mixed with

2
 politics, it was difficult for people here to see the difference

3
 

(829). 

1. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

corporation’s politics; 

2. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (прагнення отримати зиск)»: politics is acted on to mix it with corporate profits; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: difference is analyzed within politics. 

452 I try to avoid all the politics and look at the facts
1
 (830). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (невикористання політики)»: facts are analyzed avoiding politics. 

453 I
1
 see politicians

2
 putting power and politics over principle

3
, and I am incredulous

4
 (832). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my thought; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: politicians’ politics; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нехтування нормами моралі, людськими цінностями)»: politics is acted on via 

putting power over principle; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: there is an incredulous attitude to politics. 

454 U.S. Rep. Brenda Lawrence
1
, D-Southfield, who had just appeared on a panel with Dingell

1
 at the Mackinac Policy 

Conference
2
 on cutting through

3
 the politics of the state’s

4
 bipartisan

5
 leadership, said the Democratic Party

6
 is 

clearly in trouble (834). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Lawrence and Dingell’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(публічний захід)»: politics is analyzed via the Mackinac Policy Conference; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is cut through politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: state 

politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – партійні переконання)»: bipartisan 

politics; 

6. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 
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Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Democrats’ politics. 

455 Fields
1
, who retired after 22 years in the Marine Corps, said he brings a wide array of skills

2
 to politics from his 

military background, including logistics, organization and communication (835). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Fields’ politics; 

2. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (навички, зусилля, можливості)»: politics is acted on via military skills at 

logistics, organization and communication. 

456 “Yesterday
1
 superseded politics

2
”, Wright

3
 said in an interview Thursday. “Yesterday was about values

2
, yesterday 

was about the human experience
2
, yesterday was about the human heart

2
. And I think we got caught up in that” 

(836). 

1. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період минулого часу)»: yesterday politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – релігія, філософські ідеї, мораль)»: politics is compared with values, human 

experience, human heart; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Wright’s thought. 

457 If the vote
1
 goes on, as he says it will, Mr. Puigdemont

2
 could be barred

3,4,5
 from politics and go to prison for 

misusing public money
4
 to hold a referendum

5
 that Spanish

6
 courts have ordered suspended (839). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via the vote; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Європи) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

Puigdemont’s politics; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: Puigdemont is barred from politics; 

4. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (отримання прибутку)»: Puigdemont is barred from politics for 

misusing public money; 

5. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (опір діям чинної влади)»: Puigdemont is barred from politics for 

holding a referendum; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Євразії)»: Spanish politics. 

458 Still, in the interview
1
, Mr. Puigdemont

2
 professed ambivalence

3
 about his current leadership role and politics in 

general (840). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Puigdemont’s interview; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Європи) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

Puigdemont’s politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (песимістичне ставлення)»: there is a professed ambivalence about politics. 

459 He
1
 also says he will leave

2,3
 Barcelona – and possibly politics – as soon as independence is assured to recover a 

certain lost normality
3
 (841). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via his speech; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: he leaves politics; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (відновлення сил)»: he leaves politics to recover a certain lost 

normality. 

460 “If the government
1
 in Madrid

2
 had deployed the same efforts

3
 in politics

4
 as they have in now deploying 

policemen
4
, we would not have got here”, he

5
 said (842). 

1. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

government’s politics; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Європи / Близького Сходу)»: Madrid 

politics; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (навички, зусилля, можливості)»: politics is acted on via efforts; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – правова система та захист прав людини)»: politics is compared with deploying 

policemen; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via his speech. 
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461 Politics follows culture
1
 in the way that form follows function (844). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via culture. 

462 George H.W. Bush
1
 is 24 years removed from the presidency, and what passes

2,3,5
 for Washington

3,4
 politics these 

days
5,6

 makes his single term seem a quaint relic
7
 by comparison (848). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Bush’s politics; 

2. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

something passes for politics; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (країна, штат, місто тощо)»: something passes for politics in Washington; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: 

Washington politics; 

5. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + темпоратив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, 

ТОДІ / ТМ (момент, день)»: something passes for politics these days; 

6. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: politics on 

these days; 

7. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (реліквія, залишки)»: politics as if a 

relic. 

463 Politics do not appear to play a role in this relationship
1
 between the Bushes

2
 and Kennebunkport

3
 (849). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: relationship is analyzed within politics; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: the Bushes’ politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: 

Kennebunkport politics. 

464 I am not going to go into
1
 the politics

2
 of hair

3
 and all that, but I will say after the incident, the maintenance of my 

hair
2
 was an important part of whom I was socially and professionally (850). 

1. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: I go into politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with maintenance of hair; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – культура)»: 

politics of hair. 

465 I
1
 think

2
 the governor

3
 is right not to drag partisan

4,5
 politics into this environment, and I encourage members of the 

Democratic Party
6
 to resist

7
 it as well (851). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is thought about politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: governor’s politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – партійні переконання)»: partisan 

politics; 

5. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (без нав’язування волі)»: politics is acted on via no partisan activities; 

6. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Democrats’ politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: there is resistance to politics. 

466 I will give up my pure aspiration to achieve a change
1,2,3

 in politics under my leadership
3,4

 and unify the country
2
 

(852). 

1. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics changes; 

2. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (поліпшення соціального стану, стабілізація політичної ситуації)»: politics is acted on 

for achieving a political change and unifying the country; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + причина «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, через 

CS-причину (керування владою конкретною людиною)»: politics changes under my leadership; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота-займенник) має OD-ПОЛІТИКУ»: my politics. 

467 Ban joins other former U.N. chiefs
1
 who turned their backs

2
 on the world

3
 of elected

4
 politics (853). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-лідер владної системи) має OD-ПОЛІТИКУ»: chiefs’ 
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politics; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: chiefs turn their backs on politics; 

3. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (світ)»: politics as if a world; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – вибори)»: 

elected politics. 

468 Matt is a lover of baseball. And obviously a lover
1
 of politics too (855). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: politics is loved. 

469 I
1
 guess

2
 he was tired

3
 of some

4
 of the politics going on

5
 (857). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (уявлення, припущення)»: it is guessed about politics; 

3. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: he is tired of politics; 

4. буттєва квантитативна схема «ПОЛІТИКА є СТІЛЬКИ-кількість (декілька)»: some of politics; 

5. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics goes on. 

470 Ann covers legal affairs in the District
1
 and Maryland for “The Washington Post”

2
. Ann previously covered

3
 state

4
 

government
5
 and politics in California

6
, New Hampshire

7
 and Maryland

8
 (859). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: 

District of Columbia politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via “The Washington Post”; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is covered; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: state 

politics; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

government’s politics; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: California politics; 

7. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: New Hampshire politics; 

8. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Maryland politics. 

471 As a backdrop, and to try to understand
1
 the politics of how the permit

2
 could first be granted then suddenly yanked, 

the mayor
3
 of Charlottesville

4
, Michael Signer, is not only a Democrat (866). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is understood; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: permit is analyzed within politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: mayor’s politics; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: 

Charlottesville politics. 

472 He
1
 had big plans

2
 and an iron fist

3
 in Louisiana

4
 politics (869). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-займенник) має OD-ПОЛІТИКУ»: his politics; 

2. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (підхід, метод, ідея, план)»: politics is acted on via big plans; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via iron fist; 

4. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Louisiana politics. 

473 The same angst
1
 that prompted the massive women’s march, creation of new progressive advocacy groups and 

donations to liberal causes
2
 is also drawing

3,6
 contenders

4
 into state

5
 politics as a way to push back against 

Trump’s agenda
6,7

 (870). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (песимістичне ставлення)»: there is angst because of politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via women’s march, creation of new 
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progressive advocacy groups and donations to liberal causes; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: contenders are drawn into politics; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ставленням до подій у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: contenders’ politics; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: state 

politics; 

6. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (опір діям чинної влади)»: contenders are drawn into politics to 

push back against Trump’s agenda; 

7. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics. 

474 “Incumbency advantage is a real thing”, said Kidd
1
 who has been observing

2
 Virginia

3
 politics for almost 25 years 

(871). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Kidd’s speech; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is observed; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Virginia politics. 

475 Incumbents
1
 typically raise more campaign money and have relationships with businesses and other groups that 

largely fuel
2
 Virginia

3
 politics (872). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-лідер владної системи) має OD-ПОЛІТИКУ»: incumbents’ 

politics; 

2. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: business and other groups fuel politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Virginia politics. 

476 And isn’t it time that we finally pass the Redistricting Reform Act so we can remove
1
 the politics and the politicians 

from drawing their own district lines? (873) 

1. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: we remove district lines from politics. 

477 Too often, we
1
 see

2
 wedge

3
 politics and petty rhetoric used to belittle

4
 our adversaries and inflame

4
 partisan 

divisions (874). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via our thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is seen in politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за продуктивністю)»: wedge politics; 

4. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

погіршення умов життя, політичної ситуації)»: politics belittles adversaries and inflames partisan divisions. 

478 I
1
 said

2
 that the politics that have divided

3
 our nation need not divide our state (875). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my speech; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is said about politics; 

3. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – 

погіршення умов життя, політичної ситуації)»: politics divides nation and state. 

479 In my opinion
1
, President Bush

2
 was addressing

3
 the nature

4
 of politics and the media worldwide

5
 as well as within 

the United States
6
 (878). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my opinion; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Bush’s politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is addressed; 

4. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (сутність (стан речей))»: 

politics as nature of something; 

5. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (світ, сторона / частина світу)»: worldwide politics; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

United States politics. 

480 Politics is getting in the way of common sense, and I for one am tired
1
 of it (880). 
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1. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: I am tired of politics. 

481 Larcenous local political machines, feeding off the graft of fee-based (which is to say semi-privatized) government, 

were no help; the party hacks and spoilsmen
1,2

 at the top
3
 of national

4
 politics produced

5
 leaders like President 

Rutherford B. Hayes
6
, a man, in White’s view

7
, who thought that attracting opposition from nearly every direction 

meant that he was right (882). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота за продуктивністю роботи або роллю у владній системі) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: party hacks and spoilsmen’s politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за оцінкою)»: party hacks and spoilsmen politics; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (регламентована система)»: 

politics as a structure with top; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics; 

5. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

зміна влади)»: party hacks and spoilsmen produce leaders in politics; 

6. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Rutherford B. Hayes’ politics; 

7. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via White’s view. 

482 He
1
 has written

2
 extensively on California

3
 and national

4
 politics, individual liberty, law and economics, public 

pension reform, occupational licensing, privatization, government reform and various other political and economic 

issues (884). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via his works; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is written on politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: California politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics. 

483 White supremacy
1,2,3

 on the right finds its reflection in a brand
4
 of identity

3,5
 politics on the political left with its own 

hateful rhetoric
6
, including anti-Semitism, aka anti-Zionism

7
 (885). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: white politics; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: white supremacy is reflected within politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)»: white politics is compared with identity politics; 

4. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (вогонь)»: politics as if a brand; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – особистісний та гендерний 

критерії)»: identity politics; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: it is rhetorized hatefully about politics; 

7. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: anti-Semitism / anti-

Zionism politics. 

484 Where once a president
1
 inspired the nation

2
 with “Ask not what your country can do for you, ask what you can do 

for your country”
3
, we now feature

4
 the politics of resentment

5
 (886). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: president’s politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: national 

politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via president’s thought; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is featured; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of racial resentment. 

485 The experience will make us wiser if we keep in mind some fundamental human truths
1
 that transcend the politics of 

the moment
2
: that individuals have innate value (regardless of their productivity or achievement, wealth or power); 

that we are in this together – our connection enriches us, creating a whole America
3
 that is greater than the sum of 

its parts (887). 

1. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 
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(наслідок) через IN-інструмент (дотримання норм моралі, людських цінностей)»: politics is acted on via 

fundamental human truths; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: politics in the 

moment; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

American politics. 

486 Your
1
 politics of division and anger

2
 is getting America

3
 nowhere

4
 (893). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-займенник) має OD-ПОЛІТИКУ»: your politics; 

2. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via division and anger; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

American politics; 

4. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

відсутність політичних змін)»: America gets nowhere in politics. 

487 A top staff
1
 of misfit elves

2,3
 with no White House

4
 experience, serious legislative or policy accomplishments, and 

only work
5
 in campaigns, party

6
 politics and news-ish media (895). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-лідер владної системи) має OD-ПОЛІТИКУ»: top staff’s 

politics; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота за продуктивністю роботи або роллю у владній системі) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: misfit elves’ politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за оцінкою)»: misfit elf politics; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: White House’s politics; 

5. акціональна схема стану / процесу
2
 + спосіб + локатив / темпоратив «АG-подія відбувається ТАК-

спосіб у LC / TM-ПОЛІТИЦІ (політика як місце / час прогресу подій)»: there is work in politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – партійні переконання)»: party 

politics. 

488 If the court, which takes up the case in the fall, rules that partisan
1
 gerrymandering is unconstitutional (a very big if, 

experts say), it could drastically change
2
 the country’s

3
 politics by injecting much greater competition into races

4
 

for Congress
5
 and for statehouses

6
 nationwide (896). 

1. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – партійні переконання)»: partisan 

politics; 

2. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

поява політичних змін)»: court drastically changes politics; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – територія управління)»: country 

politics; 

4. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (виборчі прийоми)»: politics is acted on via injecting competition into races; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

congress’ politics; 

6. посесивна схема власності «OW-група (за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-ПОЛІТИКУ»: 

statehouses’ politics. 

489 Her
1
 liberal

2
 politics

3
 are as much a part of her celebrity

3,4,5
 as her “Girls” character

3,5
 Hannah is – they often blend 

and morph seamlessly into one, to the point that they are almost indistinguishable (900). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-займенник) має OD-ПОЛІТИКУ»: her politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: liberal politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with celebrity and character; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота за особистими якостями або соціальним статусом) має 

OD-ПОЛІТИКУ»: celebrity’s politics; 

5. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: celebrity and character are analyzed within politics. 

490 Ms. Maye said she was interrogated about her travels, career and contacts in the Middle East; she wrote
1
 her 

dissertation
2
 on Iraqi

3
 politics after the fall of Saddam Hussein

4
 and worked in Iraq for a year and a half on a 

United States government contract (901). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is written on politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(наукова література)»: politics is analyzed via dissertation; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Близького Сходу / Африки)»: Iraqi 

politics; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Близького Сходу / Африки) має 
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OD-ПОЛІТИКУ»: Hussein’s politics. 

491 We
1
 need to stop asking what minorities

2
 are going to do about racism and, instead, ask ourselves

2
 if we have 

reached a point
3,4

 in our nation and politics where good men will do nothing
5
 (902). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via our thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + адресат «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AD-адресатом 

(людина / колектив)»: it is asked about politics to minorities and ourselves; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

a point in politics; 

4. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (розвиток або стан подій)»: 

politics as a certain point in society life; 

5. акціональна схема
5
 «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ (наслідок – 

відсутність політичних змін)»: good men do nothing in politics. 

492 At two recent events, at Marshfield Fair and at Fort Adams Park
1
 in Newport, R.I., the talk

2
 among re-enactors

3,4
 is 

relentlessly apolitical – at least, when it comes to the 21st-century
5
 politics (904). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(публічний захід)»: politics is analyzed via event at Marshfield Fair and Fort Adams Park; 

2. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: talk is analyzed within politics; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота за ієрархічним статусом у владній системі) має OD-

ПОЛІТИКУ»: re-enactors’ politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + адресат «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AD-адресатом 

(людина / колектив)»: it is talked about politics among re-enactors; 

5. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (століття – століття за хронологічним порядком у 

історії)»: politics in the twenty-first century. 

493 After a weekend in which sports
1
 and politics were intertwined because of comments

2
 made by President Donald 

Trump
3
 about players protesting at games

1
, NBA voices were loud and clear on Monday, with LeBron James even 

referring to the president as “U bum” in a tweet (905). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via sport and players protesting at games; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Trump’s comments; 

3. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics. 

494 Many of Mexico’s
1
 voiceless, impoverished indigenous people see Patricio

2,3
 as a way to assert their own voice

4
 in 

politics (908). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

Mexican politics; 

2. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Patricio’s politics; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (зміна або перерозподіл влади)»: politics is acted on via Patricio; 

4. акціональна схема
5
 + мета «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) з GL-метою (захист громадських прав та інтересів)»: politics is acted on to assert own voice of 

indigenous people. 

495 The shooting
1
 of a senior GOP

2
 congressional leader, Hill staffers and Capitol police officers is a sober reminder of 

how deeply anger and division
3
 have penetrated our

4
 politics and our culture (916). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via shooting of people; 

2. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: GOP (Republican)’s politics; 

3. акціональна схема
5
 + інструмент «AG/CR-людина / подія діє на PT-ПОЛІТИКУ / робить FT-ПОЛІТИКУ 

(наслідок) через IN-інструмент (нав’язування волі)»: politics is acted on via anger and division; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота-займенник) має OD-ПОЛІТИКУ»: our politics. 

496 That leaves Cotton
1
 walking a tightrope, which has drawn some skepticism

2
 at home that he is playing

3,4
 politics 

(918). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Cotton’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: there is skepticism about politics; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: Cotton plays into politics; 
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4. акціональна схема контактної дії
7
 + причина / мета «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через CS-причину / з GL-метою (отримання прибутку)»: Cotton enters politics to play it. 

497 While her work
1
 since that book has often been labeled political, Forch

2
 prefers to call herself a “poet of witness”, 

seeing poetry as something deeper
3,4

 than politics
4
 (921). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: work is labeled within politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Forch’s thought; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за оцінкою)»: politics is less deep than poetry; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – культура та література)»: politics is compared with poetry. 

498 Welcome to “Barf Bag”
1
, a daily politics roundup to help you sort through

2
 the chaotic Trumpian news cycle

3,4
 

(926). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via “Barf Bag” roundup; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is sorted through; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via Trumpian news cycle; 

4. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics. 

499 We are community driven. Our players take big steps in community organizations. We take big steps as a league. And 

of course we
1
 are going to have fans to say

2
 stay out

3
 of politics (927). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via our thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is said about politics; 

3. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вихід 

людини з політики, утримання від політики)»: people stay out of politics. 

500 And they shared an interest
1
 in politics (930). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: there is a shared interested in politics. 

501 Xavier Becerra
1
 has long been familiar to anyone who has paid attention

2
 to Los Angeles

3
 politics

4
, but his national 

profile
4
 increased at precisely the moment he left Washington to become California’s attorney general – partly 

because of profiles
5
 that contain language like this: “For now, he clearly relishes his role as a burr in Donald 

Trump’s
6
 backside. At times, he seems to be practically daring the new president to come at California

7
” (933). 

1. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Becerra’s politics; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: there is paid attention to politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: Los 

Angeles politics; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – історія, суспільні події, буденне життя)»: politics is compared with national profile; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Becerra’s profiles; 

6. посесивна схема власності «OW-людина (істота-власна назва – політик Північної / Південної Америки) 

має OD-ПОЛІТИКУ»: Trump’s politics; 

7. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: California politics. 

502 I like
1
 history and politics and stuff, too, and we have had some debates

2
 (935). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (позитивне ставлення)»: politics is liked; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: it is debated about politics. 

503 On the contrary, Charlotte’s
1
 present

2,4
 and future

3,4
 are at stake via how we understand

5
 growth, race, heritage

6
 

and politics in our beloved city (936). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: 

Charlotte politics; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: present 

politics; 

3. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період майбутнього часу)»: future politics; 
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4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – історія і право)»: politics is analyzed via present and future; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is understood; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (суспільна галузь – культура, етика, естетика)»: politics is analyzed via growth, race and heritage. 

504 Following Jonathan Ferrell’s 2013 slaying at the hands of Charlotte-Mecklenburg police officer Randall Kerrick, 

Charlotte writer Mary C. Curtis
1
 challenged residents to rethink the Queen City’s

2
 often-congratulatory self-image

3
 

via the racial
4
 politics (937). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via Mary C. Curtis’ speech; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: 

Queen City politics; 

3. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: self-image is rethought within politics; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – ідеологія)»: racial politics. 

505 This question
1
 is as much about the past

2
 as it is about politics now

3
 (938). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: question is analyzed within politics; 

2. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період минулого часу)»: past politics; 

3. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період теперішнього часу)»: politics now. 

506 He also worked as a newspaper journalist
1
, an activity that along with his community involvement

1
 helped draw

1,2
 

him into politics (940). 

1. акціональна схема контактної дії
7
 + інструмент «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-

ПОЛІТИКУ через IN-інструмент (громадська діяльність)»: he is drawn into politics through journalism and 

community involvement; 

2. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)»: he is drawn into politics. 

507 But the closed system
1
 known as electoral

2
 politics, at most, can be a secondary and auxiliary tool

3
 in that effort

4
 

(944). 

1. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (регламентована система)»: 

politics as a system; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – галузь впровадження – вибори)»: 

electoral politics; 

3. компаративна схема метафори «CV-ПОЛІТИКА є нібито MT-корелят (допоміжний інструмент)»: politics 

as if a secondary and auxiliary tool; 

4. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: efforts are analyzed within politics. 

508 Some of the movie’s political satire
1
 and power struggles

1
 might go over the heads of younger kids, especially since 

politics have changed
2,3

 somewhat since 1993
3,4

, when the film
5
 was made (945). 

1. акціональна схема контактної дії
4
 + інструмент «AG-людина аналізує / не аналізує PT-пацієнс через IN-

ПОЛІТИКУ (використання політики)»: satire and struggles are analyzed within politics; 

2. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics changes; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + темпоратив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, 

ТОДІ / ТМ (майбутнє)»: politics changes somewhat since 1993; 

4. буттєва темпоральна схема «ПОЛІТИКА є ТОДІ-час (момент / період майбутнього часу)»: politics since 

1993; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(мистецький твір)»: politics is analyzed via film. 

509 I
1
 don’t buy

2
 for a minute the idea

3
 that politics

4
 is more corrupt

5,6
 than business or the professions

4
 (946). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(точка зору)»: politics is analyzed via my thought; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: I do not buy politics; 

3. ідентифікаційна схема класифікації «ID-ПОЛІТИКА є СL-класифікатор / рід (набір ідей)»: politics as 

ideas; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – бізнес та економіка)»: politics is compared with business or professions; 

5. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за оцінкою)»: corrupt politics; 

6. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за оцінкою)»: politics is more corrupt than 

business or professions. 
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510 We are confident the voters
1
 of Alabama

2
 will not be fooled by suspiciously timed accusations without evidence and 

will reject
3
 the politics of personal destruction

4
 led

5
 by “The Washington Post”

6
 (950). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (виборча кампанія)»: politics is analyzed via voters; 

2. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Alabama politics; 

3. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: politics is rejected; 

4. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of personal destruction; 

5. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (критично-нейтральне ставлення)»: politics is led; 

6. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via “The Washington Post”. 

511 Minnesota’s
1,2

 politics are increasingly geographically polarized
2,3

, with Republicans
4
 dominating greater 

Minnesota while the DFL
5
 controls the cities, and especially the Twin Cities

6
 (958). 

1. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (штат, провінція, округ – штат, округ Сполучених 

Штатів)»: Minnesota politics; 

2. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб + локатив «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб, ТАМ / 

LC (країна, штат, місто тощо)»: politics is polarized in Minnesota; 

3. акціональна схема стану / процесу
1
 + спосіб «AG-ПОЛІТИКА прогресує ТАК-спосіб (розвиток і зміни)»: 

politics is polarized; 

4. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: Republicans’ politics; 

5. посесивна схема власності «OW-група (за назвою або керівними принципами – владна формація 

Північної / Південної Америки) має OD-ПОЛІТИКУ»: DFL’s politics; 

6. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (місто – місто Північної / Південної Америки)»: Twin 

Cities politics. 

512 Do we participate
1
 in a politics of cynicism

2,4
 or do we participate in a politics of hope

3,4
? (960, 961) 

1. акціональна схема контактної дії
7
 «AG-людина входить у / не входить у, покидає PT-ПОЛІТИКУ (вхід 

людини у політику)» [2]: we participate in politics; 

2. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of cynicism; 

3. буттєва квалітативна схема «ПОЛІТИКА є ТАКА-якість (за типом – керівний принцип або ідея)»: politics 

of hope; 

4. акціональна схема контактної дії
3
 + інструмент «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через IN-

інструмент (зіставлення – інший тип політики)» [2]: politics of cynicism is compared with politics of hope. 

513 Does the difference
1
 in politics cause a rift

2
 between father and daughter? (974) 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (суперечність поглядів, конфлікт)»: there is difference in politics; 

2. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: there is rift caused by politics. 

514 Those fake news sites
1
 piggybacked on another trend: negative partisanship

2
 of American

3
 politics (996). 

1. акціональна схема контактної дії
3
 + медіатив «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ через MD-медіатив 

(ЗМІ)»: politics is analyzed via fake news sites; 

2. акціональна схема контактної дії
3
 + супроводжувач «AG-людина аналізує PT-ПОЛІТИКУ з AT-

супроводжувачем (негативне ставлення)»: there is negative partisanship of politics; 

3. буттєва локативна схема «ПОЛІТИКА є ТАМ-місце (країна – країна Північної / Південної Америки)»: 

American politics. 

515 Everyone here is frustrated
1
 by the process, and particularly the politics around this (1000). 

1. акціональна схема
6
 «AG/CR-ПОЛІТИКА діє на PT-людину / робить FT-подію / стан (наслідок – зміна 

емоційного стану, поведінки)»: everyone is frustrated by politics. 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Корпус висловлювань американських президентів 

Примітки: 

1) верхні індекси відповідають номеру макродомена із переліку, що активується певним 

контекстуальним компонентом; 

2) у круглих дужках наводиться тематичне сортування компонента у внутрішньому вимірі 

макродомена (у процесі операції когнітивної інтерпретації); 

3) пунктирною лінією підкреслені засоби емфази певного макродомена (у конкретній 

валоративній перспективі); 

4) цифра у квадратних дужках вказує, що аналогічний макродомен повторюється в 

контексті певну кількість разів. 

№ Висловлювання 

1  If the freedom of speech is taken away
1
, then dumb and silent

2
 we

3
 may be led like sheep to the slaughter 

(George Washington). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_146824 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ): no freedom of speech; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): weakening social units; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): weakening social units like sheep to the slaughter; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): 

we. 

2  Discipline
1
 is the soul of an army

2
. It makes small numbers

3
 formidable

4
, procures success

4
 to the weak

5
 and 

esteem
4
 to all

6
 (George Washington). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_146817 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИСЦИПЛІНА ТА ПИЛЬНІСТЬ): discipline; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): discipline as army soul; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ВІЙСЬКОВА ГАЛУЗЬ): army; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): small 

numbers; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): strengthening social units; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): the weak; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): 

all. 

3  To be prepared for war
1
 is one of the most effective means of preserving peace

2
 (George Washington). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_146832 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): preparation for war; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): preparation for war as one of the most effective 

means; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): peace. 

4  Laws
1
 made by common consent

2
 must not be trampled on

3
 by individuals

4
 (George Washington). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_383664 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): laws; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): laws as a valuable object for coordination; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): common consent; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ): neglection; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

individuals. 

5  Happiness
1
 and moral duty

2
 are inseparably connected (George Washington). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_161339 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): happiness; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): morality; 

https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_146824
https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_146817
https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_146832
https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_383664
https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_161339
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2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): morality as inseparably connected with happiness. 

6  The basis of our
1
 political system

2
 is the right of the people

3
 to make and alter constitutions

4
 of government

5
 

(George Washington). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_390132 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): political system; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): right to make and alter constitutions; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): right to make and alter constitutions as basis of 

political system; 

5. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): government. 

7  War
1
 is an act of violence whose object is to constrain enemies

2,3
, to accomplish our

4
 will

5
 (George 

Washington). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_118911 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): war; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): war as an act of violence for 

constraining enemies and accomplishing will; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): protection of homeland; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ): enemies; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): accomplishing will. 

8  When we
1
 assumed

2
 the Soldier

3
, we did not lay aside

4
 the Citizen

5
 (George Washington). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_146818 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): assuming; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): the Soldier; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): support; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): citizens. 

9  In politics
1
 as in philosophy, my tenets

2
 are few and simple. The leading one of which, and indeed that which 

embraces most others, is to be honest and just ourselves
3
 and to exact it from others, meddling as little as 

possible
3
 in their

4
 affairs

5
 where our own are not involved (George Washington). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/tag/politics?page=5 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): being honest and meddling as little as possible in 

somebody’s affairs; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): being honest and meddling as little as possible in 

somebody’s affairs as a leading tenet; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): 

they; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): affairs. 

10  Abuse of words
1
 has been the great instrument of sophistry

2
 and chicanery

2
, of party

3
, faction

4
 and division

2
 

of society
5
 (John Adams). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_adams_134172 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): abuse of words; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): abuse of words as leading to sharpening social 

conflicts; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): parties; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): factions; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): society. 

11  Liberty
1
 cannot be preserved without general knowledge

2
 among the people

3
 (John Adams). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_adams_391645 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): liberty; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ): knowledge; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): knowledge as the only way to liberty; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people. 

12  Power
1
 always

2
 thinks it has a great soul and vast views beyond the comprehension

3
 of the weak

4
 (John 

https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_390132
https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_118911
https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_146818
https://www.goodreads.com/quotes/tag/politics?page=5
https://www.brainyquote.com/quotes/john_adams_134172
https://www.brainyquote.com/quotes/john_adams_391645
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Adams). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_adams_163942 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

power; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): hypocrisy; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): hypocrisy as an always existing tool; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): the weak. 

13  Power
1
 always

2
 thinks that it is doing God’s service when it is violating all his laws

3
 (John Adams). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_adams_169380 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

power; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): hypocrisy; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): hypocrisy as an always existing tool. 

14  The essence of a free
1
 government

2
 consists in an effectual control

3,4
 of rivalries

5
 (John Adams). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_adams_134173 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): freedom; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): free government as controlling rivalries 

effectually; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): efficiency; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): negotiation; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): rivalries. 

15  Property
1
 is surely a right of mankind

2
 as real as liberty (John Adams). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_adams_125032 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): protection of property; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): protection of property as liberty; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

mankind. 

16  The fundamental law of the militia
1
 is that it be created, directed and commanded by laws

2
 and ever

3
 for 

support of laws
4
 (John Adams). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_adams_163178 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ВІЙСЬКОВА ГАЛУЗЬ): militia; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ ЗАКОНУ): law; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): law as a fundamental instrument for militias; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): ever; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): law. 

17  The right of a nation
1
 to kill a tyrant

2,3
 in case of necessity

4
 can no more be doubted than to hang a robber or 

kill a flea (John Adams). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_adams_124794 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

nation; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ): tyrants; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): right to kill a tyrant; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): right to kill a tyrant as so important as hanging a 

robber or killing a flea; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): case of necessity. 

18  Politics
1
, like religion, hold up the torches of martyrdom

2
 to the reformers

3
 of error

4
 (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/tag/politics?page=32 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): reformers; 

4.ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): errors. 

19  Politics
1
 is such a torment that I advise everyone I love not to mix with it (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_135367?src=t_politics 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as torment. 

20  Whenever
1
 a man

2
 has cast a longing eye

3
 on offices

4
, a rottenness

5
 begins in his conduct

6
 (Thomas Jefferson). 
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Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_107328?src=t_politics 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): whenever; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

men; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): casting a longing eye on 

offices; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): casting a longing eye on offices always leads to 

change of human conduct; 

4. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): office; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): change of human conduct; 

6. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): conduct. 

21  The care of human life
1
 and happiness

2
, and not their destruction, is the first and only object of good

3
 

government
4
 (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_135370 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): protection of human life and rights; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): providing protection of human life and rights as 

the main purpose of good government; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): happiness; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): providing happiness as the main purpose of good 

government; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): goodness; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government. 

22  Nothing gives one person
1
 so much advantage

2
 over another

3
 as to remain always

4
 cool and unruffled

5
 under 

all circumstances
6
 (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_132205 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

persons; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): another man; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИСЦИПЛІНА ТА ПИЛЬНІСТЬ): remaining cool and unruffled; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): remaining cool and unruffled as an instrument for 

increasing the degree of proceeding to goal significantly; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): all circumstances. 

23  Whenever you
1
 do

2
 a thing

3
, act as if all the world were watching

4
 (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_141477 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): doing; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): things; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): honesty; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): honesty as a valuable tool. 

24  I sincerely believe that banking establishments
1
 are more dangerous than standing armies (Thomas 

Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_414019 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЕКОНОМІЧНА 

ГАЛУЗЬ): banking establishments; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): banking establishments as more dangerous than 

standing armies. 

25  A wise
1
 and frugal

1
 government

2
, which shall restrain men

3
 from injuring one another

4
, shall leave them 

otherwise free to regulate their own pursuits of industry and improvement
4
 and shall not take from the mouth 

of labor
5
 the bread it has earned

4
 (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_564175 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ) [2]: wisdom, frugality;  

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): men; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): protection of middle class; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): protection of the middle class as the main purpose 

of wise and frugal government; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): working 

men. 
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26  The Bill of Rights
1
 is what the people

2
 are entitled to against every government

3
, and what

4
 no just

5
 

government
6
 should refuse or rest on inference (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_157249 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): the Bill of Rights; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): government; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): law; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): justice; 

6. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): just government as not refusing the Bill of Rights. 

27  An association of men
1
 who will not quarrel

2
 with one another is a thing which has never

3
 yet existed, from 

the greatest confederacy of nations
4
 down to a town meeting

5
 or vestry

6
 (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_157207 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

men; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ОПІР): quarrel; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): quarrel as an always existing 

tool; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): 

confederation; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ГРОМАДСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМАЦІЯ): town 

meeting; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – РЕЛІГІЯ): vestry. 

28  Enlighten
1
 the people

2
 generally, and tyranny and oppressions of body and mind will vanish

3
 like evil spirits 

at the dawn of day (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_122568 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ): enlightening; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): enlightening as a tool for reaching quickly victory 

in social conflicts; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): reaching victory in social conflicts. 

29  None but an armed
1
 nation

2
 can dispense with a standing army

3
. To keep ours

4
 armed

5
 and disciplined

5
 is 

therefore at all times
6
 important (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_411891 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): armaments; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): armament as an only way for reaching victory in 

social conflicts; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

nation; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): reaching victory in social conflicts; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИСЦИПЛІНА ТА ПИЛЬНІСТЬ) [2]: keeping oneself armed, discipline; 

5.1.ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: discipline and keeping oneself armed as 

important at all times; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): at all times. 

30  The republican
1
 is the only form of government which is not eternally

2
 at open or secret war

3
 with the rights

4
 

of mankind
5
 (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_397477 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): republican form of government; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): republican form of government as 

the only one that is not eternally at war with rights of mankind; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): not eternally; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): war; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): rights; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): mankind. 

31  Timid men
1
 prefer the calm of despotism

2
 to the tempestuous sea of liberty

3
 (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_157230 
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1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): timid men; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ): despotism; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): calm of despotism; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): liberty; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): tempestuous sea of liberty. 

32  Money
1
, not morality, is the principle in commerce

2
 of civilized nations

3
 (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_164184 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): money; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): money rather than morality as the 

main tool; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): commerce; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

nation. 

33  Truth
1
 is certainly a branch of morality and a very important one to society

2
 (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_157257 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): truth; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): truth as very important to society; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): society. 

34  Commerce
1
, peace

2
 and honest friendship

2
 with all nations

3
; entangling alliances

4
 with none (Thomas 

Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_157206 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ): commerce; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): commerce as a valuable tool; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ) [2]: peace, friendship; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: peace and friendship as valuable tools; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

nation; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): entangling no alliances; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): entangling no alliances as a valuable tool. 

35  Nothing is unchangeable but the inherent and unalienable rights of man
1
 (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_396452 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): rights of man; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): rights of man as unchangeable, inherent and 

unalienable. 

36  Only aim to do your duty
1
, and mankind will give you credit

2
 where you

3
 fail (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_137068 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): aiming to do duty; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): aiming to do duty as producing a better change of 

social trust; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): change of social trust; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you. 

37  Peace
1
 and friendship

1
 with all mankind

2
 is our wisest policy

3
, and I wish we

4
 may be permitted to pursue it

5
 

(Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_121439 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ) [2]: peace, friendship; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: peace and friendship as tools for wisest policy; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): mankind; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): policy; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [2]: peace, friendship; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: peace and friendship as highly desired 

purposes. 

38  It takes time
1
 to persuade

2
 men

3
 to do even what is for their own good

4
 (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_397353 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): time; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): persuasion; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): persuasion as not so easy to 

perform; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): men; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): the good. 

39  Conquest
1
 is not in our principles. It is inconsistent with our

2
 government

3
 (Thomas Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_169576 
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1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): no conquest; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): no conquest as only tool consistent with 

government; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): government. 

40  The second office
1
 in the government

2
 is honorable and easy while the first is but a splendid misery (Thomas 

Jefferson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_135356 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): office; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): the second office as honorable and easy; 

1.2. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): the first office as a splendid misery; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): government. 

41  Liberty may be endangered
1
 by abuse of liberty

2
 but also by abuse of power

2
 (James Madison). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_madison_165978 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ) [2]: abuse of liberty, abuse of power. 

42  The essence of Government
1
 is power

2
, and power, lodged as it must be in human hands

3
, will ever

4
 be liable 

to abuse
5
 (James Madison). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_madison_122668 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): government; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): power; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

humans; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): ever; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): abusing power; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): abusing power as an always existing goal. 

43  The advancement and diffusion of knowledge
1
 is the only guardian of true liberty

2
 (James Madison). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_madison_136300 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ): knowledge; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): knowledge as the only guardian of liberty; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): liberty. 

44  A well-regulated militia
1
, composed of the body of the people, trained in arms

1
, is the best most natural 

defense of a free
2
 country

3
 (James Madison). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_madison_136309 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): a well-regulated and trained militia; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): a well-regulated and trained militia as the best 

defense of freedom; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): freedom; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

country. 

45  A popular government
1
 without popular information or means of acquiring it

2
 is but a prologue to farce, 

tragedy or perhaps both (James Madison). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_madison_392906 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): without popular information or means 

of acquiring it; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): without popular information or means of acquiring 

it as a prologue to a farce, tragedy or perhaps both. 

46  If men
1
 were angels, no government

2
 would be necessary (James Madison). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_madison_105473 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): men; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): men as not angels; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): government. 

47  No nation
1
 could preserve its freedom

2
 in the midst of continual warfare

3
 (James Madison). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_madison_169358 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

nation; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): war; 
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3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): war as only sharpening social conflicts. 

48  A pure democracy
1
 is a society consisting of a small number of citizens

2
 who assemble and administer the 

government in person
3,4

 (James Madison). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_madison_110368 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): democracy; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

citizens; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): government; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): government in person; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): government in person as a tool of pure 

democracy. 

49  War
1
 should only be declared by the authority of the people

2,3
 whose toils and treasures are to support its 

burdens
4
, instead of the government

5,6
 which is to reap its fruits

7
 (James Madison). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_madison_402465 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – ПРОЦЕСИ / ПОДІЇ): war; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): people as the only subject of declaring war; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): people; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): people as the only tool for declaring war; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): protection of homeland; 

5. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): government as a non-desired subject of declaring 

war; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): government; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): government as a non-desired tool of declaring 

war; 

7. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): reaping fruits of war. 

50  The best form of government
1,2

 is that which is most likely to prevent the greatest sum of evil
3
 (James Monroe). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_monroe_135606 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): form of government; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): against all evil; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): against all evil as a purpose of the best 

government. 

51  It is only when the people
1
 become ignorant

2
 and corrupt

2
, when they degenerate into a populace

3
, that they 

are incapable of exercising
4
 their sovereignty

5
 (James Monroe). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_monroe_310486 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ) [2]: ignorance, corruption; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

populace; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): populace as incapable of exercising sovereignty; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts; 

5. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): sovereignty. 

52  Patience
1
 and perseverance

1
 have a magical effect before which difficulties disappear and obstacles vanish

2
 

(John Quincy Adams). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_quincy_adams_387094 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ) [2]: patience, perseverance; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): reaching victory in social conflicts. 

53  Fear
1
 is the foundation of most governments

2
 (John Quincy Adams). 

Reference: http://www.aphorism4all.com/by_theme.php?th_id=169&p=1 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): fear; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): fear as foundation of most governments; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government. 

54  Where annual elections end
1
, there slavery

2
 begins (John Quincy Adams). 

https://www.brainyquote.com/quotes/james_madison_110368
https://www.brainyquote.com/quotes/james_madison_402465
https://www.brainyquote.com/quotes/james_monroe_135606
https://www.brainyquote.com/quotes/james_monroe_310486
https://www.brainyquote.com/quotes/john_quincy_adams_387094
http://www.aphorism4all.com/by_theme.php?th_id=169&p=1
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Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_quincy_adams_158746 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): annual election end; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): annual election end usually leads 

to sharpening social conflicts (54); 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts. 

55  Democracy
1,2

 has at least its foundation in a generous theory of human rights
3
. It is founded on the natural 

equality of mankind
4
. It is the cornerstone of the Christian religion

5
. It is the first element of any lawful

6
 

government
7
 (John Quincy Adams). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_quincy_adams_789691 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): democracy; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): democracy; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): democracy as the cornerstone of the Christian 

religion and the first element of any lawful government; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): theory of human rights; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): equality of mankind; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – РЕЛІГІЯ): the Christian religion; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ ЗАКОНУ): law; 

7. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government. 

56  It is to be regretted that the rich
1
 and powerful

1
 too often

2
 bend acts of government

3
 to their own selfish 

purposes
4
 (Andrew Jackson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_135346 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ) [2]: the rich, the powerful; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [2]: the rich and the powerful as too often tending 

to selfish purposes; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): too often; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ): bending acts of government; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): selfish purposes. 

57  Peace
1
, above all things, is to be desired, but blood

2
 must sometimes

3
 be spilled to obtain it on equable and 

lasting terms (Andrew Jackson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_158563 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): peace; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): peace as above all things; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): blood; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): blood as sometimes a necessary 

tool for peace; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): sometimes. 

58  The brave
1
 man inattentive to his duty

2
 is worth little more to his country

3
 than the coward

4
 who deserts

5
 in the 

hour of danger
6
 (Andrew Jackson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_158562 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ): the brave; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): being inattentive to duty; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): being inattentive to duty by the brave as deserting 

by the coward; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): country; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ): the coward; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): deserting; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): hour of danger. 

59  No one need think that the world
1
 can be ruled without blood. The civil sword

1
 shall and must be red and 

bloody
2
 (Andrew Jackson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_119029 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ) [2]: 

world, civilization; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): blood; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): blood as a necessary tool. 

60  As long as government
1
 is administered

2
 for the good

3
 of the people

4
 and is regulated

2
 by their will

5
, as long as 

it secures
2
 to us the rights of persons

6
 and of property

6
, liberty of conscience and press

6
, it will be worth 

defending (Andrew Jackson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_158566 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

https://www.brainyquote.com/quotes/john_quincy_adams_158746
https://www.brainyquote.com/quotes/john_quincy_adams_789691
https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_135346
https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_158563
https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_158562
https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_119029
https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_158566
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2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА) [3]: administering, regulating, securing; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): the good; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): the good as a highly valuable purpose; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): people’s will; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): people’s will as a highly valuable tool; 

6. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [3]: protection of human life and 

rights, protection of property, liberty; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [3]: protection of human life and rights, protection 

of property, liberty as highly valuable purposes. 

61  The Bible
1
 is the rock on which this Republic

2
 rests (Andrew Jackson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_378548 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): the Bible; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): the Bible as a rock for republicans; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): republicans. 

62  Disunion by force
1
 is treason (Andrew Jackson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_397791 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): forced disunion; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): forced disunion as treason. 

63  The people
1,2,3

 are the government
4
, administering it by their agents; they are the government

4
, the sovereign 

power
5
 (Andrew Jackson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_397273 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): people as government and sovereign power; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): people; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

5. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

power. 

64  The government
1
 should not be guided by Temporary Excitement

2
 but by Sober Second Thought

2
 (Martin 

Van Buren). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/martin_van_buren_310841 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): Sober Second Thought rather 

than Temporary Excitement; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): Sober Second Thought as necessary for 

government; 

2.2. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): Temporary Excitement as unnecessary for 

government. 

65  The less government
1
 interferes with private pursuits

2,3
, the better for general prosperity

4
 (Martin Van Buren). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/martin_van_buren_310843 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): private pursuits; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): private pursuits as the worst purpose of 

government; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): no private pursuits; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): no private pursuits for prosperity as the best tool 

of government; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): prosperity. 

66  All the measures
1
 of the Government

2
 are directed to the purpose of making the rich

3
 richer

4
 and the poor

3
 

poorer
4
 (William Henry Harrison). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/william_henry_harrison_401246 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): measures; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ) [2]: the rich, 

the poor; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): purpose of making the rich richer and the poor poorer; 

https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_378548
https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_397791
https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_jackson_397273
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https://www.brainyquote.com/quotes/william_henry_harrison_401246
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4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): making the rich richer and the poor poorer as the 

only purpose of government. 

67  There is nothing more corrupting, nothing more destructive of the noblest and finest feelings
1
 of our

2
 nature 

than the exercise of unlimited power
3
 (William Henry Harrison). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/william_henry_harrison_395463 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): feeling; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДНА МОНОПОЛІЯ): unlimited power; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): unlimited power as the most corrupting and 

destructive tool. 

68  Wealth
1
 can only be accumulated by earnings of industry

2
 and savings of frugality

2
 (John Tyler). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_tyler_212542 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): wealth; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ) [2]: earnings of industry, 

frugality; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: earnings of industry and frugality as the only 

tools for wealth. 

69  President
1
 who performs his duties

2
 faithfully

3
 and conscientiously

3
 has no leisure

4
 (James K. Polk). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_k_polk_135643 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): president; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): duty; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ) [2]: faithfulness, conscientiousness; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): change of human conduct. 

70  One great object of the Constitution
1
 was to restrain

2
 majorities

3
 from oppressing minorities

3
 or encroaching 

upon their just rights (James K. Polk). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_k_polk_195387 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): the Constitution; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): no oppression; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): no oppression as a great purpose; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ) [2]: 

majorities, minorities. 

71  In all disputes
1
 between conflicting governments

2
, it is our

3
 interest not less than our duty to remain strictly 

neutral
4
 (Zachary Taylor). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/zachary_taylor_803005 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): disputes; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): government; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): remaining strictly neutral; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): remaining strictly neutral as a duty. 

72  Nations
1
, like individuals

1
 in a state of nature, are equal

2
 and independent

2
, possessing certain rights and 

owing certain duties
2
 to each other (Millard Fillmore). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/millard_fillmore_530721 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ) 

[2]: nation, individuals; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ) [3]: equality, independence, possession of 

certain rights and duties. 

73  A Republic
1
 without parties

2
 is a complete anomaly. The histories

3
 of all popular governments

4
 show how 

absurd is the idea of their attempting to exist without parties
5
 (Franklin Pierce). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/franklin_pierce_135635 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): republicans; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): without parties; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): without parties as a complete anomaly; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): history; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

5. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): the idea of governments’ attempting to exist without parties; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): the idea of governments’ attempting to exist 

without parties as absurd. 

74  The danger of concentration of all power
1
 in the general government

2
 of a confederacy

3
 so vast as ours are 

too obvious to be disregarded (Franklin Pierce). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/franklin_pierce_393132 
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1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДНА МОНОПОЛІЯ): concentration of all power; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): concentration of all power as a 

too unobvious danger; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): 

confederation. 

75  The ballot box
1
 is the surest arbiter of disputes

2
 among free men

3
 (James Buchanan). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_buchanan_134237 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВИБОРИ): ballot; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): ballot as the surest arbiter; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): disputes; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

men. 

76  Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character
1,2

, give him power
3
 (Abraham 

Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_101343 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

men; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): change of human conduct; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДНА МОНОПОЛІЯ): power; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): power usually leads to change of human conduct. 

77  The ballot
1
 is stronger than the bullet (Abraham Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_137183?src=t_politics 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВИБОРИ): ballot; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): ballot as stronger than bullets. 

78  I am a slow walker, but I
1
 never

2
 walk back

3
 (Abraham Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_137179 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): proceeding in spite of fails; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): proceeding in spite of fails as an important tool. 

79  Give me six hours to chop down a tree
1
 and I

2
 will spend the first four sharpening the axe

3
 (Abraham 

Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_109275 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): accomplishing duties; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): planning; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): planning as the most important tool. 

80  Always
1
 bear in mind that your

2
 own resolution to succeed

3
 is more important than any other (Abraham 

Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_109274 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): resolution; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): own resolution as the most important tool. 

81  Do I
1
 not destroy

2
 my enemies

3
 when I make them my friends

4
 (Abraham Lincoln)? 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_103475 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): proceeding to victory in social conflicts; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ): enemies; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): making enemies one’s friends; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): making enemies one’s friends as a productive tool. 

82  If once you
1
 forfeit

2
 the confidence

3
 of your fellow-citizens

4
, you can never regain their respect and esteem

5
 

(Abraham Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_151233 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): forfeiting; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): lie; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): lie as changing social trust forever; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): citizens; 
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5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): change of social trust. 

83  As I would not be a slave, so I would not be a master
1
. This expresses my

2
 idea of democracy

3
 (Abraham 

Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_101394 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): no slaves and no masters; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): democracy. 

84  Hold on with a bulldog grip, chew and choke
1,2

 as much as possible (Abraham Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_117694 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): holding on insistently; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): holding on insistently as the most important tool; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you. 

85  Never
1
 stir up litigation

2,3
. A worse man can scarcely be found than one who does this (Abraham Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_397417 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): no litigation; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): litigation as one of the worst tools; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you. 

86  My great concern is not whether you
1
 have failed, but whether you are content with your failure

2
 (Abraham 

Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_121354 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): proceeding in spite of fails; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): proceeding in spite of fails as an important tool. 

87  I hold that while
1
 man

2
 exists, it is his duty to improve not only his own condition, but to assist in 

ameliorating
3
 mankind

4
 (Abraham Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_729543 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): while man exists; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

men; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): progress; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): progress as duty; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): mankind. 

88  No man
1
 is good enough to govern another man

2
 without the other’s consent

3
 (Abraham Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_105434 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

men; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): another man; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ): without the other’s consent; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): without the other’s consent as an ineffective tool. 

89  With public sentiment
1
 nothing can fail

2
. Without it

3
 nothing can succeed

4
 (Abraham Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_135428 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): public sentiment; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): public sentiment as the most effective tool; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): reaching victory in social conflicts; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): without public sentiment; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): without public sentiment as the most ineffective 

tool; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): failure in proceeding to victory in social conflicts. 

90  True patriotism
1
 is better than the wrong kind of piety

2
 (Abraham Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_729620 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): true patriotism; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): true patriotism as a better tool; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): wrong piety; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): wrong piety as a worse tool. 

91  Knavery
1
 and flattery

1
 are blood relations (Abraham Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_137181 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ) [2]: knavery, flattery; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [2]: knavery and flattery as the same blood tools. 

92  I
1
 have always found that mercy

2
 bears richer

3
 fruits

3
 than strict justice

4
 (Abraham Lincoln). 
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Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_133231 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): mercy; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): mercy as a more productive tool than strict 

justice; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ) [2]: proceeding to victory in social conflicts, reaching victory in social conflicts; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ ЗАКОНУ): strict justice. 

93  The leading rule for the lawyer
1
, as for the man of every calling, is diligence

2
 (Abraham Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_729541 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): lawyers; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): diligence; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): diligence as a leading rule. 

94  Important principles
1
 may and must be inflexible (Abraham Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_125069 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): inflexible principles; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): inflexible principles as an extremely necessary 

tool. 

95  No policy
1
 that does not rest upon some philosophical public opinion

2
 can be permanently maintained

3
 

(Abraham Lincoln). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/abraham_lincoln_729544 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): policy; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): without philosophical public opinion; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): without philosophical public opinion as an 

unproductive tool; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): weakening social units. 

96  The goal
1
 to strive for is a poor government but a rich people

2
 (Andrew Johnson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_johnson_169833 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): goal; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): poor government but rich people; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): poor government but rich people as the most 

desired purpose. 

97  Honest conviction
1
 is my

2
 courage, the Constitution

3
 is my

2
 guide (Andrew Johnson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/andrew_johnson_169839 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (САМОКРИТИКА): honest conviction; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): honest conviction as courage; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): the Constitution; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): Constitution as guide. 

98  I
1
 have never

2
 advocated war

3
 except as a means of peace

4
 (Ulysses S. Grant). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ulysses_s_grant_108434 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): war; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): war as means of peace; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): peace. 

99  Hold fast to the Bible
1,2

. To the influence of this Book we
3
 are indebted for all the progress

4
 made in true 

civilization
5
 and to this we must look as our guide in the future

6
 (Ulysses S. Grant). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ulysses_s_grant_402264 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): the Bible; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): the Bible as a highly influencing tool and guide; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social progress; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): 

civilization; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): future. 

100  If men
1
 make war

2
 in slavish obedience to rules

3
, they will fail

4
 (Ulysses S. Grant). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ulysses_s_grant_138224 
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1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

men; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – ПРОЦЕСИ / ПОДІЇ): war; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): slavish obedience to rules; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): slavish obedience to rules as an unproductive tool; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts. 

101  I
1
 would suggest the taxation of all property equally

2
, whether church

3
 or corporation

4
, exempting only the 

last resting place of the dead
3
 and possibly, with proper restrictions, church edifices

3
 (Ulysses S. Grant). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ulysses_s_grant_751635 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ): equal taxation; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – РЕЛІГІЯ) [2]: the dead, church; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА) [2]: the dead and church as the 

only spheres of decreased taxes; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): corporation. 

102  No person connected with me by blood or marriage will be appointed
1
 to office

2
 (Rutherford B. Hayes). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/rutherford_b_hayes_397703 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): no appointing to office by blood and 

marriage; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ГРОМАДСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМАЦІЯ): office. 

103  The progress
1
 of society

2
 is mainly improvement in the condition

3
 of working men

4
 (Rutherford B. Hayes). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/rutherford_b_hayes_399134 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): progress; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

society; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): protection of middle class; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): protection of middle class as mainly the progress 

of society; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): working 

men. 

104  One of the tests of civilization
1
 is treatment of its criminals

2,3
 (Rutherford B. Hayes). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/rutherford_b_hayes_399152 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

civilization; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ): 

criminals; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): treatment of criminals; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): treatment of criminals as a test. 

105  Universal suffrage
1
 is sound in principle. The radical element

2
 is right (Rutherford B. Hayes). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/rutherford_b_hayes_399123 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВИБОРИ): universal suffrage; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): universal suffrage as sound; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): radicalism; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): radicalism as right. 

106  Man
1
 cannot live by bread alone; he must have peanut butter

2
 (James A. Garfield). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_a_garfield_382769 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): men; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): wealth; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): wealth as an important purpose. 

107  Next in importance to freedom and justice is popular education
1
 without which neither freedom nor justice 

can be permanently maintained
2
 (James A. Garfield). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_a_garfield_392770 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ): education; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): education as an important tool for providing 

social progress; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social progress. 

108  The civil service
1
 can never

2
 be placed on a satisfactory basis

1
 until it is regulated by law

3
 (James A. Garfield). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_a_garfield_162086 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): strengthening social units; 
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2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ ЗАКОНУ): law; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): law as an important tool for strengthening social 

units. 

109  Right reason
1
 is stronger than force

2
 (James A. Garfield). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_a_garfield_380138 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): reason; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): reason as stronger than force; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): force; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): force as weaker than reason. 

110  Nobody but radicals
1,2,3

 have ever
4
 accomplished anything

5
 in a great crisis

6
 (James A. Garfield). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_a_garfield_399486 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): radicals; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): radicalism; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): radicalism; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): radicalism as the only tool for reaching victory in 

social conflicts; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): ever; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): reaching victory in social conflicts; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): great crisis. 

111  Suicide
1
 is not a remedy (James A. Garfield). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_a_garfield_380137 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): suicide; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): suicide as not a remedy. 

112  Ideas
1
 control the world

2
 (James A. Garfield). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_a_garfield_132586 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): ideas; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): ideas as an effective tool for controlling the world; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): world. 

113  Whoever
1
 controls the volume of money

2
 in any country

3
 is absolute master of all industry and commerce

4
 

(James A. Garfield). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_a_garfield_136333 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): whoever; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ): controlling the volume of money; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): controlling the volume of money as a tool for 

mastering absolutely; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): country; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening economic problems. 

114  A pound of pluck
1
 is worth a ton of luck

2
 (James A. Garfield). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_a_garfield_150412 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): pluck; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): pluck as a highly productive tool; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal. 

115  Men may die, but the fabrics of free institutions
1
 remain unshaken (Chester A. Arthur). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/chester_a_arthur_163944 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): free institutions; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): free institutions as an unshaken tool. 

116  A government
1
 for the people

2
 must depend for its success

3
 on intelligence

4
, morality

5
, justice

6
 and interest

7
 of 

the people themselves (Grover Cleveland). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/grover_cleveland_203727 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): success; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ): intelligence; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): intelligence as a productive tool for success; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): morality; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): morality as a productive tool for success; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): justice; 
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6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): justice as a productive tool for success; 

7. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): interest; 

7.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): interest as a productive tool for success. 

117  It is better to be defeated standing for a high principle
1
 than to run by committing subterfuge

2
 (Grover 

Cleveland). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/grover_cleveland_203734 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): high principle; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): high principle as a valuable tool; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): subterfuge; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): subterfuge as a non-valuable tool. 

118  The ship of democracy
1
, which has weathered all storms, may sink

2
 through the mutiny

3
 of those on board

4
 

(Grover Cleveland). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/grover_cleveland_203728 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): democracy; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): democracy as capable of 

weathering all storms as well as sinking because of mutiny; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ОПІР): mutiny; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): democrats. 

119  Officeholders
1
 are the agents of the people

2
, not their masters

3
 (Grover Cleveland). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/grover_cleveland_163951 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): officeholder; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): officeholder as acting only to master people; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): to master people. 

120  Communism
1,2

 is a hateful thing and menace to peace
3
 and organized government

3
 (Grover Cleveland). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/grover_cleveland_399924 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): communism; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): communism; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): communism as a hateful thing and menace; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ) [2]: sharpening social conflicts, weakening social units. 

121  He mocks the people who proposes that the government
1
 shall protect the rich

2,3
 and that they

4
 in turn will 

care for the laboring poor
5
 (Grover Cleveland). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/grover_cleveland_134284 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): the rich; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): protecting the rich; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): protecting the rich as a non-valuable tool; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): the rich; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): the poor. 

122  Party
1
 honesty

2
 is party expediency (Grover Cleveland). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/grover_cleveland_134283 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): parties; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): honesty; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): honesty as expediency. 

123  The bud of victory
1
 is always

2
 in the truth

3
 (Benjamin Harrison). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/benjamin_harrison_378115 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): reaching victory in social conflicts; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): truth; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): truth as always a bud of victory. 

124  War should never be entered
1,2

 upon until every agency of peace
3
 has failed (William McKinley). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/william_mckinley_384136 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): against war; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): peace; 
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3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): peace as a valuable tool against war. 

125  To befoul the unholy alliance
1
 between corrupt business

2
 and corrupt politics

3
 is the first task

4
 of the 

statesmanship
5
 of the day

6
 (Theodore Roosevelt). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/tag/politics?page=48 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): against corruption; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): against corruption as the first task; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): business; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): business as a corrupt sphere; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as a corrupt sphere; 

4. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): task; 

5. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): statesman; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): day. 

126  Believe
1
 you

2
 can and you are halfway there

3
 (Theodore Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_roosevelt_380703 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): believing in oneself; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): believing in oneself as a productive tool; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal. 

127  People ask the difference between a leader and a boss. The leader
1
 leads

2
, the boss

3
 drives

4
 (Theodore 

Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_roosevelt_130672 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): leader; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): leading; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): boss; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): driving. 

128  To educate a man
1
 in mind and not in morals

2
 is to educate a menace

3
 to society

4
 (Theodore Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_roosevelt_147876 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): men; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): educating in mind rather than in morals; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): educating in mind rather than in morals as 

menace; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): society. 

129  It is only through labor
1
 and painful effort

1
, by grim energy

1
 and resolute courage

1
 that we

2
 move on to better 

things
3
 (Theodore Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_roosevelt_147887 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ) [4]: labor, effort, energy, courage; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [4]: labor, effort, energy and courage as the only 

tools to better things; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): better things. 

130  Great thoughts
1
 speak only to the thoughtful mind

2
, but great actions

3
 speak to all mankind

4
 (Theodore 

Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_roosevelt_120908 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): great thoughts; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): great thoughts are less valuable 

than great actions; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ): thoughtful minds; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): great actions; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): great actions are more valuable 

than great thoughts; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

mankind. 

131  With self-discipline
1
 almost anything is possible

2
 (Theodore Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_roosevelt_125564 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИСЦИПЛІНА ТА ПИЛЬНІСТЬ): self-discipline; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): self-discipline as one of the most productive tools; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): better things. 

132  The most important single ingredient in the formula of success
1
 is knowing how to get along

2
 with people

3
 

(Theodore Roosevelt). 
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Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_roosevelt_122116 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): success; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): getting along; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): getting along as the most important and 

productive tool; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people. 

133  A typical vice of American
1
 politics

2
 is the avoidance of saying anything real on real issues

3
 (Theodore 

Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_roosevelt_135693 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): saying no real on real issues; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): saying no real on real issues as a vice. 

134  The most practical kind of politics is the politics of decency
1,2

 (Theodore Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_roosevelt_383190 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): politics of decency; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): decency; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): decency as the most practical tool. 

135  The unforgivable crime is soft hitting
1
. Do not hit at all if it can be avoided, but never hit softly

2,3,4
 (Theodore 

Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_roosevelt_117934 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): weakness; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): weakness as unforgiveable crime; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): strength; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): strength as a valuable tool. 

136  It is hard to fail, but it is worse never
2
 to have tried to succeed

1
 (Theodore Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_roosevelt_103482 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): proceeding in spite of fails; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): proceeding in spite of fails as an important tool; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always. 

137  When you play, play hard; when you
1
 work

2,3
, don’t play

4
 at all (Theodore Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_roosevelt_382730 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): working; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЦИВІЛЬНА СФЕРА): work; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): no playing at work; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): no playing at work as a valuable tool. 

138  Speak softly
1
 and carry a big stick

2
; you

3
 will go far

4
 (Theodore Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_roosevelt_130674 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): speaking softly; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): speaking softly as a highly productive tool; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): carrying a big stick; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): carrying a big stick as a highly productive tool; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal. 

139  Order without liberty
1
 and liberty without order

1
 are equally destructive (Theodore Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_roosevelt_105890 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА) [2]: order without liberty, liberty without 

order; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [2]: order without liberty as so destructive as 

liberty without order. 

140  A government
1
 is for the benefit

2
 of all the people

3
 (William Howard Taft). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/william_howard_taft_378191 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): benefit; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): benefit as the main purpose; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people. 

141  Presidents
1
 come and go, but the Supreme Court

1
 goes on forever

2
 (William Howard Taft). 
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Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/william_howard_taft_383080 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ) [2]: presidents, the Supreme Court; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): the Supreme Court as existing forever; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): forever. 

142  Action
1
 for which I

2
 become responsible, or for which my administration

3
 becomes responsible, shall be within 

the law
4
 (William Howard Taft). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/william_howard_taft_398338 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): action; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): administration; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ ЗАКОНУ): law; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): law as an important tool. 

143  The question
1
 of armaments

2
 is the most immediately and intensely practical question connected with the 

future fortunes
3
 of nations

4
 and mankind

4
 (Woodrow Wilson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/woodrow_wilson_403601 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): question; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): armaments; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): armament as the most practical and productive 

tool; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): future; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ) [2]: 

mankind, nation. 

144  Property
1
, as compared with humanity

2
, as compared with the red blood

3
 in the American

4
 people

5
, must take 

the second place, not the first place (Woodrow Wilson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/woodrow_wilson_403847 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): protection of property; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): protection of property as taking the first place; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): humanity; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people. 

145  The seed of revolution
1
 is repression

2
 (Woodrow Wilson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/woodrow_wilson_140790 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): repression; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): repression as a seed of sharpening social conflicts. 

146  Interest
1
 does not tie nations

2
 together; it sometimes

3
 separates

4
 them. But sympathy

5
 and understanding

5
 does 

unite
6
 them (Woodrow Wilson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/woodrow_wilson_397450 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): interest; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

nation; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): sometimes; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): weakening social units; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ) [2]: sympathy, understanding; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: sympathy and understanding as tools for 

strengthening social units significantly; 

6. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): strengthening social units. 

147  Prosperity
1
 is necessarily the first theme

2
 of a political campaign

3
 (Woodrow Wilson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/woodrow_wilson_135818 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): prosperity; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): prosperity as the first theme; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): theme; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): political campaign. 

148  If you
1
 want to make enemies

2
, try to change something

3
 (Woodrow Wilson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/woodrow_wilson_109722 
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1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РЕФОРМУВАННЯ СОЦІУМУ): changing; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): changing as a hated tool. 

149  Politics I conceive to be nothing more than the science
1
 of the ordered

2
 progress

3
 of society

4
 along the lines of 

greatest usefulness
3
 and convenience

3
 to itself (Woodrow Wilson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/woodrow_wilson_135819 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (НАУКА): science of the ordered progress of society; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ ЗАКОНУ): order; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [3]: progress, usefulness, 

convenience; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [3]: progress, usefulness and convenience as the 

greatest purposes; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): society. 

150  The history
1
 of liberty

2
 is a history of resistance

3
 (Woodrow Wilson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/woodrow_wilson_122747 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): history; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): liberty; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ОПІР): resistance; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): resistance as an always-used tool for liberty. 

151  A conservative
1,2

 is someone who makes no changes and consults his grandmother when in doubt
3
 (Woodrow 

Wilson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/woodrow_wilson_135822 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): conservatives; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): conservative form of government; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): making no changes with 

consults in doubt. 

152  My
1
 dream of politics for all my life

2
 has been that it is the common business

3
, that it is something we

1
 owe to 

each other to understand and discuss with absolute frankness
4
 (Woodrow Wilson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/woodrow_wilson_400769 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ) [2]: I, we; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): for all life; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): common business; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): frankness; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): frankness as an absolutely valuable tool. 

153  The world
1
 is not looking for servants

2
, there are plenty of these, but for masters

2
 who form their purposes

3
 

and then carry them out
4
, let the consequences be what they may (Woodrow Wilson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/woodrow_wilson_403347 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): world; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ) [2]: servants, masters; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): master as more valuable than servant;  

2.2. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): servant as less valuable than master; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): purposes; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): proceeding to victory in social conflicts. 

154  What we
1
 seek is the reign of law

2
 based upon the consent

3
 of the governed

4
 and sustained by the organized 

opinion
3
 of mankind

5
 (Woodrow Wilson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/woodrow_wilson_402648 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): law; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): law as the main purpose to seek; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ) [2]: common consent, organized opinion of 

mankind; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): the 

governed; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): mankind. 

155  America’s
1
 present

2
 need is not heroics but healing

3
, not nostrums but normalcy

3
, not revolution but 

restoration
3
 (Warren G. Harding). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/warren_g_harding_160545 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 
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ФОРМАЦІЯ): America; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): present; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [3]: healing, normalcy, restoration; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [3]: healing, normalcy and restoration as the main 

present need. 

156  All growth
1
 depends upon activity

2
. There is no development

3
 physically or intellectually without effort

4
 and 

effort
2
 means work

2
 (Calvin Coolidge). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/calvin_coolidge_162764 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): growth; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ) [3]: activity, effort, work; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): activity as the most productive tool for growth; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): without effort; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): without effort as a highly unproductive tool. 

157  To live under the American
1
 Constitution

2
 is the greatest political

3
 privilege that was ever

4
 accorded to the 

human race
5
 (Calvin Coolidge). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/calvin_coolidge_388906 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): the Constitution; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): Constitution as the greatest privilege; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): ever; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): human 

race. 

158  Four-fifths of all our troubles
1
 would disappear

2
 if we

3
 would only sit down and keep still

4
 (Calvin Coolidge). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/calvin_coolidge_134288 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): troubles; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): proceeding to victory in social conflicts; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИСЦИПЛІНА ТА ПИЛЬНІСТЬ): keeping still; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): keeping still as an extremely productive tool for 

proceeding to victory in social conflicts. 

159  Don’t expect to build up
1,2

 the weak
3
 by pulling down

4
 the strong

5
 (Calvin Coolidge). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/calvin_coolidge_383042 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): weakening social units; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): the weak; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ОПІР): pulling down; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): pulling down as usually leading to weakening 

social units; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): the strong. 

160  Collecting more taxes than necessary
1
 is legalized robbery (Calvin Coolidge). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/calvin_coolidge_108015 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ): collecting taxes improperly; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): collecting taxes improperly as robbery. 

161  Civilization
1
 and profit

2
 go hand in hand (Calvin Coolidge). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/calvin_coolidge_379717 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

civilization; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): profit; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): profit as a typical purpose. 

162  Mass demand
1
 has been created almost entirely through the development of advertising

2
 (Calvin Coolidge). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/calvin_coolidge_103111 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social progress; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ): advertising; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): advertising as an important tool for providing 

social progress. 
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163  We cannot do everything at once, but we
1
 can do something

2,3
 at once

4
 (Calvin Coolidge). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/calvin_coolidge_132298 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): proceeding to victory in social conflicts; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): proceeding in spite of fails; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): proceeding in spite of fails as an important tool; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): at once. 

164  The government
1
 of the United States

2
 is a device for maintaining in perpetuity

3
 the rights of the people

4
 with 

the ultimate extinction of all privileged classes
5
 (Calvin Coolidge). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/calvin_coolidge_156497 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): the United States government as a unique subject 

for protection of human life and rights; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): United States; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): in perpetuity; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): protection of human life and rights; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): no privileged classes. 

165  Economy
1
 is the method

2
 by which we

3
 prepare today

4
 to afford the improvements of tomorrow

5
 (Calvin 

Coolidge). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/calvin_coolidge_385733 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ): economy; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): economy as a productive tool; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): method; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): today; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): improvements of tomorrow. 

166  Competition
1
 is not only the basis of protection to the consumer

2
 but also the incentive to progress

2
 (Herbert 

Hoover). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/herbert_hoover_130497 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ): competition; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): competition as a basis of protection of middle 

class and incentive to progress; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [2]: protection of middle class, 

progress. 

167  Economic depression cannot be cured
1
 by legislative action

2
 or executive pronouncement

2
. Economic 

wounds must be healed
3
 by the action of the cells of the economic body

4
 – the producers

5
 and consumers

5
 

themselves (Herbert Hoover). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/herbert_hoover_130505 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening economic problems; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ) [2]: legislative action, executive 

pronouncement; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [2]: legislative action and executive pronouncement 

as low-effective healing tools; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): resolving economic problems; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): economy; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ) [2]: production, consumption; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: production and consumption as highly-

effective healing tools. 

168  It is just as important that business
1
 keep out of government

2
 as that government

3
 keep out of business

2
 

(Herbert Hoover). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/herbert_hoover_386853 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЕКОНОМІЧНА 

ГАЛУЗЬ): business; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДНА МОНОПОЛІЯ) [2]: keeping out of government control, 

keeping out of business control; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА) [2]: keeping out of government 

control as so important as keeping out of business control; 
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3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government. 

169  Self-government
1
 does not and should not imply the use of political agencies

2
 alone. Progress

3,4
 is born of 

cooperation
5
 in the community

6
 – not from governmental restraints

7
 (Herbert Hoover). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/herbert_hoover_756123 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): self-government; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): political agencies; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social progress; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social progress; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): cooperation; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): cooperation as an effective tool; 

6. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

community; 

7. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): restraints; 

7.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): restraints as an ineffective tool. 

170  Older men
1
 declare war

2
. But it is the youth

1
 that must fight and die (Herbert Hoover). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/herbert_hoover_108439 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВІКОВИЙ АСПЕКТ) [2]: the older, the youth; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА) [2]: the older as declaring war 

while the youth die for it; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – ПРОЦЕСИ / ПОДІЇ): war. 

171  Self-government
1
 can succeed

2
 only through an instructed electorate

3
 (Herbert Hoover). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/herbert_hoover_756124 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): self-government; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social progress; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВИБОРИ): instructed electorate; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): instructed electorate as the only effective tool. 

172  True liberal government
1
 is founded on the emancipation

2
 of men

3
 (Herbert Hoover). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/herbert_hoover_756135 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): liberal form of government; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): emancipation; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): emancipation as a foundation; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): men. 

173  Words without actions
1
 are the assassins

2
 of idealism

3
 (Herbert Hoover). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/herbert_hoover_141571 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): words without actions; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): words without actions as an unproductive tool; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social progress; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): idealism. 

174  A whole people
1
 with the ballot

2
 in their hands possesses the most conclusive and unlimited power

3
 ever 

entrusted to humanity
4
 (Herbert Hoover). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/herbert_hoover_756133 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВИБОРИ): ballot; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): ballot as strengthening social units significantly; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): strengthening social units; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): humanity. 

175  When you
1
 reach the end

2
 of your rope, tie a knot in it and hang on

3
 (Franklin D. Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/franklin_d_roosevelt_101840 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): in the end; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): holding on insistently. 

176  The virtues
1
 are lost

2
 in self-interest

3
 as rivers are lost in the sea (Franklin D. Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/franklin_d_roosevelt_118649 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): virtues; 
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2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): change of human conduct; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): self-interest; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): self-interest as a tool for changing human conduct 

significantly as rivers are lost in the sea. 

177  True freedom
1
 cannot exist without economic security

2
 and independence

2
. People

3
 who are hungry

4
 and out 

of job
4
 are the stuff of which dictatorships

5,6
 are made (Franklin D. Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/franklin_d_roosevelt_134721 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): freedom; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ) [2]: economic security, independence; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: economic security and independence as 

necessary productive tools; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ) [2]: hunger, unemployment; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [2]: hunger and unemployment as only leading to 

sharpening social conflicts; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts; 

6. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): dictatorship. 

178  In politics
1
, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way

2
 

(Franklin D. Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/franklin_d_roosevelt_164126 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): planning; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): planning as equal to non-accident. 

179  It is the duty
1
 of the President

2
 to propose

3
 and it is the privilege

1
 of the Congress

4
 to dispose

3
 

(Franklin D. Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/franklin_d_roosevelt_396937 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА) [2]: duty, privilege; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): president; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ) [2]: proposing, disposing; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА) [2]: proposing as president’s duty 

while disposing as Congress’s privilege; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): the Congress. 

180  Take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try another. But try
1,2

 something by all means 

(Franklin D. Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/franklin_d_roosevelt_134747 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): proceeding in spite of fails; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): proceeding in spite of fails as an important tool. 

181  Be sincere, be brief, be seated
1,2

 (Franklin D. Roosevelt). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/franklin_d_roosevelt_164074 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): being sincere, brief and seated; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): being sincere, brief and seated as a valuable tool. 

182  A leader in the Democratic Party
2
 is a boss

1
, in the Republican Party

2
 he is a leader

1
 (Harry S. Truman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/harry_s_truman_125610 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ) [2]: leader, boss; 

1.2. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА) [2]: leader as boss in the 

Democratic Party and as himself in the Republican Party; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ) [2]: the Democratic Party, the Republican Party. 

183  A pessimist
1,2

 is one who makes difficulties of his opportunities
3
 and an optimist

1,2
 is one who makes 

opportunities of his difficulties
4
 (Harry S. Truman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/harry_s_truman_161812 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ) [2]: pessimists, optimists; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ) [2]: pessimism, optimism; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ РИЗИКОМ І ШАНСОМ): opportunity as difficulty; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): opportunity as difficulty as a used 

tool of pessimist; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РИЗИК І ШАНС): difficulty as opportunity; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): difficulty as opportunity as a used 

https://www.brainyquote.com/quotes/franklin_d_roosevelt_134721
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tool of optimist. 

184  If you
1
 can’t convince

2
 them

3
, confuse

4
 them (Harry S. Truman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/harry_s_truman_100086 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): failed convincing; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): 

they; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): confusing rather than convincing; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): confusing rather than convincing 

as a tool used in emergency. 

185  You want a friend in Washington
1
? Get a dog (Harry S. Truman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/harry_s_truman_141641 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): Washington; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): Washington as a hostile place. 

186  The reward of suffering
1
 is experience

2
 (Harry S. Truman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/harry_s_truman_119683 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): proceeding in spite of fails; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): proceeding in spite of fails as a productive tool; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): getting more experience. 

187  When you have an efficient
1
 government

2
, you have a dictatorship

3,4
 (Harry S. Truman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/harry_s_truman_122468 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): efficiency; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): efficiency as sharpening social 

conflicts; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts; 

4. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): dictatorship. 

188  If you
1
 can’t stand the heat

2
, get out of the kitchen

3
 (Harry S. Truman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/harry_s_truman_162028 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): failed standing; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): proceeding in spite of fails; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): proceeding in spite of fails as a valuable tool. 

189  A politician
1
 is a man who understands

2
 government

3
. A statesman

1
 is a politician who’s been dead for 15 

years (Harry S. Truman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/harry_s_truman_135768 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ) [2]: politician, statesman; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politician as a weak person; 

1.2. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): statesman as an extremely rare person; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): understanding; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): government. 

190  The White House
1
 is the finest prison in the world (Harry S. Truman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/harry_s_truman_125231 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): The White House; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): The White House as the finest prison in the world. 

191  Experience
1
 has shown how deeply the seeds of war

2
 are planted by economic rivalry

3
 and social injustice

3
 

(Harry S. Truman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/harry_s_truman_130499 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): experience; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ) [2]: economic rivalry, social injustice; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [2]: economic rivalry and social injustice as seeds 

of sharpening social conflicts. 

192  Study
1
 men

2
, not historians

3
 (Harry S. Truman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/harry_s_truman_397624 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (САМОКРИТИКА): experience; 
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3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ): knowledge; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): knowledge is less valuable than 

experience. 

193  Politics is a profession
1
, a serious, complicated and, in its true sense, a noble one (Dwight D. Eisenhower). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_135292?src=t_politics 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): profession; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): politics as a serious, complicated and noble 

profession. 

194  Politics ought to be the part-time profession
1
 of every citizen

2,3
 who would protect the rights and privileges

4
 of 

people
5
 and who would preserve what is good

4
 and fruitful

4
 in our national heritage

6
 (Dwight D. Eisenhower). 

Reference: http://www.wiseoldsayings.com/politics-quotes 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): profession; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): politics as a profession for every citizen; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

citizens; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВИБОРИ): universal suffrage; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [3]: protection of human life and 

rights, the good, the fruitful; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): national heritage. 

195  The supreme quality for leadership
1
 is unquestionably integrity

2
. Without it no real success

3
 is possible, no 

matter whether it is on a section gang
4
, a football field

4
, in an army

5
 or in an office

6
 (Dwight D. Eisenhower). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_109026 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): leadership; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): integrity; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): integrity as a supreme productive tool for success; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): success; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ГРОМАДСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМАЦІЯ) [2]: section 

gang, football field; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ВІЙСЬКОВА ГАЛУЗЬ): army; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ГРОМАДСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМАЦІЯ): office. 

196  This world
1
 of ours

2
 must avoid becoming a community of dreadful fear

3
 and hate

3
, and be, instead, a proud 

confederation of mutual trust
4
 and respect

4
 (Dwight D. Eisenhower). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_169267 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): world; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ) [2]: fear, hate; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [2]: fear and hate as the most undesirable tools; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ) [2]: mutual trust, respect; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: mutual trust and respect as the most desirable 

tools. 

197  Plans
1
 are nothing; planning

2
 is everything (Dwight D. Eisenhower). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_149111 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): plans; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): plans as the most unimportant tool; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): planning; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): planning as the most important tool. 

198  A people
1
 that values its privileges above its principles

2
 soon loses

3
 both (Dwight D. Eisenhower). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_103606 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): privileges above principles; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): privileges above principles as weakening social 

units in any case; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): weakening social units. 

199  In the councils
1
 of government

2
, we must guard against the acquisition of unwarranted influence

3
, whether 

sought or unsought, by the military-industrial complex
4
. The potential for the disastrous rise of misplaced 

power
3
 exists and will persist (Dwight D. Eisenhower). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_164039 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): councils; 
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2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): government; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): security; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): security as an important purpose; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ВІЙСЬКОВА ГАЛУЗЬ): military-industrial complex. 

200  There is nothing wrong with America
1
 that faith

2
, love of freedom

3
, intelligence

4
 and energy

2
 of her citizens

5
 

cannot cure
6
 (Dwight D. Eisenhower). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_149090 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ) [2]: faith, energy; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: energy and faith as tools for reaching victory 

in any social conflict; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): freedom; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): freedom as a tool for reaching victory in any 

social conflict; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): intelligence; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): intelligence as a tool for reaching victory in any 

social conflict; 

5. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

citizens; 

6. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): reaching victory in social conflicts. 

201  Though force
1
 can protect

2
 in emergency

3
, only justice

4
, fairness

5
, consideration

6
 and cooperation

7
 can finally 

lead men
8
 to the dawn of eternal peace

9
 (Dwight D. Eisenhower). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_165216 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): force; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): proceeding to victory in social conflicts; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): emergency; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): justice; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): justice as the only tool for reaching victory in 

social conflicts; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): fairness; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): fairness as the only tool for reaching victory in 

social conflicts; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): consideration; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): consideration as the only tool for reaching victory 

in social conflicts; 

7. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): cooperation; 

7.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): cooperation as the only tool for reaching victory 

in social conflicts; 

8. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): men; 

9. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): reaching victory in social conflicts. 

202  When you
1
 are in any contest

2
, you should work as if there were a chance to lose it

3
. This is battle

4
, this is 

politics (Dwight D. Eisenhower). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_149116 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): contest; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): striving; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): striving as an important tool; 

4. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): battle. 

203  Only strength
1
 can cooperate

2
. Weakness

3
 can only beg

4
 (Dwight D. Eisenhower). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_149092 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): strength; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): strength as the most productive tool; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): reaching victory in social conflicts; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): weakness; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): weakness as the most unproductive tool; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): failure in proceeding to victory in social conflicts. 

https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_149090
https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_165216
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204  Disarmament
1
, with mutual honor

1
 and confidence

1
, is a continuing imperative (Dwight D. Eisenhower). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_169264 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [3]: disarmament, mutual honor, 

confidence; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [3]: disarmament, mutual honor and confidence as 

imperatives. 

205  Pessimism
1
 never

2
 won

3
 any battle

4
 (Dwight D. Eisenhower). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_149110 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): pessimism; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): pessimism as an unproductive tool; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): failure in proceeding to victory in social conflicts; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ВІЙСЬКОВА ГАЛУЗЬ): battle. 

206  I have one yardstick by which I
1
 test every major problem

2
 – and that yardstick is: Is it good

3,4
 for America

5
 

(Dwight D. Eisenhower)? 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_112032 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): problems; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): the good; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): public wealth as a yardstick; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): public wealth as the only yardstick in case of 

problems; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America. 

207  Only our individual faith
1
 in freedom can keep us

2
 free

3
 (Dwight D. Eisenhower). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_149097 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): faith; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): faith as the only tool for freedom; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): freedom. 

208  We
1
 seek peace

2
, knowing that peace

3
 is the climate of freedom

4
 (Dwight D. Eisenhower). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_149108 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): peace; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): peace; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): peace as climate of freedom; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): freedom. 

209  Change
1
 is the law of life

2
. And those

3
 who look only to the past or present

4
 are certain to miss the future

5
 

(John F. Kennedy). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_121068 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РИЗИК І ШАНС): changing oneself; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): changing oneself as law of life; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social progress; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): those; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ РИЗИКОМ І ШАНСОМ): using no changes; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): using no changes as certainly providing no social 

progress; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social progress. 

210  In a time of domestic crisis
1
, men

2
 of goodwill

3
 and generosity

3
 should be able to unite

4
 regardless of party or 

politics
5
 (John F. Kennedy). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_692105?src=t_politics 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): domestic crisis; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

men; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ) [2]: goodwill, generosity; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: goodwill and generosity as important tools for 

union; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): union; 

5. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): party or politics as existing ideology. 

https://www.brainyquote.com/quotes/dwight_d_eisenhower_169264
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211  The great enemy of the truth
1
 is very often not the lie

2
, deliberate, contrived and dishonest, but the myth

2
, 

persistent, persuasive and unrealistic (John F. Kennedy). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_125157 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): against truth; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ) [2]: lie, myth; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): lie as an enemy of truth; 

2.2. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): myth as the great enemy of truth. 

212  Leadership
1
 and learning

2
 are indispensable to each other (John F. Kennedy). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_130752 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): leadership; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (САМОКРИТИКА): learning; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): learning is indispensable for leadership. 

213  Communism
1
 has never

2
 come to power in a country

3
 that was not disrupted by war

4
, corruption

5
 or both 

(John F. Kennedy). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_402288 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): communism; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): communism as typical for war and corruption; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): country; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): war; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): corruption. 

214  Victory
1
 has a thousand fathers, but defeat

2
 is an orphan (John F. Kennedy). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_110295 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): reaching victory in social conflicts; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): reaching victory in social conflicts as a thousand 

fathers; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): failure in proceeding to victory in social conflicts; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): failure in proceeding to victory in social conflicts 

as an orphan. 

215  Those
1
 who dare to fail miserably

2
 can achieve greatly

3
 (John F. Kennedy). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_121367 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): those; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РИЗИК І ШАНС): failing miserably; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): failing miserably as a valuable tool for increasing 

degree of proceeding to goal; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal. 

216  Mankind
1
 must put an end to war

2,3
 before war

4
 puts an end to mankind

5,6
 (John F. Kennedy). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_109215 

1, СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

mankind; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): protection of human life and rights; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): no war; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): no war as an important tool; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): war; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): war as only providing social destruction; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social destruction; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): mankind. 

217  Politics
1
 is like football; if you

2
 see daylight

3
, go through the hole

4
 (John F. Kennedy). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_135390 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): politics as football; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): daylight; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): striving; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): striving as a valuable tool. 

218  Let us
1
 never

2
 negotiate out of fear

3
. But let us never

4
 fear to negotiate

5
 (John F. Kennedy). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_114919 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): never; 
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https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_121367
https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_109215
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3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): forced negotiation; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): forced negotiation as a non-valuable tool; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): negotiation; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): negotiation as a valuable tool. 

219  The human mind
1
 is our

2
 fundamental resource (John F. Kennedy). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_114942 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ): human mind; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): human mind as a fundamental resource; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we. 

220  Domestic policy
1
 can only defeat

2
 us

3
; foreign policy

1
 can kill

2
 us (John F. Kennedy). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_400097 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ) [2]: domestic policy, foreign policy; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): foreign policy is more influential 

than domestic policy; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ) [2]: weakening social units, providing social destruction; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we. 

221  We
1
 must open the doors of opportunity

2
. But we must also equip our people

3
 to walk through those doors

4
 

(Lyndon B. Johnson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/lyndon_b_johnson_386809 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): providing opportunities; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): providing opportunities as an important purpose; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ): education; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): education as an important tool for providing 

opportunities. 

222  The vote
1
 is the most powerful instrument ever

2
 devised by man

3
 for breaking down injustice and destroying 

the terrible walls
4
 which imprison men

5
 (Lyndon B. Johnson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/lyndon_b_johnson_139323 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВИБОРИ): vote; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): vote as the most powerful tool; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): ever; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

men; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): justice; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): men. 

223  We
1
 have an opportunity

2
 to move not only toward the rich society

3
 and the powerful society

3
 but upward to the 

Great Society
3
 (Lyndon B. Johnson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/lyndon_b_johnson_114706 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РИЗИК І ШАНС): seizing opportunity; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [3]: rich society, powerful society, the 

Great Society; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): the Great Society as the highest purpose. 

224  A man
1
 without a vote

2
 is man without protection (Lyndon B. Johnson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/lyndon_b_johnson_157403 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

men; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ): without vote; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): without vote as without protection. 

225  The guns
1
 and the bombs

1
, the rockets

1
 and the warships

1
 are all symbols of human

2
 failure

3
 

(Lyndon B. Johnson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/lyndon_b_johnson_169483 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС) [4]: guns, bombs, rockets, warships; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [4]: guns, bombs, rockets and warships as failure; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

humans; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social destruction. 

226  Being president
1
 is like being a jackass in a hailstorm. There’s nothing to do but to stand there and take it

2
 

https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_114942
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(Lyndon B. Johnson). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/lyndon_b_johnson_101702 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): president; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): president as a jackass in a hailstorm; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): patience; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНО-КОПРОМІСНА / КРИТИЧНА): patience as a 

tool difficult in use. 

227  If you
1
 take no risks

2
, you will suffer no defeats

3
. But if you take no risks, you win no victories

3
 

(Richard M. Nixon). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/richard_m_nixon_386545 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ РИЗИКОМ І ШАНСОМ): no risking; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no risking as a non-valuable and unproductive 

tool; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ) [2]: degree of proceeding to goal. 

228  Defeat doesn’t finish a man, quit does
1
. A man

2
 is not finished

3
 when he’s defeated. He’s finished

3
 when he 

quits (Richard M. Nixon). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/richard_m_nixon_402997 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): proceeding in spite of fails; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): proceeding in spite of fails as an important tool; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

men; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ) [2]: degree of proceeding to goal. 

229  Government
1
 can provide opportunity

2
. But opportunity

3
 means nothing unless people

4,5
 are prepared to seize 

it
6
 (Richard M. Nixon). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/richard_m_nixon_557628 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): providing opportunities; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social progress; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people; 

5. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ РИЗИКОМ І ШАНСОМ): no seizing opportunity; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no seizing opportunity as an unproductive tool. 

230  Finishing second in the Olympics gets you silver. Finishing second
1
 in politics

2
 gets you

3
 oblivion

4
 

(Richard M. Nixon). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/richard_m_nixon_159251 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): finishing second; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): finishing second as oblivion; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): change of social trust. 

231  Let us
1
 move from the era of confrontation

2
 to the era of negotiation

3
 (Richard M. Nixon). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/richard_m_nixon_159246 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ОПІР): confrontation; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): confrontation as a non-valuable tool; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): negotiation; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): negotiation as a valuable tool. 

232  Let us
1
 build bridges, my friends, build bridges to human

2
 dignity

3
 across that gulf that separates black

4
 

America
5
 from white

4
 America (Richard M. Nixon). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/richard_m_nixon_557626 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): humans; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): human dignity; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): human dignity as an important purpose; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ) [2]: the 

black, the white; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America. 
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233  I reject the cynical view that politics is a dirty business
1
 (Richard M. Nixon). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/richard_m_nixon_164068 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): a dirty business; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): politics as not a dirty business. 

234  Our Constitution
1
 works; our great republic

2,3
 is a government of laws

4
 and not of men. Here, the people rule

5
 

(Gerald R. Ford). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/gerald_r_ford_851580 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): the Constitution; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): republicans; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): republican form of government; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ ЗАКОНУ): law; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): law as a valuable tool; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): people’s will; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): people’s will as a valuable tool. 

235  Truth
1
 is the glue that holds government

2
 together

3
 (Gerald R. Ford). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/gerald_r_ford_166058 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): truth; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): truth as glue; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): strengthening social units. 

236  For millions of men and women
1
, the church

2
 has been the hospital for soul, the school for mind and the safe 

depository for moral ideas
3
 (Gerald R. Ford). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/gerald_r_ford_400749 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): millions of 

men and women; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): church; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): church as hospital for soul, school for mind and 

safe depository for moral ideas; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): strengthening social units. 

237  America
1,2

 did not invent human rights
3
. In a very real sense, human rights

4
 invented America

5,6
 (Jimmy 

Carter). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/jimmy_carter_146704 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

America; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): America; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): America as an unproductive tool for providing 

social progress; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social progress; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): human rights; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): human rights as the only tool for providing social 

progress; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social progress; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America. 

238  Human rights
1
 are the soul of our

2
 foreign policy

3
 because human rights are the very soul of our sense of 

nationhood
3
 (Jimmy Carter). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/jimmy_carter_146701 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): human rights; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): human rights as soul of foreign policy and 

nationhood; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ) [2]: foreign policy, nationhood. 

239  Republicans
1,2

 are men of narrow vision who are afraid of the future
3
 (Jimmy Carter). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/jimmy_carter_163950 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): republicans; 

https://www.brainyquote.com/quotes/richard_m_nixon_164068
https://www.brainyquote.com/quotes/gerald_r_ford_851580
https://www.brainyquote.com/quotes/gerald_r_ford_166058
https://www.brainyquote.com/quotes/gerald_r_ford_400749
https://www.brainyquote.com/quotes/jimmy_carter_146704
https://www.brainyquote.com/quotes/jimmy_carter_146701
https://www.brainyquote.com/quotes/jimmy_carter_163950
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1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): republicans as men of narrow vision; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): republican form of government; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): fear. 

240  My
1
 position

2
 has always

3
 been, along with many other people

4
, that any differences

5
 must be resolved in a 

non-violent way
6
 (Jimmy Carter). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/jimmy_carter_430159 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): position; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): differences; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): no violence; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): no violence as the main tool. 

241  There should be an honest attempt at the reconciliation
1
 of differences

2
 before resorting to combat

3
 (Jimmy 

Carter). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/jimmy_carter_169375 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): reconciliation; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): reconciliation as an important tool; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): differences; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): combat. 

242  The future
1
 doesn’t belong to the fainthearted

2,3
; it belongs to the brave

2,4
 (Ronald Reagan). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ronald_reagan_851601 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ) [2]: the fainthearted, the 

brave; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): faintheartedness; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): faintheartedness as an unproductive tool; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): bravery; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): bravery as a productive tool. 

243  Information
1
 is the oxygen of the modern age

2,3
. It seeps through the walls topped by barbed wire, it wafts 

across the electrified borders (Ronald Reagan). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ronald_reagan_140789 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): information; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): information as oxygen; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): modern age; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social progress. 

244  Governments
1
 tend not to solve problems

2
, only to rearrange

3,4
 them (Ronald Reagan). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ronald_reagan_147690 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): problems; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): rearranging rather than 

solving; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): rearranging rather than solving as an often-used 

tool; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social progress. 

245  Government’s
1
 view of the economy

2
 could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps 

moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it
3,4

 (Ronald Reagan). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ronald_reagan_109938 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): economy; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ): technique of taxation, regulation and 

subsidization of economy. 

246  Recession
1
 is when a neighbor loses his job

2
. Depression

1
 is when you lose yours

2
 (Ronald Reagan). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ronald_reagan_183765 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – ПРОЦЕСИ / ПОДІЇ) [2]: recession, depression; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

https://www.brainyquote.com/quotes/jimmy_carter_430159
https://www.brainyquote.com/quotes/jimmy_carter_169375
https://www.brainyquote.com/quotes/ronald_reagan_851601
https://www.brainyquote.com/quotes/ronald_reagan_140789
https://www.brainyquote.com/quotes/ronald_reagan_147690
https://www.brainyquote.com/quotes/ronald_reagan_109938
https://www.brainyquote.com/quotes/ronald_reagan_183765
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ЖИТТЯ) [2]: sharpening economic problems. 

247  Politics is just like show business
1
. You

2
 have a hell of an opening, coast for a while, then have a hell of a 

close (Ronald Reagan). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ronald_reagan_147699?src=t_politics 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): show business; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as a hell of show business; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you. 

248  Politics is supposed to be the second oldest profession
1
. I have come to realize that it bears a very close 

resemblance to the first (Ronald Reagan). 

Reference: http://www.wiseoldsayings.com/politics-quotes  

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): the second oldest profession; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as the first rather than second oldest 

profession. 

249  Politics is not a bad profession
1
. If you

2
 succeed

3,4
, there are many rewards; if you disgrace yourself

3,4
, you 

can write a book (Ronald Reagan). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/tag/politics?page=7 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): profession; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): politics as not a bad profession; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА) [2]: succeeding, disgracing; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ) [2]: degree of proceeding to goal. 

250  If politics were a musical
1
, it would be “Promises, Promises”

2
 (Ronald Reagan). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/tag/politics?page=27 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): musical “Promises, Promises”; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): no keeping promises; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): unkept promises as the only tool of politics. 

251  You know I vowed when I became President
1
 not to talk about the loneliest toughest job

2
 in the world

3
 and I 

didn’t (George H.W. Bush). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_h_w_bush_464489 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): president; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): job; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as the loneliest toughest job; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): world. 

252  Promising too much
1
 can be as cruel as caring too little

1
 (William J. Clinton). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/william_j_clinton_454930 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ) [2]: no keeping promises, 

caring improperly; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no keeping promises as equal to caring 

improperly; 

1.2. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): caring improperly as equal to no keeping 

promises. 

253  Strength
1
 and wisdom

2
 are not opposing values

3
 (William J. Clinton). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/william_j_clinton_161199 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): strength; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): strength as equal to wisdom; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): wisdom; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): wisdom as equal to strength; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): values. 

254  We
1
 must teach

2
 our children

3,4
 to resolve

5
 their conflicts

6
 with words, not weapons

7
 (William J. Clinton). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/william_j_clinton_142600 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ): teaching; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ОСВІТА): children; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВІКОВИЙ АСПЕКТ): children; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): peace; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): conflicts; 

7. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): using words rather than weapons; 

7.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): using words rather than weapons as an important 

tool. 

255  Being president
1
 is like running a cemetery: you’ve got a lot of people

2
 under you and nobody’s listening 

(William J. Clinton). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/william_j_clinton_454934 
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1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): president; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): president as running a cemetery; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people. 

256  In the new economy
1
, information

2
, education

2
 and motivation

2
 are everything (William J. Clinton). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/william_j_clinton_173255 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): economy; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ) [3]: information, education, 

motivation; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [3]: information, education and motivation as 

important tools. 

257  Leadership
1
 to me

2
 means duty

3
, honor

4
, country

5,6
. It means character

7
 and it means listening

8
 from time to 

time
9
 (George W. Bush). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_124543 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): leadership; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): aiming to do duty; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): aiming to do duty as an important tool; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): honor; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): honor as an important tool; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): protection of homeland; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): protection of homeland as an important purpose; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): country; 

7. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): character; 

7.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): character as an important tool; 

8. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (САМОКРИТИКА): listening; 

8.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): listening as an important tool; 

9. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): from time to time. 

258  There’s no bigger task
1
 than protecting the homeland

2,3
 of our

4
 country

5
 (George W. Bush). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_145044 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): task; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): 

homeland; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): protection of homeland; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): protection of homeland as the biggest task; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): country. 

259  The wisest
1
 use of American

2
 strength

3
 is to advance freedom

4
 (George W. Bush). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_160371 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): wisdom; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): strength; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): freedom; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): freedom as the main purpose. 

260  Any government
1
 that supports, protects or harbors

2
 terrorists

3
 is complicit in the murder of the innocent

3
 and 

equally guilty of terrorist crimes (George W. Bush). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_146548 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ): assisting terrorists; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): assisting terrorists as murder of the innocent and 

equal guilty of terrorist crimes; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) [2]: the 

innocent, terrorists. 

261  Use
1
 power

2
 to help people

3
. For we

4
 are given power not to advance our own purposes

5
 nor to make a great 

show in the world
6
, nor a name. There is but one just use of power and it is to serve people

7
 (George W. Bush). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_124530 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): power; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): selfish purposes; 

https://www.brainyquote.com/quotes/william_j_clinton_173255
https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_124543
https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_145044
https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_160371
https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_146548
https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_124530
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6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): world; 

7. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): protection of human life and rights; 

7.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): protection of human life and rights as the main 

purpose. 

262  The Nation
1
 must defend

2
 the sanctity of marriage

3
 (George W. Bush). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_153050 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

nation; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): defending; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): protection of marriage; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): protection of marriage as an important purpose. 

263  The legislature’s
1
 job

2
 is to write law

3
. It’s the executive branch’s

1
 job to interpret law

3
 (George W. Bush). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_385815 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ) [2]: the legislature, the executive branch; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): job; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ) [2]: writing laws, interpreting laws. 

264  Government does not create wealth. The major role
1
 for the government

2
 is to create an environment where 

people
3,4

 take risks
5
 to expand the job rate

6
 in the United States

7
 (George W. Bush). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_410835 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): role; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РИЗИК І ШАНС): risking; 

6. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): higher job rates; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): higher job rates as the major purpose; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): United States. 

265  And the cornerstone of my economic policies
1,2

, when I
3
 first got elected

4
, was cutting taxes

5
 on everybody

6
 

who paid taxes (George W. Bush). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_413442 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): economic policies; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): economy; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): after elections; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): reasonable taxes; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): reasonable taxes as cornerstone; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): 

everybody. 

266  In the end
1
, that’s what this election

2
 is about. Do we

3
 participate in a politics

4
 of cynicism

5
 or a politics of 

hope
5
 (Barack Obama)? 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_375644?src=t_politics 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): in the end; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВИБОРИ): election; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

5. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ) [2]: policy of cynicism, policy of hope. 

267  Change will not come
1
 if we

2
 wait for some other person or some other time

3
. We are the ones we’ve been 

waiting for
4
. We are the change that we seek

4
 (Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_409128 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ РИЗИКОМ І ШАНСОМ): waiting; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): waiting as an unproductive tool; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РИЗИК І ШАНС) [2]: no waiting, changing oneself; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: no waiting and changing oneself as important 

tools. 

268  We
1
 need to reject any politics that targets people

2
 because of race or religion

3
. This isn’t a matter of political 

correctness
3
. It’s a matter of understanding

4
 what makes us strong

5
. The world

6
 respects us not just for our 

https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_153050
https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_385815
https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_410835
https://www.brainyquote.com/quotes/george_w_bush_413442
https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_375644?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_409128
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arsenal
7
; it respects us for our diversity

8
 and our openness

8
 and the way we respect every faith

8
 (Barack 

Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_733946 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ) [2]: race or religion policy, political correctness; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): race or religion policy as non-valuable; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): understanding; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): understanding as the most valuable tool; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): strengthening social units; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): world; 

7. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): arsenal; 

8. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПОЛІТКОРЕКТНІСТЬ І ЛІБЕРАЛЬНІСТЬ) [3]: diversity, openness, 

respecting every faith; 

8.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [3]: diversity, openness and respecting every faith 

as the most valuable tools. 

269  The future
1
 rewards those

2
 who press on

3
. I don’t have time to feel sorry for myself. I don’t have time to 

complain. I
4
 am going to press on (Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_416597 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): those; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): pressing on; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): pressing on as an important tool; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I. 

270  If the people
1
 cannot trust their government

2,3
 to do the job

4
 for which it exists – to protect them

5
 and to 

promote their common welfare
5
 – all else is lost (Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_409130 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): government; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

4. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): job; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [2]: welfare, protection of human life 

and rights; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: welfare and protection of human life and 

rights as important purposes. 

271  My fellow Americans
1
, we

2
 are and always

3
 will be a nation of immigrants

4
. We were strangers

5
 once

3
, too 

(Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_677261 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА) [2]: always, once; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): immigration liberty; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): immigration liberty as an important tool; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ): no immigration liberty. 

272  Let us remember we
1
 are all part of one American family

2
. We are united in common values

3
, and that 

includes belief in equality under the law
4
, basic respect for public order

4
 and the right of peaceful protest

4
 

(Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_677276 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): common values; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [3]: law, order, protection of human 

life and rights; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [3]: law, order, protection of human life and rights 

as important purposes. 

273  No party
1
 has a monopoly on wisdom

2
. No democracy

3
 works

4
 without compromise

2
 (Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_453812 

https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_733946
https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_416597
https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_409130
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https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_453812
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1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): parties; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ) [2]: no monopoly in wisdom, compromise; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: no monopoly in wisdom and compromise as 

the most valuable tools; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): democracy; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): weakening social units. 

274  In a world
1
 of complex threats

2
, our

3
 security

4
 and leadership

5
 depend on all elements of our power

6
 – 

including strong and principled diplomacy
7
 (Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_629343 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): world; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): threats; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): security; 

5. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): leadership; 

6. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): power; 

7. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): strong and principled diplomacy; 

7.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): strong and principled diplomacy as a productive 

tool. 

275  After a century
1
 of trying, we

2
 declared that healthcare

3
 in America

4
 is not a privilege for a few, it is a right 

for everybody
5
. After decades

1
 of talk, we finally began to wean ourselves off foreign oil

3
. We doubled our 

production of clean energy
3
. We brought more of our troops

6
 home to their families. We delivered justice

3
 to 

Osama bin Laden
7
 (Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_754711 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА) [2]: after a century, after decades; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ) [4]: providing social progress, resolving economic problems [2], reaching victory in social conflicts; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): not a few but 

everybody; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ВІЙСЬКОВА ГАЛУЗЬ): troops; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ): Osama 

bin Laden. 

276  We
1
 cannot continue to rely only on our military

2
 in order to achieve the national

3
 security

4
 objectives that 

we’ve set. We’ve got to have a civilian national security force
2
 that’s just as powerful, just as strong, just as 

well-funded (Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_409184 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС) [2]: military, civilian security; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): military as an unimportant tool; 

2.2. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): civilian security as an important tool; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): nation; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): security. 

277  I
1
 am a warrior for the middle class

2,3
 (Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_416686 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): middle 

class; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): protection of middle class; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): protection of middle class as an important 

purpose. 

278  After a century
1
 of striving

2
, after a year

1
 of debate

3
, after a historic vote

1,4
, health care reform

5
 is no longer 

an unmet promise
6
. It is the law of the land

7
 (Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_412049 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА) [3]: after a century, after a year, after a vote; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): striving; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): debate; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РЕФОРМУВАННЯ СОЦІУМУ): historic vote; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_629343
https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_754711
https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_409184
https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_416686
https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_412049
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ЖИТТЯ): providing social progress; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): providing social progress as the law of the land; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): keeping promises; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): land. 

279  With the changing economy
1
, no one has lifetime employment. But community

2
 colleges

3
 provide lifetime 

employability
4
 (Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_175270 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): economy; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

community; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ): colleges; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): colleges as a productive tool; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): resolving economic problems. 

280  This is the moment
1
 when we

2
 must build on the wealth

3
 that open markets

4
 have created and share its benefits 

more equitably. Trade
4
 has been a cornerstone of our growth and global development

3
. But we will not be able 

to sustain this growth
5
 if it favors the few and not the many

6,7
 (Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_409153 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): moment; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ) [2]: providing social progress; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ) [2]: open markets, trade; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: open markets and trade as cornerstone for 

providing social progress; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social progress; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): favoring few not the many; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): few and not 

many. 

281  We
1
 have obligation

2
 and responsibility

2
 to be investing

3
 in our students

4
 and our schools

4
. We must make sure 

that people
5
 who have grades, desire and will, but not money, can still get the best education possible

6
 (Barack 

Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_167636 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА) [2]: obligation, responsibility; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ): investing students and schools; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): investing students and schools as obligation and 

responsibility; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ОСВІТА) [2]: students, schools; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people; 

6. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): providing the best education. 

282  I
1
 consider it part of my responsibility

2
 as President

3
 of the United States

4
 to fight against negative stereotypes 

of Islam
5
 wherever they appear (Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_410718 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): responsibility; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): president; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): United States; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): no negative stereotypes of Islam; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): no negative stereotypes of Islam as one of the 

main purposes. 

283  In fact, the best thing we
1
 could do on taxes

2
 for all Americans

3
 is to simplify the individual tax code

4
. This 

will be a tough job
5
, but members of both parties

6
 have expressed an interest in doing this and I

7
 am prepared 

to join them (Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_414127 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): taxes; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): reasonable taxes; 

https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_175270
https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_409153
https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_167636
https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_410718
https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_414127
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4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): reasonable taxes as the best purpose; 

5. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (РОБОТА / ПОВЕДІНКА): job; 

6. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): parties; 

7. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I. 

284  Building new roads and bridges
1
 creates jobs

3
. Growing our exports

2
 creates jobs

3
. Reforming our outdated 

tax system
2
 and our broken immigration system

1
 creates jobs

3
 (Barack Obama). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_677249 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РЕФОРМУВАННЯ СОЦІУМУ) [2]: building new roads and bridges, 

reforming broken immigration system; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: building new roads and bridges, reforming 

broken immigration system as productive tools; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ) [2]: growing exports, reforming tax system; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: growing exports, reforming tax system as 

productive tools; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [3]: higher job rates. 

285  No dream is too big. No challenge
1
 is too great. Nothing we

2
 want for our future

3
 is beyond our reach

4
 

(Donald Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_802454 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): challenges; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): striving; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): striving as an important tool. 

286  One of the key problems today
1
 is that politics

2
 is such a disgrace, good

3
 people

4
 don’t go into government

5
 

(Donald Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_173289 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): today; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): politics; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as disgrace; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): goodness; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): government. 

287  Sometimes
1
 by losing a battle

1
 you

2
 find a new way

3
 to win the war

4
 (Donald Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_383171 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА) [2]: sometimes, battle; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (САМОКРИТИКА): experience; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal. 

288  Without passion
1
 you

2
 don’t have energy

3
, without energy

1
 you have nothing

3
 (Donald Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_384121 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ) [2]: without passion, without energy; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [2]: without energy and without passion as 

unproductive tools; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ) [2]: degree of proceeding to goal. 

289  What separates winners
1
 from losers

1
 is how a person

2
 reacts

3,4
 to twists of fate

5
 (Donald Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_130623 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ) [2]: winners, losers; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

persons; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РИЗИК І ШАНС): new twist of fate as opportunity; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): new twist of fate as opportunity 

as a winner’s tool; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ РИЗИКОМ І ШАНСОМ): new twist of fate as difficulty; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): new twist of fate as difficulty as a 

loser’s tool; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): twists of fate. 

290  In the end
1
, you

2
 are measured not by how much you undertake but by what you finally accomplish

3
 (Donald 

Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_400491 

https://www.brainyquote.com/quotes/barack_obama_677249
https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_802454
https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_173289
https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_383171
https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_384121
https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_130623
https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_400491
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1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): in the end; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): striving; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): striving as an important tool. 

291  We need a president
1
 of intelligence

2
, smarts

2
, cunning

2
, strength

3
 and stamina

3
 (Donald Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_733837 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): president; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ) [3]: intelligence, smarts, cunning; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [3]: intelligence, smarts, cunning as important 

tools; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ) [2]: strength, stamina; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: strength and stamina as important tools. 

292  When somebody
1
 challenges

2
 you

3,4
, fight back

5
. Be brutal, be tough (Donald Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_384933 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): somebody; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): challenge; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): 

you; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): fighting back brutally and toughly; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): fighting back brutally and toughly as a valuable 

tool. 

293  In America
1
, we understand that a nation

2
 is only living

3
 as long as it is striving

4,5
 (Donald Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_798398 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

nation; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): strengthening social units; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): striving; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): striving; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): striving as an important tool. 

294  The most basic duty
1
 of government

2
 is to defend the lives

3
 of its own citizens

4
. Any government that fails to do 

so
5
 is a government unworthy to lead (Donald Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_754609 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА / ПОВЕДІНКА): duty; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ): government; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): protection of human life and rights; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): protection of human life and rights as the most 

basic duty; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): citizens; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ): providing no 

social progress; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): providing no social progress as a feature of the 

government unworthy to lead. 

295  I
1
 judge

2
 people

3
 based on their

4
 capability

5
, honesty

5
, merit

5
 (Donald Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_733800 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): judging; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ГРУПОВИЙ АСПЕКТ): people; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ) [3]: capability, honesty, merit; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [3]: honesty, merit, capability as basic tools. 

296  We
1
 will be a country

2
 of generosity

3
 and warmth

3
. But we will also be a country of law

3
 and order

3
 (Donald 

Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_754608 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): country; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [4]: generosity, warmth, law, order; 

https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_733837
https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_384933
https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_798398
https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_754609
https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_733800
https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_754608
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3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [4]: generosity, warmth, law, order as important 

purposes. 

297  I actually think that the Republicans
1
 are the party of jobs and the Democrats

1
 are the party of mobs (Donald 

Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_941847 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ) [2]: republicans, democrats; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): republicans as the party of jobs; 

1.2. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): democrats as the party of mobs. 

298  We
1
 need strength

2
, we need energy

2
, we need quickness

3
 and we need brain

4
 in this country

5
 to turn it 

around
6
 (Donald Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_714309 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ) [2]: strength, energy; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: strength, energy as productive tools; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИСЦИПЛІНА ТА ПИЛЬНІСТЬ): quickness; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): quickness as a productive tool; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): brain; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): brain as a productive tool; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): country; 

6. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): reforming. 

299  Politicians
1
 can’t manage

2
. All they can do is talk

3
 (Donald Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_717761 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): politician; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social progress; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): only talking; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): only talking as a non-valuable tool. 

300  The problems
1
 we face now

2
 – poverty and violence at home, war and destruction abroad

3
 – will last only as 

long as we continue relying
2
 on the same politicians

4,5
 who created them in the first place

2
 (Donald Trump). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/donald_trump_754612 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): problems; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА) [3]: now, relying, in the first place; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): sharpening social conflicts; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕРЕФОРМУВАННЯ СОЦІУМУ): keeping the same politicians; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): keeping the same politicians as an unproductive 

tool; 

5. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): politician. 
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Таблиця Б.2 

Корпус висловлювань американських знаменитостей 

Примітки: 

1) верхні індекси відповідають номеру макродомена із переліку, що активується певним 

контекстуальним компонентом; 

2) у круглих дужках наводиться тематичне сортування компонента у внутрішньому вимірі 

макродомена (у процесі операції когнітивної інтерпретації); 

3) пунктирною лінією підкреслені засоби емфази певного макродомена (у конкретній 

валоративній перспективі); 

4) цифра у квадратних дужках вказує, що аналогічний макродомен повторюється в 

контексті певну кількість разів. 

№ Висловлювання 

1  Politics, noun. A strife of interests
1
 masquerading as a contest of principles. The conduct

2
 of public affairs

3
 for 

private advantage
4
 (Ambrose Bierce, an American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ambrose_bierce_107323 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): interests; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as interests masquerading as a contest of 

principles; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): conduct; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): public affairs; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): private advantage. 

2  Politics is the gentle art
1
 of getting votes

2
 from the poor

3
 and campaign funds

2
 from the rich

3
 by promising to 

protect each from the other
4
 (Oscar Ameringer, an American newspaper editor). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/415646 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (НАУКА): art; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК) [2]: getting votes, campaign funds; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ) [2]: the 

poor, the rich; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): keeping no promises. 

3  Politics is the art
1
 of looking for trouble

2
, finding it everywhere

3
, diagnosing it incorrectly

4
 and applying 

wrong remedies
5
 (Groucho Marx, an American actor). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/19051 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (НАУКА): art; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): troubles; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): everywhere; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): diagnosing incorrectly; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): diagnosing incorrectly; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): applying wrong 

remedies; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): applying wrong remedies. 

4  The whole art
1
 of politics

2
 consists in directing rationally

3
 irrationalities

4
 of men

5
 (Reinhold Niebuhr, an 

American theologist). 

Reference: http://www.wiseoldsayings.com/politics-quotes 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (НАУКА): art; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): rationalism; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): irrationalities; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): men. 

5  Politics is the art
1
 of controlling

2
 your

3
 environment

4
 (Hunter Thompson, an American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/hunter_s_thompson_378263 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (НАУКА): art; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): control; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

https://www.brainyquote.com/quotes/ambrose_bierce_107323
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4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): environment. 

6  Politics
1
 is when people

2
 choose

3
 their words and actions

4
 based on how they

5
 want others

6
 to react

7
 rather 

than based on what they really think (Patrick Lencioni, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/218878 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): choosing; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): choosing words and actions; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): choosing words and 

actions as a profitable tool; 

5. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): they; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

others; 

7. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): profitable reaction. 

7  Politics is just show business
1
 for ugly people

2
 (Jay Leno, an American actor and writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/jay_leno_379272 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): show business; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as just show business for ugly people; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

people; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): ugly people. 

8  Politics
1
, it seems to me, for years

2
 or too long

2
, has been concerned with right or left

3
 instead of right or 

wrong
4
 (Richard Armour, an American writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/richard_armour_107283 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА) [2]: for years, too long; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): private advantage; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): private advantage as the only purpose for years or 

too long; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): justice. 

9  The sad duty
1
 of politics

2
 is to establish justice

3
 in a sinful world

4
 (Reinhold Niebuhr, an American theologist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/reinhold_niebuhr_116900 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): duty; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): the sad duty; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): justice; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): justice as a duty of politics; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): world; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): sinful world. 

10  Politics
1
 is not a picture on a wall or a television sitcom that you

2
 can decide you don’t much care

3
 for (Molly 

Ivins, an American journalist). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/27038 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): politics as not a wall picture or television sitcom; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): caring improperly. 

11  Politics
1
 determines who

2
 has the power

3,4
, not who has the truth (Paul Krugman, an American economist and 

publicist). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/293460 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): who; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): power rather than truth; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): power rather than truth as a leading tool; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): power; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): power rather than truth as a leading purpose. 

12  Politics is the entertainment branch
1
 of industry

2
 (Frank Zappa, an American musician). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/frank_zappa_377781 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): entertainment branch; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): industry. 

13  Politics: “Poli” is a Latin word meaning “many
1
” and “tics” is the one meaning “bloodsucking

2
 creatures” 

(Robin Williams, an American actor). 

https://www.goodreads.com/quotes/218878
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Reference: https://www.goodreads.com/quotes/159089 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

many; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): private advantage; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): private advantage as bloodsucking is the only 

thing performed by many creatures. 

14  Politics and prostitution have to be the only jobs
1
 where inexperience

2
 is considered a virtue (Tina Fey, an 

American actress). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/370098 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): job; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): inexperience; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): inexperience as virtue. 

15  Politics is but the common pulsebeat
1
 of which revolution

1
 is the fever spasm (Wendell Phillips, an American 

publicist). 

Reference: http://www.wiseoldsayings.com/politics-quotes/page-2 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ) [2]: common pulsebeat, revolution; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): politics as common pulsebeat; 

1.2. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): revolution as fever spasm. 

16  Politics
1
 is a necessary evil, a necessary annoyance, a necessary conundrum (Patrick O’Rourke, an American 

satirist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/p_j_orourke_617355 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА) [3]: politics as a necessary evil, 

politics as a necessary annoyance, politics as a necessary conundrum. 

17  War has rules, mud wrestling has rules – politics
1
 has no rules

2
 (Ross Perot, an American businessman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ross_perot_383374 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): no rules; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no rules as the only tool of politics. 

18  Optimism
1,2

 is the ultimate definition of a leader
3
. A leader has to look optimistically at what is ahead while 

not ignoring
4
 the challenges

5
 that must be overcome. Those challenges are in government

6
, politics

6
, world 

leadership
6
 and even in community life

7
 (Linda McMahon, an American businesswoman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/linda_mcmahon_824296 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): optimism; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): optimism; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): optimism as the ultimate and important tool; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): leader; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): no ignoring; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): no ignoring as an important tool; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): challenges; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА) [3]: government, politics, world leadership; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЦИВІЛЬНА СФЕРА): community life. 

19  The whole aim of practical politics
1
 is to keep the populace

2
 alarmed

3
 by menacing

4
 it with an endless series of 

hobgoblins, all of them imaginary (Henry Louis Mencken, an American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/h_l_mencken_101109 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): practical politics; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

populace; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): keeping populace alarmed; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): keeping populace alarmed as the whole aim; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): menacing; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): menacing with endless series of imaginary 

hobgoblins. 

20  Politics
1
 has less to do with where you

2
 live

3
 than where your heart

3
 is (Margaret Cho, an American actress). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/margaret_cho_186797 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)) [2]: where you live. 

where your heart is; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): where your heart is as a more 

important territory of control than where you live. 

https://www.goodreads.com/quotes/159089
https://www.goodreads.com/quotes/370098
http://www.wiseoldsayings.com/politics-quotes/page-2/
https://www.brainyquote.com/quotes/p_j_orourke_617355?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/ross_perot_383374
https://www.brainyquote.com/quotes/linda_mcmahon_824296
https://www.brainyquote.com/quotes/h_l_mencken_101109
https://www.brainyquote.com/quotes/margaret_cho_186797


408 

21  Revolution
1
: In politics

2
, an abrupt change

3
 in the form of misgovernment (Ambrose Bierce, an American 

journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ambrose_bierce_134215 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): revolution; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ОПІР): revolution as an abrupt change; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): revolution as an abrupt change like 

misgovernment. 

22  If you
1
 do not want to be lied

2
 to, then you need to stop following politics

3
 (Steven Magee, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/7784251 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): 

you; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): lie; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): lie as an always-existing tool; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

23  We
1
 owe our loyalty

2
 to each other and to our children’s children

3
, not to party

4
 politics

5
 (DaShanne Stokes, 

an American writer). 

Reference: http://www.dashannestokes.com/politics-quotes.html 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): we as the main subject for strengthening social 

units; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): strengthening social units; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВІКОВИЙ АСПЕКТ): children’s children; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): children’s children as the main subject for 

strengthening social units; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): parties; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): parties as an ineffective subject for strengthening 

social units; 

5. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics. 

24  Politics
1
 is pointless if it does nothing to enhance the beauty

2
 of our

3
 lives (Howard Zinn, an American 

historian). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/509329 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): prosperity; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): prosperity as the main purpose; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we. 

25  Wars
1
 come and go; politics

2
 endure (Jacqueline Carey, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/156207 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): war; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): war as a temporary non-valuable tool; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): politics; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): politics as an enduring tool. 

26  The brutal reality of politics
1
 would be probably intolerable without drugs

2
 (Hunter Thompson, an American 

journalist). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/397102 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – ПОДІЇ): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as brutal reality; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ): drugs; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): drugs as a necessary tool. 

27  In modern
1
 politics

2
, even the leader

3
 of the free world

4
 needs help from the sultan of Facebookistan

5
 (Rebecca 

MacKinnon, an American journalist and researcher). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/407268 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): modern; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): leader; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): world; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЗМІ): Facebookistan; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): Facebookistan as an important tool. 

28  If you think Hollywood is corrupt, politics
1
 is really corrupt

2
 – and fueled more than Hollywood by money

3
 – if 

that’s possible (Ben Affleck, an American actor). 
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Reference: https://www.goodreads.com/quotes/74383 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): corruption; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): corruption as the inherent tool in politics; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): money; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): money as an inherent purpose of politics. 

29  Tides are like politics
1
. They come and go with a great deal of fuss and noise

2
, but inevitably they leave the 

beach just as they found it. On those few occasions when major change does occur, it is rarely a good news 

(Jack McDevitt, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/379761 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – ПОДІЇ): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): politics as tides providing social and political 

progress; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social and political progress. 

30  In politics
1
, everyone

2
 regards themselves as a moderate because they

3
 know some other sumbitch

4
 who’s twice 

as crazy as they are (Timothy Tyson, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/282068 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): everybody; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): everybody regards themselves as 

a moderate; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): they; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ): sumbitch; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): sumbitch twice crazy as they are. 

31  As long as politics
1
 is the shadow of big business

2,3
, the attenuation

4
 of the shadow

5
 will not change the 

substance
6
 (John Dewey, an American philosopher). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/7337523 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as shadow of big business; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): business; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): business; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ОПІР): attenuation; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

6. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress. 

32  In politics
1
, reality and appearance

2
 are of equal importance. You

3
 cannot attend to one and neglect the other. 

A man
4
 must determine both what he

3
 is, and what others believe him to be

5
 (Steven Saylor, an American 

writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/639119 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): combining reality and 

appearance; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): combining reality and appearance as an 

important tool; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ) [2]: you, he; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

men; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): profitable reaction. 

33  Politics is the name we
1
 give to the orchestration

2
 of power

3
 in any society

4
 (Robert McKee, an American 

screenwriter). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/647969 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): orchestration of power; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): politics as orchestration of 

power; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): power; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

society. 

34  In her secret soul, however, she decided that politics
1
 were as bad as mathematics, and that the mission

2
 of 

politicians
3
 seemed to be calling each other names (Louisa May Alcott, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/376927 
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1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as bad as mathematics; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): mission; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): mission of politicians seemed to be calling each 

other names; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): politician. 

35  Politics
1
 was his passion, but he

2
 wasn’t suited for the rough-and-tumble of the game. He felt things too 

deeply. There was no wall between his head and his heart (Anderson Cooper, an American journalist). 

Reference: https://www.goodreads.com/author/quotes/2995.Anderson_Cooper 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): politics as passion; 

1.2. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as a rough-and-tumble game; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): he. 

36  In business
1
 and in politics

2
 a man

3
 must carve

4
 and maul

4
 his way through men

5
 to get to be King of the 

Mountain
6
. Once there, he

7
 can be great and kind

8
 – but he must get there first (John Steinbeck, an American 

writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/416855 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): business; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

men; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ) [2]: carving, mauling; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: carving and mauling as important tools; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): men; 

6. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): King of the Mountain; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): King of the Mountain as a 

necessary purpose; 

7. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): he; 

8. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): kindness; 

8.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): kindness as a secondary tool. 

37  Courage
1
 is indispensable because in politics

2
 not life, but the world is at stake

3
(Hannah Arendt, an American 

philosopher). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/318251 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): courage; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): courage as an indispensable tool; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): security; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): security as the most important purpose. 

38  He
1
 who suffers

2
 wins

3
 in politics

4
. The martyr

5
 does not obtain the victory

3
 personally, but his group

6
, his 

successors
7
 win

3
 in the long run

8
 (Eugen Rosenstock-Huessy, an American philosopher). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/316987 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): he; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): suffering; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): suffering as an important tool; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ) [3]: degree of proceeding to goal; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

5. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ): martyrs; 

6. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

group; 

7. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВІКОВИЙ АСПЕКТ): successors; 

7.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): successors as the main subject in increasing 

degree of proceeding to goal; 

8. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): in the long run. 

39  Indeed, bribery
1
, favoritism

1
 and corruption

1
 in a great variety of forms were rampant not only in politics

2
 but 

in all levels of society
3
 (David McCullough, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/126466 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ) [3]: bribery, favoritism, corruption; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [3]: bribery, favoritism and corruption as existing 

everywhere; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

society. 

https://www.goodreads.com/author/quotes/2995.Anderson_Cooper
https://www.goodreads.com/quotes/416855
https://www.goodreads.com/quotes/318251
https://www.goodreads.com/quotes/316987
https://www.goodreads.com/quotes/126466


411 

40  Politics
1
 is division

2
 by definition; if there was no disagreement

2
, there would be no politics (Christopher 

Hitchens, an American journalist). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/475181 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВОРОЖІСТЬ) [2]: division, disagreement; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА) [2]: division and disagreement as 

inherent and necessary tools of politics. 

41  A promising young man
1
 should go into politics

2
 so that he

3
 can go on promising

4,5
 for the rest of his life

6
 

(Robert Byrne, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/378177 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

men; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): he; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): keeping no promises; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): keeping no promises as an unproductive tool; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): for the rest of life. 

42  People
1
 who write

2
 about politics

3
, whether on the left

4
 or the right

4
, have a consistent bias: they take politics 

seriously
5
 (Paul Graham, an American businessman and computer scientist). 

Reference: https://www.goodreads.com/author/quotes/23551.Paul_Graham?page=2 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): writing; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

4. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ) [2]: left politics, right politics; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): seriousness; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): seriousness as a not desirable 

tool. 

43  Or they’ll talk about fear
1
 which we used to call politics

2
 – job politics

3
, social politics

3
, government politics

3
 

(Kurt Vonnegut, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/285429 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): fear; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): fear as a tool often used in politics; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ) [3]: job politics, social politics, government politics. 

44  The flood of money
1
 that gushes into politics

2
 today

3
 is a pollution of democracy

4,5
 (Theodore H. White, an 

American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_white_162293 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): money; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): money as pollution of democracy; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): today; 

4. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): democracy; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress. 

45  She wasn’t brilliant. She was a good woman
1
 who let her

2
 emotions

3
 guide her politics

4
. She just couldn’t help 

being for anybody who was agin something (Murray Morgan, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/author/quotes/152510.Murray_Morgan 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

women; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): good woman; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): she; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): emotions; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): emotions as the main tool; 

4. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – ПОВЕДІНКА): politics. 

46  The whole point about corruption
1
 in politics

2
 is that it can’t be done, or done properly, without bipartisan

3
 

consensus
4
 (Christopher Hitchens, an American journalist). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/832501 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): corruption; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 
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https://www.goodreads.com/quotes/285429
https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_white_162293
https://www.goodreads.com/author/quotes/152510.Murray_Morgan
https://www.goodreads.com/quotes/832501
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3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): parties; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): bipartisan consensus; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): bipartisan consensus as an important tool for 

corruption. 

47  In business
1
, as in politics

2
, the public

3
 is ever

4
 so tolerant

5
 of those

6,7
 who slime

8
 (Christopher Moore, an 

American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/944236 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): business; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

the public; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): ever; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): tolerance; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): tolerance as a too used tool; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): 

those; 

7. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): those; 

8. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): sliming. 

48  If politics
1
 left out the manipulation of money

2
, I would perhaps view it more than a partisan

3
 traffic jam

4
 that 

never
5
 ends (Zephyr McIntyre, an American photographer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/645080 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as a partisan traffic jam; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): manipulation of money; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): manipulation of money as an always-existing tool; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): parties; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): providing no social and political progress as the 

only result; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always. 

49  The rich
1
 control our politics

2
 to a huge extend. In return they

3
 get tax cuts

4
 and deregulation

4
. It’s been and 

is an amazing ride for the rich (Jeffrey Sachs, an American economist). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/546769 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): the rich; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): the rich as subjects of huge control; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): they; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК) [2]: tax cuts, deregulation; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [2]: tax cuts and deregulation as ride for the rich 

always. 

50  Politics
1
 is an extension of war by other means. Arguments

2
 are soldiers. Once you

3
 know which side

4
 you’re 

on, you must support all arguments of that side, and attack all arguments that appear to favor the enemy side
5
; 

otherwise
6
 it’s like stabbing your soldiers in the back – providing aid and comfort to the enemy

7
. Politics

1
 is 

the Mind-Killer
7
 (Eliezer Yudkowsky, an American computer scientist). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/1346349 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА) [2]: politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [2]: politics as war, politics as mind killer; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): arguments; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): arguments as soldiers for proceeding to goal; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): side; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): enemies; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВОРОЖІСТЬ): no arguments; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no arguments like stabbing your soldiers in the 

back; 

7. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ) [2]: degree of proceeding to goal, 

change of human conduct. 

51  As so often
1
 happens in politics

2
, what appears to be politically expedient

3
 for those in power

4
 rarely overlaps 

with the public
5
 interest. The lesser evils

6
 of the regime

7
 become entrenched, while the greater good is never 

https://www.goodreads.com/quotes/944236
https://www.goodreads.com/quotes/645080
https://www.goodreads.com/quotes/546769
https://www.goodreads.com/quotes/1346349
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realized
8
 (Jason Stearns, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/492530 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): often; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): expedience; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): expedience as a non-valuable tool 

sometimes; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): those in power; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): the 

public; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): lesser evils; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): lesser evils as an unproductive 

tool sometimes; 

7. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): regime; 

8. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress. 

52  As long as we
1
 are tied to Middle Eastern

2
 oil

3
, we are tied

4
 to Middle Eastern politics

5
. We are hostages

4
 to 

the terrorists
6
 and nutcases

6
 who want to wipe out

4
 Israel

2
 and the United States

7
 because we

8
 support

9
 Israel 

(Ben Bova, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/470071 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): 

we; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ЕВРАЗІЙСЬКА / АФРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-

АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ) [2]: Middle East, Israel; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАУКА, ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВІСТЬ): oil trade; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): oil trade as a tool providing political dependence; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ) [3]: weakening social units [3]; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

6. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ) [2]: terrorists, nutcases; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): the United States; 

8. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

9. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): support. 

53  If you
1
 hope for any sort of dialogue and unity

2
 with all factions

3
 on the vaguely leftist

3,4
 or radical

3,4
 side of 

politics, you must cease from silly verbal abuse
5
. If you don’t want it

6
, then we

1
 go on as we are, fractious and 

impotent
7
 (Edward Abbey, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/490488 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ) [2]: you, we; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social and political progress; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ) [3]: factions, leftists, radicals; 

4. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ) [2]: leftist side of politics, radical side of politics; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): no verbal abuse; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): no verbal abuse as a productive tool; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): verbal abuse; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): verbal abuse as an unproductive tool; 

7. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress. 

54  In business
1
 or in politics

2
, responsibility

3
 without authority

4
 is any chief executive’s

5
 worst nightmare (Gene 

Healy, an American journalist). 

Reference: https://www.goodreads.com/author/quotes/251425.Gene_Healy 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): business; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): responsibility; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ): responsibility without authority; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): responsibility without authority as nightmare; 

5. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): chief executive. 

55  Politics
1
 is to the conversation of Louisiana

2
 what horse racing is to England’s. In London, anybody from the 

Queen to a dustman will talk horses; in Louisiana, anyone from a society woman
3
 to a bellhop

4
 will talk 

politics. Louisiana politics is of an intensity and complexity that are matched, in my experience, only in the 

https://www.goodreads.com/quotes/492530
https://www.goodreads.com/quotes/470071
https://www.goodreads.com/quotes/490488
https://www.goodreads.com/author/quotes/251425.Gene_Healy
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republic of Lebanon
5
 (Abbott Joseph Liebling, an American journalist). 

Reference: https://www.goodreads.com/author/quotes/1150048.A_J_Liebling 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – ПОДІЇ): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: politics to Louisiana as horse racing to 

England, politics in Louisiana as so intense and complex as in Lebanon; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): Louisiana; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

women; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ГАЛУЗЬ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ): bellhops; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ЕВРАЗІЙСЬКА / АФРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-

АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): Lebanon. 

56  Meanwhile, in 2018
1
, our

2
 politics

3
 further devolved

4
 into a baying theatre of horror. How do you read when 

the world is burning (Katy Waldman, an American journalist)? 

Reference: https://www.goodreads.com/author/quotes/18837352.Katy_Waldman 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): in 2018; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – ПОДІЇ): politics; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): providing no social and political progress as a 

baying theatre of horror. 

57  If a campaign is not dynamic, it is static. If a campaign is not on move, it is floundering. Politics
1
 is kinetic

2
. 

Politics in motion
2
 (Roger Stone, an American political consultant and lobbyist). 

Reference: https://www.goodreads.com/author/quotes/1164722.Roger_Stone?page=2 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – ПОДІЇ): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): politics as kinetic and in motion; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ) [2]: providing social and political progress. 

58  Gossip
1
 is petty, but in the world

2
 of politics

3
 it is also essential (Emma Chase, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/work/quotes/61547985-royally-yours 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): gossip; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): gossip as petty but essential tool; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): world; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

59  In the politics
1
 of everyday

2
, our

3
 own words and gestures, or their absence

4
, count very much (Timothy 

Snyder, an American historian). 

Reference: https://www.goodreads.com/work/quotes/54882949-on-tyranny-twenty-lessons-from-the-twentieth-

century?page=7 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): everyday; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): words and gestures or their 

absence; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): words and gestures or their absence as an 

important tool. 

60  To be sure, nobody
1
 who really thinks about history

2
 can take politics

3
 altogether seriously (Susan Sontag, an 

American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/author/quotes/7907.Susan_Sontag?page=15 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): everybody; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАУКА, ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВІСТЬ): history; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): history as a tool with non-seriousness; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

61  Art is supposed to inspire the highest level the humankind has to offer. Politics
1
 is only agreeing on rules

2
 that 

one
3
 might use to engage with others

4
 and slowly changing them

2
 with hope no one else will notice

5
 

(C.S. Johnson, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/author/quotes/6889892.C_S_Johnson 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РЕФОРМУВАННЯ СОЦІУМУ): agreeing on rules and slowly changing 

them; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): agreeing on rules and slowly changing them as the 

https://www.goodreads.com/author/quotes/1150048.A_J_Liebling
https://www.goodreads.com/author/quotes/18837352.Katy_Waldman
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only tool for private advantage; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): one; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

others; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): private advantage. 

62  Politics is the art
1
 of enriching oneself

2
, the art of robbery

2
 (Ted Bell, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/work/quotes/3575410-spy-alexander-hawke-4 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (НАУКА): art; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК) [2]: enriching oneself, robbery. 

63  In a democracy
1
, politics is an expression and form of public ethics

2
, wherein citizens

3
 become aware of their 

interdependence
4
, and the reciprocity in this relationship reinforces their mutual respect for the rights and 

duties
5
 of each to the other

6
 (Michael Singh, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/author/quotes/562531.Michael_Singh 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): democracy; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): an expression and form of public ethics; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

citizens; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): interdependence; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): interdependence as an important tool for 

strengthening social units; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): strengthening social units; 

6. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): each to the other. 

64  The conception
1
 of people

2
 acting against their own best interests

3,4
 should not startle us. We see it 

occasionally every day
5
 in sleep-walking and in politics

6
 (Richard Condon, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/author/quotes/214583.Richard_Condon 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): conception; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): conception of people acting against 

their own best interests; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): conception of people acting 

against their own best interests as a not surprising tool; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): everyday; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

65  Practical politics
1
 consists in ignoring facts

2
, but education

3
 and politics

4
 are two different and often 

contradictory things (Henry Adams, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/work/quotes/40318865-the-education-of-henry-adams-volume-2 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): practical politics; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): ignoring facts; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ОСВІТА): education; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): education as contradicting and 

differing from politics; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): politics as contradicting and 

differing from education. 

66  Politics, it turns out, is a science
1
 I don’t yet understand. Killing things, breaking things – destroying things? 

That, I understand. Getting angry and going to war, I understand. But patiently
2
 playing a confusing game of 

chess with a bunch of strangers
3
 from around the world

4
? God, I’d so much rather shoot someone (Tahereh 

Mafi, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/9117675 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (НАУКА): science; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as a non-understandable science of playing 

a confusing game of chess; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): patience; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): strangers; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): world. 

67  Tammy said, “Or else it’s like an addiction. Politics is, or how you
1
 feel

2
 about what you are is, or how you 

feel about identity
3
 and what it makes you do. Same appetite. It all depends on what you like: uppers or 

downers” (Joshua Cohen, an American writer). 
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Reference: https://www.goodreads.com/author/quotes/91091.Joshua_Cohen?page=2 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): feeling; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as an addict feeling of downers or uppers; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): identity. 

68  Politics
1
 in the true sense has to do with the prosperity

2
, peace

2
 and security

2
 of the people

3
 (Henry Ford, an 

American businessman). 

Reference: https://www.thehenryford.org/collections-and-research/digital-resources/popular-topics/henry-ford-

quotes 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [3]: prosperity, peace, security; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [3]: prosperity, peace, security as main purposes; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

people. 

69  Beyond shame
1
 there is politics

2
 (Gerard de Marigny, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/8970330 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): no shame; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no shame as an inherent tool of politics; 

2, ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

70  Politics is my business
1
 and I

2
 make it pay

3
 (John Mahon, an American businessman). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/tag/baltimore 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): business; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): business. 

71  Politics is not leadership
1
. It never has been. It never

2
 will be (Richie Norton, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/8807505 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): not leadership; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): politics as not leadership always; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always. 

72  The parents of politics
1
 are lack of control

2
 and seeking to control

3
. The parents of leadership

4
 are influence

5
 

and trust
6
 (Richie Norton, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/tag/influence?page=7 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): politics as not leadership; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): lack of control; 

3.ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): seeking to control; 

4. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): leadership; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): influence; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): trust. 

73  The women
1
 of the world

2
 will dominate

3
 politics

4
 someday

5
, and you mustn’t be too old-fashioned in your 

notions to join the procession of progress (Lyman Frank Baum, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/author/quotes/3242.L_Frank_Baum?page=15 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

women; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): women as a promising subject; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): world; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДНА МОНОПОЛІЯ): domination; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): someday. 

74  Politics
1
 is about improvement

2
 of people’s

3
 lives, lessening

2
 human

4
 suffering, advancing the cause of peace

2
 

and justice
2
 in our

5
 country

6
 and in the world

7
 (Paul Wellstone, an American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/quotes/56943 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [4]: improvement of people’s lives, 

less suffering, peace, justice; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [4]: improvement of people’s lives, less suffering, 

peace, justice as the most important purposes in any place; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

people; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

humans; 

5. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 
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https://www.thehenryford.org/collections-and-research/digital-resources/popular-topics/henry-ford-quotes
https://www.thehenryford.org/collections-and-research/digital-resources/popular-topics/henry-ford-quotes
https://www.goodreads.com/quotes/8970330
https://www.goodreads.com/quotes/tag/baltimore
https://www.goodreads.com/quotes/8807505
https://www.goodreads.com/quotes/tag/influence?page=7
https://www.goodreads.com/author/quotes/3242.L_Frank_Baum?page=15
https://www.goodreads.com/quotes/56943


417 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): country; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): world. 

75  It’s politics
1
. It makes everybody

2
 stupid

3
. When you grow up, you will know what I mean (Pat Conroy, an 

American writer). 

Reference: https://www.goodreads.com/author/quotes/6942.Pat_Conroy?page=15 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – ПОДІЇ): politics; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): 

everybody; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): change of human conduct; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): change of human conduct as a non-avoidable 

result. 

76  One of the reasons people
1
 hate politics

2
 is that truth

3
 is rarely

4
 a politician’s

5
 objective. Election

6
 and power

6
 

are (Cal Thomas, an American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/cal_thomas_189198 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as a hated sphere; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): truth; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

5. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): politician; 

6. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК) [2]: election, power; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [2]: election and power as the only purposes. 

77  Finance
1
 is a gun. Politics

2
 is knowing when to pull the trigger

3
 (Mario Puzo, an American writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/mario_puzo_397950 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): finance; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): finance as gun for private advantage; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): private advantage. 

78  The first lesson of economics is scarcity: there is never enough of anything to fully satisfy all those
1
 who want 

it. The first lesson of politics
2
 is to disregard the first lesson of economics

3
 (Thomas Sowell, an American 

economist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_sowell_371242 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): those; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): against scarcity; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): against scarcity as the first purpose. 

79  Politics
1
 – I still think it’s a bunch of liars

2
 and a bunch of self-interest

3
. It’s not about the people

4
: it’s about 

themselves
3
 and their rise to power

3
. They

5
 are voting

6
 on things based on whether they will have the support 

of the people
3,7

 when they vote next time
8
. They don’t have the balls to say “I believe in this. I don’t care what 

happens” (Shawn Corey Carter, an American musician). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/jayz_785992 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as a bunch of liars and self-interest; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ): liars; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК) [4]: self-interest [3], power; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [2]: self-interest and power as the main purposes; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): people; 

5. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): they; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): voting; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): voting as aimed only at self-purpose; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): people; 

8. ОБСТАВИНИ УПРАЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): next elections. 

80  You
1
 can rule

2
 ignorance

3
, you can manipulate

4
 the illiterate

3
, you can do whatever you want

4
 when people

5
 

are uneducated
3,6

, so that goes in line with corrupt
4
 business

7
 and corrupt

4
 politics

8
 (William Adams, an 

American musician). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/william_511127 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): rule; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ) [3]: the 

ignorant, the illiterate, the uneducated; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ) [4]: manipulation, doing whatever you 

https://www.goodreads.com/author/quotes/6942.Pat_Conroy?page=15
https://www.brainyquote.com/quotes/cal_thomas_189198
https://www.brainyquote.com/quotes/mario_puzo_397950
https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_sowell_371242
https://www.brainyquote.com/quotes/jayz_785992?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/william_511127?src=t_politics
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want, corruption [2]; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

people; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): absence of education; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): business; 

8. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

81  The more you observe politics
1
, the more you’ve got to admit that each party

2
 is worse than the other (Will 

Rogers, an American actor). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/will_rogers_125229 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): parties; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): party as worse than the other. 

82  As a black woman
1
, my

2
 politics

3
 and political affiliation

3
 are bound up with and flow from participation in my 

people’s
4
 struggle

5
 for liberation

6
 and with fight

5
 of oppressed people all over the world

7
 against American

8
 

imperialism
6
 (Angela Davis, an American activist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/angela_davis_464189 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): black woman; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА) [2]: politics, political affiliation; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ОПІР) [2]: struggle, fight; 

6. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [2]: liberation, against imperialism; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): world; 

8. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America. 

83  Sometimes
1
 we

2
 are playing

3
 the politics

4
 too much and forget

3
 who we are just to win

5
 (Kanye West, an 

American musician). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/kanye_west_891670 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): sometimes; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ) [2]: playing, forgetting; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): winning; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): just winning as the main purpose. 

84  Politics
1
 doesn’t make strange bedfellows

2
 – marriage does (Groucho Marx, an American comedian). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/groucho_marx_106674 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): political bedfellows; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): political bedfellows as having 

faults in any case. 

85  The potential for the abuse of power through digital networks
1
 – upon which we

2
 the people

3
 now

4
 depend for 

nearly everything, including our politics
5
 – is one of the most insidious threats to democracy

6
 in the Internet 

age
4
 (Rebecca MacKinnon, an American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/rebecca_mackinnon_646274 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): abuse of power through digital networks; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): abuse of power through digital networks as one of 

the most insidious threats; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА) [2]: now, in the Internet age; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

6. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): democracy. 

86  Poetry is about grief. Politics
1
 is about grievance

2
 (Robert Frost, an American poet). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/robert_frost_134399 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): providing no social and political progress as an 

always-existing result. 

https://www.brainyquote.com/quotes/will_rogers_125229?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/angela_davis_464189?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/kanye_west_891670?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/groucho_marx_106674?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/rebecca_mackinnon_646274?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/robert_frost_134399?src=t_politics
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87  There is no more independence
1
 in politics

2
 than there is in jail (Will Rogers, an American actor). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/will_rogers_135665 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ): no independence; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no independence as in jail; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

88  There are no friends
1
 at cards or world

2
 politics

3
 (Finley Peter Dunne, an American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/finley_peter_dunne_134375 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВОРОЖІСТЬ): no friends; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no friends as one of the main tools; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): world; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

89  Misogyny
1
 is at the reptilian brain stem of a lot of right-wing politics

2
 (Bradley Whitford, an American actor). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/bradley_whitford_954903 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): misogyny; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): misogyny as at the reptilian brain stem; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): right-wing politics. 

90  Make-believe
1
 colors the past

2
 with innocent distortion, and it swirls ahead of us

3
 in a thousand ways in 

science
4
, in politics

5
, in every bold intention

6
 (Shirley Temple, an American actress). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/shirley_temple_775954 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): make-believe; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): make-believe as innocent distortion and existing 

everywhere; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): past; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): 

we; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПРИРОДНИЧІ НАУКИ): science; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЦИВІЛЬНА СФЕРА): every bold intention. 

91  Politics
1
 has become so expensive that it takes a lot of money

2
 even to be defeated

3
 (Will Rogers, an American 

actor). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/will_rogers_164072 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as extremely expensive; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): money; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal. 

92  Like religion, politics and family planning, cereal is not a topic
1
 to be brought up in public

2,3
. It’s too 

controversial (Erma Bombeck, an American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/erma_bombeck_136526 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): topic; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as a too controversial topic; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): no public discussion; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): the 

public. 

93  No man
1
 should be in politics

2
 unless he would honestly

3
 rather not be there (Henry Adams, an American 

historian). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/henry_adams_802445 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

men; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): no honesty; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no honesty as a usually used tool. 

94  We may like to think politics is a battle of ideas
1
 and that the best idea wins out. But that’s not true in most 

elections
2
. Most elections

3
 are about the worst ideas

4
 losing

5
, not the best ideas

4
 winning

5
 (Chuck Todd, an 

American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/chuck_todd_648681 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): ideas; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): elections; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): elections; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА) [2]: the best ideas, the worst ideas; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): the worst ideas as a primary tool 

in proceeding to goal during elections; 

4.2. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): the best ideas as a secondary tool 

https://www.brainyquote.com/quotes/will_rogers_135665?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/finley_peter_dunne_134375?src=t_politics
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in proceeding to goal during elections; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ) [2]: degree of proceeding to goal. 

95  For Americans
1
 of the Greatest Generation

2
 that fought World War II and of the Silent Generation

2
 that came 

of age in the 1950s, the great moral and ideological cause was the Cold War
3
. It

4
 gave purpose and clarity

5
 to 

our
6
 politics

7
, our foreign policy

7
 and our lives

8
 (Pat Buchanan, an American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/pat_buchanan_819101 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

Americans; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА) [2]: the Greatest Generation, the Silent Generation; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): Cold War; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): Cold War; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): the Cold War as a tool for 

providing social and political progress in many spheres; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social and political progress; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): 

we; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА) [2]: politics, foreign policy; 

8. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЦИВІЛЬНА СФЕРА): lives. 

96  At the bottom of education
1
, at the bottom of politics

2
, even at the bottom of religion

3
, there must be for our

4
 

race economic independence
5
 (Booker Taliaferro Washington, an American educator). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/booker_t_washington_394187 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ОСВІТА): education; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – РЕЛІГІЯ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ): religion; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): race economic independence; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): race economic independence as the main tool in 

all spheres. 

97  My
1
 politics

2
 are of a practical kind – the integrity

3
 of the country

4
, the supremacy

3
 of the Federal 

government
5
, an honorable peace

3
, or none at all (Winfield Scott Hancock, an American soldier). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/winfield_scott_hancock_200240 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): practical politics; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [3]: integrity, supremacy, peace; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [3]: integrity, supremacy, peace as main purposes; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): country; 

5, ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): Federal Government. 

98  Not everybody
1
 is comfortable with the idea

2
 that politics is a guilty addiction. But it is (Hunter Thompson, an 

American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/hunter_s_thompson_588292 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): everybody; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): ideas; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as idea of a guilty addiction. 

99  I think, in politics
1
, half the people

2
 are gonna like you

3
 and half the people are not gonna like you, no matter 

what you do or what you say. It’s like there are no right answers. If there were, everyone
3
 would choose the 

right answers. They’re all opinions
4
 (Tom Brady, an American athlete). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/tom_brady_807010 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ) [2]: you, 

everybody; 

4. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): opinions; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): politics as different opinions. 

100  Nothing is so admirable in politics
1
 than a short memory

2
 (John Kenneth Galbraith, an American economist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_kenneth_galbraith_134407 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): short memory; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): short memory as the most admirable tool. 

https://www.brainyquote.com/quotes/pat_buchanan_819101?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/booker_t_washington_394187?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/winfield_scott_hancock_200240?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/hunter_s_thompson_588292?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/tom_brady_807010?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/john_kenneth_galbraith_134407?src=t_politics
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101  Our only real hope for democracy
1
 is that we

2
 get the money out

3
 of politics

4
 entirely and establish a system of 

publicly funded elections
5
 (Noam Chomsky, an American scientist and activist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/noam_chomsky_635918 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): democracy; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): no money; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): no money as an important tool; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): publicly funded elections; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): publicly funded elections as an important purpose. 

102  In politics
1
, a picture

2
 is worth a thousand words (Kathleen Troia McFarland, an American businesswoman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/kathleen_troia_mcfarland_644533 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): picture rather than words; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): picture rather than words as an important tool. 

103  The money
1
 in politics

2
 is a cash cow for the media

3
 (Noam Chomsky, an American scientist and activist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/noam_chomsky_635920 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): money; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): money as a cash cow; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЖУРНАЛІСТИКА): 

the media. 

104  Artists know that diligence counts as much, if not more, as inspiration; in art, as in politics
1
, patience

2
 counts 

as much as revolution (Tony Kushner, an American playwright). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/tony_kushner_492230 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): patience; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): patience as an important tool equal to revolution. 

105  By 2000
1
, politics

2
 will simply fade away

3
. We will not see any political parties

4
 (Richard Buckminster Fuller, 

an American inventor). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/r_buckminster_fuller_163961 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): by 2000; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social and political progress; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): no parties. 

106  America’s
1
 most dangerous diseases have developed an immunity to politics

2
. We

3
 suffer

4
 not from a failure of 

political organization or power
5
, but a failure of love

6
 (Cal Thomas, an American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/cal_thomas_189192 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): weakening social units; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕРЕФОРМУВАННЯ СОЦІУМУ): failure of political organization or 

power; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): failure of political organization 

or power as leading to weakening social units insignificantly; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): failure of love; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): failure of love as leading to weakening social units 

significantly. 

107  Music is the most powerful form of communication in the world
1
. It

2
 brings us all together

3
. Even religion

4
 

separates
5
 us

6
, but a hit record

2
 unites

3
 us across religious beliefs

7
, race

8
, politics

9
 (Sean Combs, an American 

musician). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/sean_combs_586107 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): world; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (МИСТЕЦТВО) [2]: music, hit record; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: music and hit record as productive tools; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ) [2]: strengthening social units; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): religion; 

https://www.brainyquote.com/quotes/noam_chomsky_635918?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/kathleen_troia_mcfarland_644533?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/noam_chomsky_635920?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/tony_kushner_492230?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/r_buckminster_fuller_163961?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/cal_thomas_189192?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/sean_combs_586107?src=t_politics
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4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): religion as an unproductive tool; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): weakening social units; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): 

we; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – РЕЛІГІЯ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ): beliefs; 

8. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЦИВІЛЬНА СФЕРА): race; 

9. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

108  I believe in the separation of church and state, but I do not believe in the separation of politics
1
 from religion

2
 

(Rick Warren, an American writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/rick_warren_456872 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): religion; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): religion as an important tool. 

109  In a sense, terrorism blossomed
1
 in the advent of television

2
. Television

3
 promotes terrorism

1
 in religion

4
 and 

in politics
5
 (Marilyn Manson, an American musician). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/marilyn_manson_617245 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ) [2]: providing no social and political progress; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): advent of television; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЗМІ): television; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): television as providing no social and political 

progress; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – РЕЛІГІЯ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ): religion; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

110  The flood of money
1
 that gushes into politics

2
 today

3
 is a pollution of democracy

4,5
 (Theodore White, an 

American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_white_162293 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): money; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): money as pollution of democracy; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): today; 

4. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): democracy; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress. 

111  Objective journalism
1
 is one of the main reasons that American

2
 politics

3
 has been allowed to be so corrupt

4
 

for so long
5
 (Hunter Thompson, an American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/hunter_s_thompson_588254 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЗМІ): objective journalism; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): objective journalism as one of the main tools 

providing no social and political progress; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): for so long. 

112  Pop culture
1
 shapes our

2
 ideas

3
 of what is normal, what our dreams

3
 can be and what our roles

3
 are. Politics

4
, 

of course, decides how power
5
 and money

6
 in the country

7
 are distributed. Both are equally important, and 

each affects the other
8,9

 (Gloria Steinem, an American activist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/gloria_steinem_690657 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): pop culture; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): pop culture as important; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ) [3]: ideas, dreams, 

roles; 

4. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): politics as important; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): power; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАУКА, ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВІСТЬ): money; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): country; 

8. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – КУЛЬТУРА): pop culture; 

https://www.brainyquote.com/quotes/rick_warren_456872?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/marilyn_manson_617245?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/theodore_white_162293?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/hunter_s_thompson_588254?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/gloria_steinem_690657?src=t_politics
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9. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

113  If you
1
 ever

2
 injected truth

3
 into politics

4
 you have no politics

5
 (Will Rogers, an American actor). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/will_rogers_135666 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): ever; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): truth; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): truth as an unproductive tool; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal. 

114  No great advance
1
 has been made in science

2
, politics

3
 or religion

4
 without controversy

5
 (Lyman Beecher, an 

American clergyman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/lyman_beecher_312058 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПРИРОДНИЧІ НАУКИ): science; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – РЕЛІГІЯ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ): religion; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): without controversy; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): without controversy as an 

unproductive tool. 

115  Politics is the art
1
 of choosing

2
 between the disastrous

3
 and the unpalatable

3
 (John Kenneth Galbraith, an 

American economist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_kenneth_galbraith_142179 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (НАУКА): art; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): choosing; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ) [2]: the disastrous, the 

unpalatable. 

116  Divorced from ethics
1
, leadership

2
 is reduced to management

3
 and politics

4
 to mere technique

3
 (James 

MacGregor Burns, an American historian). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/james_macgregor_burns_166627 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): no ethics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no ethics as an unproductive tool; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): leadership; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ) [2]: providing no social and political progress; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics. 

117  I detest politics
1
, to be honest with you. It’s a cesspool. And I don’t think I would fare well in that cesspool

2
 

because I don’t believe in political correctness
3
 and I certainly don’t believe in honesty

4
 (Ben Carson, an 

American scientist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ben_carson_490194 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as a cesspool; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ): no political correctness; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no political correctness as an inherent tool of 

politics; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): no honesty; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no honesty as an inherent tool of politics. 

118  Unfortunately, the global warming
1
 hysteria

2
, as I see it, is driven by politics

3
 more than by science

4
 (Freeman 

Dyson, an American physicist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/freeman_dyson_467886 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПРИРОДНИЧІ НАУКИ): global warming; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): global warming as hysteria; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): politics; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): politics rather than science as an 

unproductive tool; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАУКА, ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВІСТЬ): science. 

119  Politics
1
 is applesauce (Will Rogers, an American actor). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/will_rogers_141108 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

https://www.brainyquote.com/quotes/will_rogers_135666?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/lyman_beecher_312058?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/john_kenneth_galbraith_142179?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/james_macgregor_burns_166627?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/ben_carson_490194?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/freeman_dyson_467886?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/will_rogers_141108?src=t_politics
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1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as applesauce. 

120  First of all, I think it’s odd that people
1
 who cover politics

2
 wouldn’t have any political views

3
 (Nate Silver, an 

American writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/nate_silver_467513 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): political views; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): political views as an inherent and 

always-used tool. 

121  Alliance
1
 – in international politics

2
, the union of two thieves

3
 who have their hands so deeply inserted in each 

other’s pockets
4
 that they cannot separately plunder a third (Ambrose Bierce, an American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ambrose_bierce_401764 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): alliance; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): international politics; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ): thieves; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): private advantage; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): private advantage as a highly pursued purpose of 

politics. 

122  Consul
1
 – in American

2
 politics

3
, a person

4,5
 who having failed to secure an office

6
 from the people

5
 is given 

one by the Administration
1
 on condition

7
 that he leaves the country

8
 (Ambrose Bierce, an American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/ambrose_bierce_401350 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ВИКОНАВЧА 

ГАЛУЗЬ) [2]: consul, Administration; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

persons; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ) [2]: 

persons, people; 

6. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): office; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): condition; 

8. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): country. 

123  The intersection of law
1
, politics

2
 and technology

3
 is going to force a lot of good thinking

4
 (Bill Gates, an 

American businessman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/bill_gates_626111 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): law; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): law as a productive tool; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): politics; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): politics as a productive tool; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАУКА, ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВІСТЬ): technology; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): technology as a productive tool; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social and political progress. 

124  Identity politics
1
 preaches splintering

2
 of one large collaborative

3
 group

4
 into competing

5
 vindictive

5
 ones – 

resulting in new, angry tribes
4
 whose central thesis is not to cooperate

2,5
 (Greg Gutfeld, an American writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/greg_gutfeld_818924 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): identity politics; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ) [2]: weakening social units, providing no social and political progress; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): collaboration; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ) 

[2]: groups, tribes; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): angry tribes; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВОРОЖІСТЬ) [3]: competition, vindictiveness, no cooperation; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no cooperation as a central thesis. 

125  Politicians
1
 are actors, too, don’t you think? Usually, if you

2
 like

3
 people

4
 and you are outgoing

3
, not a shy 

little thing, you can do pretty well
5
 in politics

6
 (Shirley Temple, an American actress). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/shirley_temple_629730 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): politician; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

https://www.brainyquote.com/quotes/nate_silver_467513?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/ambrose_bierce_401764?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/ambrose_bierce_401350?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/bill_gates_626111?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/greg_gutfeld_818924?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/shirley_temple_629730?src=t_politics
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3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ) [2]: liking people, outgoingness; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: liking people and outgoingness as productive 

tools; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

people; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

126  Politics
1
 is tricky; it cuts both ways. Every time

2
 you

3
 make a choice

4
, it has unintended consequences

5
 (Stone 

Gossard, an American musician). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/stone_gossard_587855 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as tricky; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): every time; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): making a choice; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal. 

127  I think politics
1
 is like an X-ray machine: everything is found out eventually (Nicole Wallace, an American 

writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/nicolle_wallace_722752 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): politics as an X-ray machine finding everything. 

128  Politics
1
 are for foreigners

2
 with their endless wrongs and paltry rights

3
. Politics are a lousy way

4
 to get 

things done
5
. Politics

1
 are, like God’s infinite mercy, a last resort (Patrick O’Rourke, an American satirist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/p_j_orourke_159302 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА) [2]: politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: politics as God’s infinite mercy, politics as last 

resort; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): foreigners; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): wrongs and paltry 

rights; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): lousy way; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): politics as a lousy way to get 

things done; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): getting things done. 

129  Politics, as a practice
1
, whatever its professions

1
, has always

2
 been the systematic organization of hatreds

3
 

(Henry Adams, an American writer). 

Reference: http://www.aphorism4all.com/by_theme.php?th_id=169&p=4 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА) [2]: practice, profession; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): hatreds; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as always a systematic organization of 

hatreds. 

130  The idea
1
 that religion

2
 and politics

3
 don’t mix was invented by the Devil

4
 to keep Christians

5
 from running

6
 

their own country
7
 (Jerry Falwell, an American clergyman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/jerry_falwell_389309 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): ideas; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): no religion; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ): the Devil; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ): Christians; 

6. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): no religion’s running country; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): country. 

131  We
1
 have switched from a culture

2
 that was interested in manufacturing

3
, economics

3
, politics

4
 – trying to play 

a serious part
5
 in the world

6
 – to a culture that’s really entertainment-based

7
 (Stephen King, an American 

writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/stephen_king_427028 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (МИСТЕЦТВО): culture; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): culture as a productive tool for providing social 

and political progress; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА) [2]: manufacturing, economics; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

https://www.brainyquote.com/quotes/stone_gossard_587855?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/nicolle_wallace_722752?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/p_j_orourke_159302?src=t_politics
http://www.aphorism4all.com/by_theme.php?th_id=169&p=4
https://www.brainyquote.com/quotes/jerry_falwell_389309
https://www.brainyquote.com/quotes/stephen_king_427028
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5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social and political progress; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): world; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – КУЛЬТУРА): entertainment. 

132  Politics
1
 is my

2
 hobby. Smut

3
 is my vocation (Larry Flynt, an American publisher). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/larry_flynt_134392 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): politics as hobby and vocation; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): smut. 

133  In politics
1
, it seems, retreat

2
 is honorable if dictated by military considerations

3
 and shameful if even 

suggested for ethical reasons
3
 (Mary McCarthy, an American writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/mary_mccarthy_393700 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): retreat; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): retreat by military considerations as honorable; 

2.2. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): retreat by ethical reasons as shameful; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [2]: military considerations, ethical 

reasons. 

134  There are those who maintain that in this world
1
 women

2
 have no right to interfere in the affairs of state

3
, in 

politics
4
, in plots and counter-plots. Others that are who, more chivalrous, are willing to admit that women 

have as much right to act, think and speak
5
 as men

2
 (Belle Boyd, an American spy). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/belle_boyd_534356 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): world; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ) 

[2]: women, men; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ): no right for politics; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): right for politics. 

135  Politics
1
 and government

1
 are certainly among the most important of practical human

2
 interests

3
 

(P.T. Barnum, an American entertainer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/p_t_barnum_539961 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК) [2]: politics, government; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [2]: politics and government as the main human 

interests; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

humans; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): interests. 

136  Politics
1
 has always

2
 been ugly to me, and yet I

3
 accept that as a fact of life (Billy Graham, an American 

clergyman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/billy_graham_626327 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as ugly always; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I. 

137  The Clintons
1
 want to do big worthy things

2
, but they also want to squeeze money

3
 from rich people

4
 wherever 

they live on planet Earth
5
, insatiably gobbling up cash

6
 for politics

7
 and charity

8
 and themselves

4
 from the 

same incestuous swirl (Maureen Dowd, an American journalist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/maureen_dowd_553612 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): the Clintons; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): doing big worthy things; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): money; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ) [2]: the rich; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): the Earth; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): gobbling up cash; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): gobbling up cash as an extremely abused tool; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

8. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЦИВІЛЬНА СФЕРА): charity. 

138  Politics, after all, is largely about power
1
. And power goes to the core of our issues of control

2
 and narcissism

3
 

and need to be right and tendency to divide the human race
4
 into “us” vs. “them”

5
 (John Ortberg, an American 

clergyman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/john_ortberg_679355 

https://www.brainyquote.com/quotes/larry_flynt_134392
https://www.brainyquote.com/quotes/mary_mccarthy_393700
https://www.brainyquote.com/quotes/belle_boyd_534356
https://www.brainyquote.com/quotes/p_t_barnum_539961
https://www.brainyquote.com/quotes/billy_graham_626327
https://www.brainyquote.com/quotes/maureen_dowd_553612
https://www.brainyquote.com/quotes/john_ortberg_679355
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1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): power; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): power as the main form of politics; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): control; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (САМОКРИТИКА): narcissism; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

humans; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): proper social stratification. 

139  In addition to the decline in competition
1
, American

2
 politics

3
 today

4
 is characterized by a growing ideological 

polarization
5
 between the two major political parties

6
 (Thomas E. Mann, an American sociologist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_e_mann_250065 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): declining competition; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): today; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): ideological polarization; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): ideological polarization as a frequently used tool; 

6. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ): parties. 

140  Politics is the conspiracy
1
 of the unproductive but organized

2
 against the productive but unorganized

2
 (Joseph 

Sobran, an American activist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/joseph_sobran_170000 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): conspiracy; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ) [2]: the unproductive but 

organized, the productive but unorganized; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА) [2]: the unproductive but 

organized, the productive but unorganized. 

141  War
1
 is the ultimate tool of politics

2
 (R. Buckminster Fuller, an American inventor). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/r_buckminster_fuller_169522 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): war; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): war as an ultimate tool; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics. 

142  Marriage
1
 equality

2
 is not an issue of politics

3
: it is an issue of justice

4
 achieved by political means

5
 (Andy 

Dunn, an American businessman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/andy_dunn_901764 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): marriage; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): marriage equality; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЦИВІЛЬНА СФЕРА): justice; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): justice rather than politics as a 

proper sphere of tool implementation; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): political means. 

143  Politics
1
 is in a crisis

2
 because it’s separated from deep humanity

3
 (Marianne Williamson, an American 

writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/marianne_williamson_635390 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): separation from humanity. 

144  The undue influence of money
1
 on our

2
 politics

3
 is like cancer underlying other cancers

4
, the issue underlying 

all other issues (Marianne Williamson, an American writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/marianne_williamson_635380 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): money; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): money as cancer; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): we; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): providing no social and political progress as 

cancer. 

145  Politics
1
 in America

2
 is like stale bread. It is so yada yada that the best among us

3
 can hardly stand it

4
 

(Marianne Williamson, an American writer). 

https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_e_mann_250065
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Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/marianne_williamson_635489 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – ПОДІЇ): politics; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as stale bread and yada yada; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ): the best among us; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): degree of proceeding to goal. 

146  In a sense, terrorism blossomed
1
 in the advent of television

2
. Television

3
 promotes terrorism

1
 in religion

4
 and 

in politics
5
 (Marilyn Manson, an American musician). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/marilyn_manson_617245 

1. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ) [2]: providing no social and political progress; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): advent of television; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЗМІ): television; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): television as providing no social and political 

progress; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – РЕЛІГІЯ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ): religion; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

147  The intersection of religion
1
 and world

2
 politics

3
 has often

4
 been a bloody crossroads

5
 (Elliott Abrams, an 

American lawyer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/elliott_abrams_641185 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): religion; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): world; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): often; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): providing no social and political progress as 

bloody crossroads. 

148  I think politics
1
 come out of psychology

2
 (Bruce Springsteen, an American musician). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/bruce_springsteen_460859 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (НАУКА): politics; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): psychology. 

149  I think politicians
1
 get hamstrung

2
 by the nature of politics

3
 when the private sector

4
 can really do great 

things
5
 (Henry Rollins, an American musician). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/henry_rollins_450739 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ): politician; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): change of human conduct; 

3. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (НАУКА): politics; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): private sector; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): private sector as a productive tool; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social and political progress. 

150  I don’t think consensus-building
1
 politics

2
 is what I

3
 am meant to be doing (Christopher Hitchens, an 

American writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/christopher_hitchens_472407 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): consensus; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): consensus as an undesirable tool; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I. 

151  I
1
 am into politics

2
, and I love watching the heavier news magazine shows (Chelsea Handler, an American 

comedian). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/chelsea_handler_461847 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as heavier news magazine shows. 

152  Politics
1
 is not only about government

2,3
. Politics is about the people

4,5
 (Jay Wayne Jenkins, an American 

musician). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/young_jeezy_511168 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): politics; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМАЦІЯ): 

government; 

https://www.brainyquote.com/quotes/marianne_williamson_635489
https://www.brainyquote.com/quotes/marilyn_manson_617245
https://www.brainyquote.com/quotes/elliott_abrams_641185
https://www.brainyquote.com/quotes/bruce_springsteen_460859
https://www.brainyquote.com/quotes/henry_rollins_450739
https://www.brainyquote.com/quotes/christopher_hitchens_472407
https://www.brainyquote.com/quotes/chelsea_handler_461847
https://www.brainyquote.com/quotes/young_jeezy_511168
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3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): government; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

people; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): people; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): people as the main purpose. 

153  I think few people of education
1
 enter politics

2
 because it seems like a contact blood sport (Sherry Turkle, an 

American educator). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/sherry_turkle_554181 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ): 

people of education; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as a contact blood sport. 

154  Without alienation
1
 there can be no politics

2,3
 (Arthur Miller, an American playwright). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/arthur_miller_157598 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): without alienation; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): without alienation as an 

unproductive tool; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

155  Politics
1
 is not about left

2
 versus right

2
; it’s about top

3
 versus bottom

3
 (Jim Hightower, an American activist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/jim_hightower_164042 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ – ЗАКОНОДАВЧА 

ГАЛУЗЬ) [2]: left, right; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА) [2]: the left and the right as not 

the main subjects; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ) [2]: top, bottom; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [2]: top and bottom as the main subjects. 

156  Money
1
 is the fuel that makes political victory

2
 possible. Sadly, folks, in many cases

3
 it is more important than 

ideas
4
. And this is what turns off

2
 so many people

5
 to politics

6
 (Rush Limbaugh, an American entertainer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/rush_limbaugh_595507 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): money; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): money rather than ideas as a 

productive tool; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ) [2]: degree of proceeding to goal, 

change of human conduct; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): in many cases; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): ideas; 

5. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

6. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

157  In the old days
1
, the media

2
 is who held people

3
 accountable

4
 when they lied

1
 in politics

5
. That is not 

happening
6
 anymore

1
 (Rush Limbaugh, an American entertainer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/rush_limbaugh_595393 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА) [3]: in the old days, lying, anymore; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЗМІ): media; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): media as an important tool; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

people; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): accountability for lie; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

6. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): no accountability for lie. 

158  Human
1
 evolution

2
 relies on cooperation

3
, which is why identity politics

4
 feels so backward (Greg Gutfeld, an 

American writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/greg_gutfeld_818918 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

humans; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): human evolution; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): cooperation; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): cooperation as an important tool; 

4. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): identity politics; 

https://www.brainyquote.com/quotes/sherry_turkle_554181
https://www.brainyquote.com/quotes/arthur_miller_157598
https://www.brainyquote.com/quotes/jim_hightower_164042
https://www.brainyquote.com/quotes/rush_limbaugh_595507
https://www.brainyquote.com/quotes/rush_limbaugh_595393?src=t_politics
https://www.brainyquote.com/quotes/greg_gutfeld_818918
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4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): identity politics feels so backward. 

159  All art
1
 is political in the sense that it serves

2
 someone’s

3
 politics

4
 (August Wilson, an American playwright). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/august_wilson_575401 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (МИСТЕЦТВО): art; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): art as only serving someone’s politics; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): serving someone’s politics; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): someone; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

160  Bernie Sanders
1
 is the only politician

1
 who, consistently for 50 years

2
, has taken that social justice platform

3,4
 

into politics
5
 (Michael Render, an American musician). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/killer_mike_946830 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ) [2]: Bernie Sanders, 

politician; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): Bernie Sanders as the only productive politician; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): for 50 years; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СОЦІАЛЬНА РІВНІСТЬ): social justice; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social and political progress; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

161  I
1
 am involved in issues

2
, and issues are about grass-roots politics

3,4
 (J.B. Pritzker, an American businessman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/j_b_pritzker_624531 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): I; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): issues; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): grass roots; 

4. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): grass-roots politics. 

162  Adherents
1
 of the new religious right

2
 reject the separation of politics

3
 and religion

4
, but they

5
 bring no 

spiritual insights
6
 to politics (Christopher Lasch, an American historian). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/christopher_lasch_366636 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-ВОЛЬОВИЙ АСПЕКТ): adherents; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – РЕЛІГІЯ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ): new religious right; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): religion; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): religion as an unproductive tool; 

5. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): they; 

6. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress. 

163  That is the thing about business
1
. Facts, numbers and results

2
 actually count. It is not just about words

3
 as it 

is in politics
4
 (Carly Fiorina, an American businesswoman). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/carly_fiorina_714297 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ЕКОНОМІКА): business; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): facts, numbers and results; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): facts, numbers and results as the only tool of 

business; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ): words rather than facts, 

numbers or results; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): words rather than facts, numbers or results as the 

only tool of politics; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics. 

164  Lincoln
1
 was a supreme politician

1
. He

2
 understood

3
 politics

4
 because he understood human

5
 nature 

(Charles A. Beard, an American historian). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/charles_a_beard_746615 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ВЛАДНО-ІЄРАРХІЧНИЙ АСПЕКТ) [2]: Lincoln, politician; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): Lincoln as a supreme politician; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): he; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): understanding; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

humans. 

165  War
1
 is an arena for the display of courage

2
 and virtue

3
. Or war is politics by other means. War is a quasi-

mystical experience where you
4
 get in touch with the real

5
. There are millions of narratives we impose to try to 

make sense of war (Phil Klay, an American writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/phil_klay_716824 

https://www.brainyquote.com/quotes/august_wilson_575401
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1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): war; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА) [3]: war as arena for virtue, 

courage; war as politics by other means; war as a quasi-mystical experience; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НАПОЛЕГЛИВІСТЬ): courage; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): virtue; 

4. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

5. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – РЕАЛЬНІСТЬ): the real. 

166  A life
1
 in politics

2
 is for people

3
 who know themselves and know where their own line is between loyalty

4
 and 

honesty
4
 (Nicolle Wallace, an American writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/nicolle_wallace_722774 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): life; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

people; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ) [2]: loyalty, honesty; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА) [2]: loyalty and honesty as tools 

not easy to use. 

167  Ideology
1
, politics

2
 and journalism

3
, which luxuriate in failure

4
, are impotent in the face

5
 of hope

6
 and joy

6
 

(Patrick O’Rourke, an American satirist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/p_j_orourke_403839 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА): ideology; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): ideology as an impotent tool; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): politics; 

2.1.ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as an impotent tool; 
3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ЗМІ): journalism; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): journalism as an impotent tool; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress; 

5. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing social and political progress; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ) [2]: hope, joy; 

6.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА) [2]: hope and joy as potent tools. 

168  Politics
1
 won’t allow for the truth

2
 (Patrick O’Rourke, an American satirist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/p_j_orourke_617310 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): politics; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): no truth; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no truth as an always-existing purpose. 

169  Politics is an attempt
1
 to achieve power

2
 and prestige

2
 without merit

3
 (Patrick O’Rourke, an American satirist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/p_j_orourke_617288 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ІДЕЇ): attempt; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК) [2]: power, prestige; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): without merit. 

170  The Bible
1
 is very clear about one thing: using politics

2
 to create fairness

3
 is a sin (Patrick O’Rourke, an 

American satirist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/p_j_orourke_617311 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – РЕЛІГІЯ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ): the Bible; 

2. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): politics; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as a sinful unproductive tool; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress. 

171  Politics is the one field
1
 you

2
 do not age out of

3
 (Patrick O’Rourke, an American satirist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/p_j_orourke_617392 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): field; 

2. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): no aging out of politics; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no aging out of politics as the only purpose. 

172  Politics is – once in a while
1
 – a forum

2
 for serious debate

3
 about political philosophy

4
 (Patrick O’Rourke, an 

American satirist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/p_j_orourke_617469 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): once in a while; 

2. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): forum; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as a forum for serious debate once in a 

https://www.brainyquote.com/quotes/nicolle_wallace_722774
https://www.brainyquote.com/quotes/p_j_orourke_403839
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while; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ): debate; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – РЕЛІГІЯ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ): political philosophy. 

173  There are two factors in American
1,2

 politics
3
 that may seem strange to Europeans

1
: race

4
 and religion

4
 

(Patrick O’Rourke, an American satirist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/p_j_orourke_617545 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ) 

[2]: Americans, Europeans; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – АМЕРИКАНСЬКА СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА 

ФОРМАЦІЯ): America; 

3. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

4. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ІДЕОЛОГІЯ І ПРОПАГАНДА) [2]: race, religion; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА) [2]: race and religion as strange 

tools. 

174  Space
1
 has always

2
 been confusing to politics

3
 (Patrick O’Rourke, an American satirist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/p_j_orourke_617562 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): space; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): space as confusing for politics; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ВЛАДА, ЇЇ СУБ’ЄКТИ І ЗАХОДИ): politics. 

175  In the language of politics
1
, there is only one translation for the phrase “hope and change”: “big, fat 

government”
2,3

 (Patrick O’Rourke, an American satirist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/p_j_orourke_617619 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

2. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): government; 

2.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): big and fat government as the main purpose; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ – ПОГІРШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ): providing no social and political progress. 

176  When truth takes a backseat
1
 to ego and politics

2
, trust is lost

3
 (Patrick Lencioni, an American writer). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/patrick_lencioni_834089 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ): no truth; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): no truth as only leading to worse change of social 

trust; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (НАСЛІДОК – ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ): change of social trust. 

177  When you are a performer, you have to please a large audience. And when you
1
 are in politics

2
, you have to 

please
3
 a large audience

4
, too (Shirley Temple, an American actress). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/shirley_temple_629724 

1. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ): you; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (СФЕРА – ПОЛІТИКА): politics; 

3. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (РОЗСУДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ): pleasing; 

3.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ПОМІРНА / КРИТИЧНА): pleasing as a necessary tool; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

audiences. 

178  Politics is never
1
 about the people

2,3
. It is about money

4
. And wars

5
. And how many heads you

6
 can step on

7
 

and bodies you can step over
7
. And I

6
 am just not that kind of person

8
 (Gary Coleman, an American actor). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/gary_coleman_474298 

1. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА): always; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – КІЛЬКІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ): 

people; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС): people; 

4. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – ЗИСК): money; 

4.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): money rather than people as the main purpose; 

5. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (СИЛОВІ ДІЇ І ПРИМУС): war; 

5.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): war as the main tool; 

6. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – ОСОБИСТІСНО-АБСТРАГОВАНИЙ АСПЕКТ) [2]: you, I; 

7. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (НЕХТУВАННЯ МОРАЛЛЮ) [2]: step on heads, step over bodies; 

7.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА) [2]: step on heads, step over bodies as the main 

tools; 

8. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – КІЛЬКІСНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ): 

persons. 

179  I think it is a terrible shame that politics has become show business
1
 (Sydney Pollack, an American director). 

https://www.brainyquote.com/quotes/p_j_orourke_617545
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Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/sydney_pollack_223555 

1. ФОРМА УПРАВЛІННЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ – РОБОТА): show business; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): politics as a shameful show business. 

180  Jesus
1
 is the politics of the new age

2
. He is about the establishment of a kingdom

3
. He is the one who has 

created a new time
2
 that gives us the time

2
 not only to care

3
 for the poor

4
 but to be poor

5
. Jesus is the one who 

makes it possible to be non-violent
3,6

 in a violent world
7
 (Stanley Hauerwas, an American theologist). 

Reference: https://www.brainyquote.com/quotes/stanley_hauerwas_633020 

1. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДОТРИМАННЯ МОРАЛІ): Jesus; 

1.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (ВИСОКА): Jesus as the main tool; 

2. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ЧАС / УМОВА) [3]: new age, new time, time; 

3. РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ (МЕТА – СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС) [3]: progress, support, peace; 

4. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (ОБ’ЄКТ – ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): the poor; 

5. СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ (ЛЮДИ – СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ АСПЕКТ): the poor; 

6. ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ (ДИПЛОМАТІЯ): a non-violent way; 

7. ОБСТАВИНИ УПРАВЛІННЯ (МІСЦЕ – ТЕРИТОРІЯ (ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ)): world; 

7.1. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ (НИЗЬКА): violent world. 
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