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ВСТУП 

 

Спостерiгаючи за за стрiмким розвитком та вдосконаленням засобiв 

масової iнформацiї, якi надають полiтичним дiячам і владним структурам 

можливостi поширювати свiй вплив, а також, за подiями, що вiдбуваються в 

українському та зарубiжному полiтичному просторі, в якому iснує своя система 

механiзмiв полiтичного впливу, вочевидь переконуємося у глобальному 

зростаннi ролi полiтичного спiлкування не тiльки у сферi полiтики, але й в 

iнших галузях людського життя. Актуальнiсть роботи зумовлена необхiднiстю 

системного аналiзу процесу манiпуляцiї суспiльною свiдомiстю суб’єктами 

полiтичної дiяльностi та виявлення стратегiй, до яких вони вдаються пiд час 

здiйснення полiтичної комунiкацiї. 

Вивченню полiтичного дискурсу як особливої форми спiлкування, 

розкриттю механiзмiв складних взаємовiдношень мiж мовою, владою та 

суспiльством, дослiдженням жанрово-стилiстичних особливостей текстiв 

полiтичних промов i вербальних засобiв ефективного впливу полiтичної 

промови на свiдомiсть широких мас присвяченi працi багатьох зарубiжних – 

М. Фуко, Р. Барта (структурний пiдхiд до вивчення полiтичного дискурсу), 

М. Бахтiна, А. Грамшi (соцiальна роль мови), Д. Болiнджера (використання 

мови в полiтичнiй сферi з метою здiйснення впливу на громадську думку), 

П. Бурд’є (спiввiдношення мови та полiтики), П. Чiлтона (теорiя полiтичного 

дискурсу), Т. ван Дейка (концепцiя полiтичної iдеологiї й теорiя полiтичного 

дискурсу), Н. Феркло, Р. Водак (засади критичного дискурс-аналiзу), 

О. С. Кубрякової (когнiтивна лiнгвiстика), М. В. Iльїна (перспективи 

полiтичного дискурс-аналiзу), О. Й. Шейгал, О. Ф. Русакової (семiотика 

полiтичного дискурсу), О. Г. Алтуняна (аналiз полiтичних текстiв) – i 

вiтчизняних учених: I. В. Андрусяк, М. Д. Гулей, О.С. Фоменко (лiнгвiстичний 

аналiз полiтичного дискурсу), В. О. Павлуцької, I. С. Бутової, Г. Л. Рябоконь 

(прагматика та функцiї полiтичного дискурсу), К. С. Серажим 

(соцiолiнгвiстичний пiдхiд до вивчення дискурсу), С. Г. Вонсовича (дискурс 
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тоталiтаризму) та iнших, якi вiдiграли важливу роль у формуваннi теоретичних 

концепцiй i практичних дослiджень дисертацiйної роботи. Проблемами 

персуазивної комунiкацiї, зокрема в полiтичному дискурсi, займаються в 

основному в межах стилiстики, лiнгвiстики тексту, психолiнгвiстики, теорiї 

мовленнєвого впливу: А. В. Голоднов, А. Г. Баранов, О. С. Iссерс, А. О. Котов, 

Н. О. Безменова, Р. Лакофф, К. Смiт та iншi. Проте в українському 

мовознавствi ця проблематика до сьогоднi не має достатнього теоретичного 

висвiтлення та практичного вирiшення. I хоча вагомiсть вищезазначених 

дослiджень не пiддається сумнiву, постiйний розвиток та змiни у сферi 

полiтики та мови, як iнструментарiю впливу на електорат, вимагають бiльш 

якiсних доробок у порiвняно новому напрямку мовознавства – полiтичнiй 

лiнгвiстицi. Необхiднiсть iти в ногу з сучасними тенденцiями полiтичної 

комунiкацiї та розпiзнавати прихований змiст полiтичних висловлювань i 

зумовлює актуальнiсть вибору теми роботи, визначає її мету та завдання.  

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

Дисертацію виконано в межах теми кафедри англійської мови Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича „Семантичні, 

синтагматичні та парадигматичні властивості різнорівневих одиниць у 

германських мовах” (номер державної реєстрації 0111U003620). Тему 

дисертації затверджено на засіданні вченої ради Чернівецького національного 

Університету імені Юрія Федьковича (протокол № 2 від 23 лютого 2012 року).  

Метою дисертаційного дослідження є виявлення лінгвопрагматичних 

особливостей реалізації стратегії персуазивності в сучасному американському 

політичному дискурсі. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: 

- обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження стратегії 

персуазивності; 

- з’ясувати сутність та зміст поняття стратегії персуазивності в 

політичному дискурсі; 

- розробити комплексний підхід до аналізу політичних дебатів та 

аксептаційних промов для виявлення лінгвопрагматичних ознак стратегії 
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персуазивності; 

- простежити специфіку реалізації стратегії персуазивності в сучасному 

американському політичному дискурсі та охарактеризувати його особливості; 

- проаналізувати лінгвістичні засоби реалізації стратегії персуазивності в 

політичних дебатах й аксептаційних промовах на різних рівнях мови та в 

прагматичному аспекті; 

- визначити спільні та відмінні риси використання стратегії 

персуазивності в політичних дискурсах Барака Обами, Гілларі Клінтон та 

Джона Маккейна. 

Об’єктом дослідження є стратегія персуазивності в сучасному 

американському політичному дискурсі.  

Предметом дослідження є лінгвальні (граматичні, лексико-семантичні, 

синтаксичні, стилістичні) та прагматичні особливості втілення стратегії 

персуазивності в політичних дебатах та аксептаційних промовах.  

Матеріал дослідження становлять скрипти теледебатів (195 фрагментів 

для аналізу) та двох аксептаційних промов (офіційних заяв про погодження 

щодо висування кандидатом своєї кандидатури на посаду президента) у 

передвиборчих кампаніях представників від Демократичної та Республіканської 

партій США за 2008 рік, узяті з мережі Internet, загальним обсягом 22 287 

слововживань. Наш вибір зумовлений прагненням усебічного наскрізного 

дослідження реалізації стратегії персуазивності в політичному дискурсі 

переможця виборчих перегонів – сенатора Барака Обами. Ми зосередили увагу 

на його боротьбі з головними опонентами від Демократичної (Гілларі Клінтон) 

і Республіканської (Джон Маккейн) партій, щоб ретельно вивчити 

комунікативну сторону стратегії персуазивності, тактики її реалізації та 

лінгвальну складову політичного дискурсу сучасних американських політичних 

діячів. Вибір двох різних жанрів політичного дискурсу як матеріалу 

дослідження уможливив проведення якісного аналізу стратегії персуазивності, 

що відповідає завданням дисертаційної роботи.  

Методика дослідження ґрунтується на комунікативно-прагматичній 
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парадигмі дослідження мови, напрацьованій вітчизняними та зарубіжними 

вченими (Дж. Л. Остін, Дж. Р. Серль, Л. С. Виготський, О. М. Лєонтьєв, 

Г. Г. Почепцов, Ф. С. Бацевич, А. В. Кириліна, І. М. Осовська, О. А. Янова), що 

сприяє проведенню лінгвопрагматичного аналізу із застосуванням комплексу 

методів для розкриття сутності стратегії персуазивності та особливостей її 

реалізації в політичних дебатах та аксептаційних промовах сучасних 

американських політиків. Основними методами дослідження є: критичний 

дискурс-аналіз, запропонований Т. ван Дейком (для виділення особистісних 

персуазивних стратегій у рамках загальної комунікативної стратегії 

персуазивності, зокрема дихотомії між позитивною самопрезентацією та 

негативною презентацією інших), синтаксичний аналіз (для визначення 

структури речень та синтаксичних зв’язків у дебатах та аксептаційних 

промовах), лексико-граматичний аналіз (для розробки класифікації лексичних 

одиниць у дискурсі представників від Демократичної та Республікантської 

партій, а також для аналізу мовних засобів вираження персуазивності на 

граматичному рівні мови), стилістичний аналіз (для визначення 

найважливіших стилістичних та риторичних прийомів електорального дискурсу 

американських політиків), прагматичний аналіз (для виявлення особливостей 

реалізації стратегії персуазивності – тактик та кроків, – адресантом політичного 

повідомлення), порівняльно-зіставний метод (для встановлення схожих та 

відмінних рис у використанні стратегії персуазивності й мовних засобів її 

вираження в дискурсі Барака Обами, Гілларі Клінтон і Джона Маккейна).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

роботі вперше здійснено комплексний лінгвопрагматичний аналіз 

аксептаційних промов і дебатів, що уможливило визначення особливостей 

реалізації стратегії персуазивності в дискурсі американських політиків; 

виявлено ефективні та найбільш вживані способи втілення особистісних 

 стратегій персуазивності в дискурсах демократів та республіканців, що 

засвідчило диференційний підхід до вибору засобів переконання на різних 

етапах політичних перегонів. Уточнено й удосконалено структурну систему 
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стратегій та тактик втілення загальної комунікативної стратегії персуазивності 

у сучасному політичному дискурсі.  

На захист винесено такі основні положення: 

1. В роботі поняття дискурсу та тексту не ототожнюються, а доповнюють 

одне одного: їхні взаємовідношення трактуються як відношення частини до 

цілого, коли текст є матеріальним втіленням дискурсу, кінцевим результатом 

процесу мовної діяльності, оскільки не є обов’язковим елементом будь-якої 

політичної комунікації: під час дебатів висловлювання продукуються мовцями 

в реальному часі без використання заздалегідь підготовлених текстів.  

2. Текст, як матеріальне втіленням дискурсу, дає можливість розглядати 

його з точки зору різних мовних рівнів, де кожна мовна одиниця, використана 

автором, несе додаткові смислові навантаження, а отже детермінувати ті 

лінгвістичні характеристики та елементи мови, завдяки яким він слугує засобом 

впливу та переконання на (масового) реципієнта.  

3. Характерними рисами сучасного політичного дискурсу США є тісний 

зв’язок з релігією, орієнтація на основоположні цінності та ідеали, особлива 

увага до питань рівноправності жінок та етнічних меншин, пропагування 

американської мрії, наявність президентської риторики. 

4. Комунікативна стратегія персуазивності розглядається як свідоме та 

цілеспрямоване (навмисне) використанням вербальних і невербальних засобів з 

метою переконати інших а) перейняти певні погляди та ідеї, б) погодитися з 

тією чи іншою думкою та в) діяти відповідним чином. Вона має ієрархічну 

структуру. Під час передвиборчих кампаній стратегія персуазивності 

реалізується через особистісні стратегії позитивної само презентації та 

негативної презентації інших. 

5. Особистісні стратегії експлікуються в тексті через тактику атракції та 

зміцнення довіри, тактику активізації емоцій, тактику аргументації та тактику 

активізації адресата до дії.  

6. Специфіка використання особистісних стратегій, тактик, кроків і 

маркерів персуазивності під час дебатів та аксептаційних промов вимагає 
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врахування таких чинників, як цільова аудиторія, ситуаційний, соціально-

культурний та прагматичний контекст, в якому відбувається взаємодія 

учасників, а також жанр самого політичного дискурсу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

використання положень та висновків дисертаційної роботи у викладанні таких 

навчальних дисциплін, як стилістика англійської мови („Лінгвостилістика”: 

лексична та граматична), риторика, загальне мовознавство („Мова і мовлення”, 

„Мова і суспільство”), а також при розробці теоретичних курсів з лінгвістичної 

прагматики, соціолінгвістики, теорії дискурсу та теорії комунікації. Висвітлені 

проблеми є об’єктом зацікавлень інших гуманітарних наук, зокрема політології, 

психології та соціології. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею. Наукові положення, розробки, узагальнення та висновки, викладені в 

дисертації та винесені на захист, є результатами особистих досліджень.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати 

дисертаційного дослідження апробовано на всеукраїнських та міжнародних 

науково-практичних конференціях, зокрема: V Міжнародній науково-

практичній конференції „Міжкультурна комунікація: мова – культура – 

особистість” (Національний університет „Острозька академія”, Острог, 2011), 

IV Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми 

філології, американські та британські студії” (Національний авіаційний 

університет, Київ, 2011), VІ Міжнародній науково-практичній конференції 

„Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (Національний 

університет „Острозька академія”, Острог, 2012), VІ Міжнародній науковій 

конференції „Актуальні проблеми германської філології” (Чернівецький 

національний університет імені Ю.Федьковича, Чернівці, 2012), VІI 

Міжнародній науково-практичній конференції „Міжкультурна комунікація: 

мова – культура – особистість” (Національний університет „Острозька 

академія”, Острог, 2013), ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції „Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації” 
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(Національний університет „Острозька академія”, Острог, 2013), VІIІ 

Міжнародній науково-практичній конференції „Міжкультурна комунікація: 

мова – культура – особистість” (Національний університет „Острозька 

академія”, Острог, 2014), ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції „Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації” 

(Національний університет „Острозька академія”, Острог, 2014), Міжнародній 

науково-практичній конференції „Сучасна філологія: теорія та практика” 

(Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, 2014), IV Всеукраїнській 

науково-практичній конференції „Сучасні проблеми гуманітаристики: 

світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії” (Рівненський 

інститут Київського університету права НАН України, Рівне, 2014). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи та результати 

дослідження висвітлено в 11 наукових працях (загальним обсягом 4,57 др. арк.), 

з них: 9 (3,93 др. арк.) – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 

(0,34 др. арк.) – в наукових виданнях іноземних держав, 1 (0,3 др. арк.) – в 

інших наукових виданнях. 

Положення дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри іноземних 

мов та країнознавства Інституту туризму Прикарпатського національного 

університету імені В. Стефаника (2011-2013), кафедри філології та перекладу 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 

(2014), кафедри англійської мови Чернівецького національного університету 

імені Ю. Федьковича (2014). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

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

використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 262 

сторінки, основна частина роботи – 192 сторінки. Дисертаційна робота містить 

5 таблиць і 8 рисунків. Текст дисертації доповнюють 6 додатків, викладені на 

50 сторінках. Список використаних джерел налічує 204 позиції.  

У першому розділі – „Теоретичні засади дослідження стратегії 

персуазивності в політичному дискурсі” – висвітлено сутність понять 
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„політичний дискурс”, „політична комунікація”, „стратегія персуазивності”; 

окреслено характерні риси американського політичного дискурсу; визначено 

аргументативний потенціал політичного тексту та його вплив на оцінку, думку 

та поведінку людей.  

У другому розділі – „Методологія, методика та методи дослідження 

стратегії персуазивності” – обґрунтовано теоретико-методологічні засади 

дослідження політичного дискурсу та стратегії персуазивності, запропоновано 

й обумовлено комплексний підхід до аналізу політичних дебатів і 

аксептаційних промов у рамках критичного дискурс-аналізу, проаналізовано 

ряд основних і допоміжних стратегій та тактик, якими послуговуються 

політики під час виборчих перегонів задля отримання голосів електорату. 

У третьому розділі – „Стратегія персуазивності в політичних дебатах: 

тактики та кроки реалізації” – визначено особливості реалізації загальної 

комунікативної стратегії персуазивності, яку використовували Барак Обама, 

Гілларі Клінтон та Джон Маккейн під час дебатів 2008 року; дано порівняльну 

характеристику реалізації вищезазначеної стратегії та лінгвальної складової 

дискурсу політиків.  

У четвертому розділі – „Промови політичних діячів: лінгвально-

прагматичний вимір” – проаналізовано аксептаційні промови Барака Обами та 

Джона Маккейна. В межах критичного дискурс-аналізу окреслено спільні та 

відмінні риси реалізації стратегії персуазивності обома політиками, окреслено 

тактики, кроки та маркери персуазивності на різних рівнях мови. 

У висновках обґрунтовано виконання актуального наукового завдання – 

визначення напрямків удосконалення механізмів вивчення політичної 

комунікації, стратегії персуазивності, тактик її реалізації в сучасному дискурсі, 

розпізнавання прихованого змісту політичних висловлювань.  

Додатки складаються з фрагментів дебатів представників від 

Демократичної партії, аксептаційних промов Барака Обами та Джона 

Маккейна, 3-х таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ 

ПЕРСУАЗИВНОСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

1.1 Комунікативна сутність політичного дискурсу: характерні риси та 

основні функції 

 

У сучасному суспільстві розвиток лінгвістичних наук набув чималого 

значення, оскільки саме мова є одним з найважливішим засобів впливу на 

аудиторію [165, с. 97], через який безпосередньо реалізується політична 

діяльність. Політичний дискурс як специфічна сфера комунікації, його 

структура та особливості стали об’єктом детального лінгвістичного аналізу 

відносно недавно [81; 155; 200], тим не менше, головні характеристики 

політичної комунікації описані достатньо добре [25; 81; 82]. Лінгвістичний 

аналіз мови політики є, по суті, виявленням способів маніпуляції мовними 

знаками для досягнення конкретних політичних цілей. У центрі сучасних 

досліджень знаходяться різні механізми впливу на масову свідомість і 

принципи ефективної організації політичної комунікації.  

У лінгвістичній літературі термін „політичний дискурс” вживається у двох 

значеннях: вузькому та широкому. У широкому сенсі він включає такі форми 

спілкування, в яких сфери політики стосується хоча б одна з його складових: 

суб’єкт, адресат або зміст повідомлення, тобто всі форми комунікації політичних 

інститутів та індивідів, а також будь-яке спілкування з посиланням на політичні 

питання. О. Й. Шейгал під політичним дискурсом розуміє „будь-які мовні 

утворення, зміст яких стосується сфери політики” [82, с. 23] (тут і далі переклад 

автора – Т. С. Стецик). Політично-суспільні відносини, як внутрішні, так і 

зовнішні, новини, коментарі, фільми, ток-шоу, повсякденні розмови громадян 

про політику тощо, все це є політичним дискурсом. Крім того, широке розуміння 

дискурсу передбачає залучення до нього процесу створення текстів, їх 

сприйняття, а також екстралінгвістичні фактори, що певним чином впливають на 
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творення і сприйняття самих текстів. У вузькому ж розумінні політичний дискурс 

розглядається як різновид дискурсу, метою якого є завоювання, збереження та 

здійснення політичної влади. Такого трактування дотримується голландський 

лінгвіст Т. ван Дейк (Van Dijk, Teun A.), який вважає, що політичний дискурс є 

класом жанрів (парламентські дебати, партійні програми, промови політиків), 

обмеженим соціальною сферою – політикою [194, с. 19-20].  

Головне призначення політичного дискурсу не в тому, щоб описати 

політичну ситуацію (тобто не референція), а „переконати, пробудити в адресата 

наміри та спонукати його до дій” [24, с. 127]. Окреслена мета й визначає 

ефективність політичного дискурсу. Оскільки в роботі нас цікавить 

комунікативна сторона політичного дискурсу, спробуємо з’ясувати сутність 

цього поняття саме крізь призму комунікативної лінгвістики, предметом 

вивчення якої є мова в реальних процесах спілкування (комунікації). До 

базових понять комунікативної лінгвістики належать: комунікація, спілкування, 

комунікативний акт, інформація, комунікативний смисл, комунікативна 

діяльність, мовний код, вербальні й невербальні засоби спілкування, інтеракція, 

трансакція, комунікативний крок у діалозі та ін. [40, с. 10].   

Осередям комунікативної лінгвістики є категорії, пов’язані з організацією 

мовного коду в спілкуванні [40, с. 10]. У цьому виявляється специфіка комуніка-

тивної лінгвістики, її відмінність від психолінгвістики, соціолінгвістики, теорії 

мовленнєвої діяльності та інших напрямів і галузей сучасної науки про мову. 

Невід’ємним компонентом будь-якої комунікації завжди є комунікативна мовна 

особистість зі своїми визначальними ознаками та характеристиками [40, с. 10-

11]. Отже, комунікативна лінгвістика вивчає комунікацію, „спілкування 

особистостей за допомогою мовних і паралінгвальних засобів з метою 

передавання інформації” [6, с. 329]. 

Визначення терміна „політична комунікація” досить складне, оскільки 

обидва його компоненти – політика та комунікація – самі по собі мають багато 

трактувань як у вузькому, так і в широкому сенсах. Р. Дентон (Denton, R. E.) та 

Г. Вудворт (Woodward, G.C.), наприклад, пропонують розглядати політичну 
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комунікацію як „публічне обговорення розподілу державних ресурсів (доходів), 

офіційної влади (кому надано право приймати правові, законодавчі й виконавчі 

рішення) та офіційних санкцій (засоби державної винагороди та покарання)” 

[118, с. 14]. Таке визначення підкреслює особливий статус усної і писемної 

форм політичної риторики, проте не самих актів комунікації, що набувають 

дедалі більшого значення для розуміння політичного процесу в цілому. 

Р. Дентон та Г. Вудворт також характеризують політичну комунікацію з точки 

зору намірів відправника певного повідомлення вплинути на політичне 

середовище. „Вирішальним фактором, за яким спілкування можна назвати 

„політичним”, є не джерело надходження повідомлення чи його форма, а 

закладений у ньому зміст та мета його передачі” [118, с. 11]. Погоджуючись із 

Р. Дентоном та Г. Вудвортом, Б. Макнейр (McNair, Brian) підкреслює 

цілеспрямованість політичної комунікації, яку він визначає просто як 

„цілеспрямоване спілкування про політику” [166, с. 28]. 

Д. Грейбер (Graber, D.A.) [139], американська письменниця, пропонує 

ширше тлумачення того, що вона називає „політичною мовою”, припускаючи, 

що остання включає в себе ознаки не тільки риторики, але й паралінгвістики 

(наприклад, мову тіла), а також політичні дії, такі як бойкоти, протести тощо.  

Згідно з Д. Ліллекер (Lilleker, Darren G.): „політична комунікація така ж 

стара, як і сама політична діяльність; вона була і є характерною ознакою як 

Стародавньої Греції та Римської імперії, так і різноманітних політичних систем 

у сучасному світі” [162, с. 5]. Важко уявити ситуацію при будь-якій політичній 

системі, коли політичним діячам не потрібно б було переконувати виборців чи 

інші групи суспільства підтримати саме їх у боротьбі за владу та статус. Тим не 

менше, протягом більшої частини людської історії політична комунікація 

значною мірою була лінійним процесом „зверху-вниз”: від лідерів до народу.  

Демократизація більшості політичних систем у всьому світі змінила 

характер політичної діяльності та політичної комунікації зокрема, які стали 

частиною суспільної сфери, оскільки демократія передбачає необхідність 

політичної освіти та ефективної участі в політичному житті, яка не може 



16 

відбуватися без безпосереднього доступу до інформації. Як результат, виборець 

не задовольняється простим актом голосування, а прагне стати активним 

громадянином, який може висловлювати власні погляди на політичну ситуацію 

та нагальні політичні питання через різні засоби масової інформації, 

приєднатися до тієї чи іншої впливової групи для захисту своїх інтересів тощо. 

Усе це розширило рамки політичної комунікації, яка в теперішніх умовах 

повинна охоплювати як політичні чи соціальні групи, так і окремих індивідів, 

що ведуть боротьбу за місце в засобах масової інформації та увагу народу.  

У демократичному суспільстві спілкування між лідерами та населенням є 

необхідною умовою роботи політичної системи. З одного боку, виборці повинні 

бути поінформовані про політичні програми, питання та альтернативи, що 

пропонують кандидати та / або політичні партії, а з іншого – політичні 

представники повинні знати та зважати на побажання та вимоги тих, ким вони, 

як передбачається, будуть керувати. У такій ситуації зв’язок звязок між урядом 

та народом здійснюється в основному при посередництві політичних партій: 

„Інтереси громадян у сучасному суспільстві представлені через різні політичні 

партії” [179, с. 24]. Це означає, що й сама комунікація продукується та 

відбувається через такі партії, тому „партії слід розглядати як засіб 

спілкування” [179, с. 29]. Вони є основними учасниками політичного процесу 

комунікації. Хоча, варто зазначити, останніми роками зростає також і роль 

окремих індивідів, що пов'язано з низкою факторів, зокрема технічним 

прогресом та розвитком телебачення як візуального середовища.  

Крім того, персоналізація політичних повідомлень дає виборцям свого 

роду „інформаційний ярлик” / “information shortcut” для розшифровування та 

осмислення складних політичних питань [176]. 

Як зазначає Б. Макнейр (McNair, Brian): „...політична комунікація є 

занадто важлива, щоб її ігнорувати, особливо, коли мова йде про сучасну 

демократію” [166, с. 45]. Проте політична комунікація ефективна тільки тоді, 

коли аудиторія її сприймає, що робить необхідним не тільки враховування 

змісту передаваного повідомлення та стану політичного середовища, але й 
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позиції самої аудиторії. Е. Бетінгхаус (Bettinghaus, Erwin) також підкреслює той 

факт, що сприйняття переконливого повідомлення не є пасивним процесом. 

„Адресат настільки ж активний у процесі отримання повідомлення, як і 

адресант в його передачі. Погляди та переконання адресата визначають, як 

повідомлення буде сприйняте та якою буде відповідь на нього” [93, с. 93]. 

Тлумачень одного й того ж повідомлення може бути стільки, скільки груп чи 

навіть окремих індивідів бере участь у процесі комунікації. 

Інформаційний аспект є характеристикою будь-якого сучасного 

суспільства, яке реалізує себе через комунікацію, позаяк усі соціальні процеси 

здійснюються шляхом обміну інформацією. Контроль над інформацією та 

комунікацією є визначальним фактором, коли мова йде про політичну владу та 

соціальну структуру [92; 184]. Успіхи та невдачі індивідуальних і колективних 

суб’єктів залежать від їхньої здатності спілкуватися належним чином. Імовірно, 

найбільш детальне визначення того, що ж насправді являє собою політична 

комунікація, дав Б. Франклін (Franklin, B.): „Сфера політичної комунікації, яка 

досліджує взаємодію між ЗМІ та політичними системами на місцевому, 

національному та міжнародному рівнях” [133, с. 225]. Науковець стверджує, що 

політична комунікація фокусується на аналізі (1) політичного змісту засобів 

масової інформації, (2) суб’єктів та інститутів, задіяних у продукуванні такого 

змісту, (3) ефекту, (4) впливу політичної системи на систему засобів масової 

інформації (5) і, навпаки, впливу ЗМІ на політичну систему [133]. 

Продовжуючи думку про інформативний характер будь-якої суспільної 

діяльності, неможливо уникнути питання ролі ЗМІ в процесах політичної 

комунікації. Медіатизація сфер людського життя перетворила ЗМІ на 

ефективний інструмент впливу на всіх рівнях політичної системи, оскільки 

вони дають можливість змінити відносини між різними групами людей та 

інститутів. А сам політичний дискурс в ЗМІ є важливим засобом для звичайних 

людей одержувати інформацію про політичне життя країни [160], особливо 

коли мова йде про політичні дебати та інтерв'ю, в яких політична інформація 

подається у вигляді діалогу. Різні жанри дискурсу, такі як політичні інтерв’ю, 
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групові інтерв’ю, ток-шоу тощо, дають можливість перевести політику, яку 

часто концептуалізують як макроструктурне явище, в текст та розмови на 

мікрорівнях [105], а також персоніфікувати партійно-політичні програми, плани 

та ідеологію. Крім того, діалогічна природа таких жанрів дозволяє представити 

символічну політику [178] як мовну гру, що складається з питань та відповідей, 

які чітко демонструють позиції того чи іншого політика. Така контекстуалізація 

полегшує розуміння макрополітики та робить її більш доступною для публіки. 

Найкращим прикладом важливості ЗМІ є діяльність політиків, які, на 

відміну від політичних партій, що зазвичай зосереджують увагу на творенні 

політики за лаштунками, як правило, фокусуються на її презентації на 

публічній сцені. Для цього політики стараються використовувати всі можливі 

засоби, що відповідають контекстним обмеженням і вимогам ЗМІ, щоб донести 

свої переконання до аудиторії та отримати її довіру й позитивну реакцію.  

Медіазасоби здебільшого розглядають з двох точок зору: владних 

структур, які забезпечують передачу повідомлень про політичну ситуацію 

громадськості; приписування ЗМІ функції інформування та просвітлення 

аудиторії. Цікаво, що політики, які приймають державні рішення, беруть на 

себе обидві функції. Як суб’єкти на медіасцені, вони прагнуть впливати на 

процес висвітлення подій у ЗМІ та на розширення меж охоплення цільової 

аудиторії. В ролі ж реципієнтів політики покладаються на класичні функції 

медіа: інформування, коментування, контекстуалізування та формування 

громадської думки. Проте роль політичних керівників як одержувачів 

інформації значною мірою ігнорувалася, а отже, й досліджень у цьому 

напрямку не так багато [157; 180].  

Важливо зазначити, що комунікація в цілому та політична комунікація 

зокрема – це динамічний процес, що особливо помітно, коли мова йде про 

політичний дискурс у ЗМІ, вивчення якого відбувається на перехресті різних 

дисциплін, таких як політологія, психологія, література, бізнес-адміністрування 

тощо. Та й сама політика перестала бути чітко обмеженим полем діяльності. 

Вона дедалі тісніше перетинається з іншими сферами людського життя, 
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особливо сфери мас-медіа. У процесі спілкування учасники не продукують 

висловлювання навмання, а роблять це відповідно до контекстних обмежень і 

вимог більшої та стабільнішої системи, а саме:  „жанру дискурсу” / “a discourse 

genre”, який, залежно від обраної методологічної бази, розглядається як 

комунікативний жанр [161; 163]. Зміни в соціальній практиці мовного 

колективу проявляються в змінах контекстуальних обмежень та вимог, 

закріплених у цій сфері діяльності. Щоб пояснити їх, необхідний динамічний 

підхід, що забезпечив б перспективу розгляду зверху вниз жанру дискурсу в 

цілому та знизу вверх – складових його частин.  

Крім того, коли мова заходить про політичну комунікацію, то вочевидь 

найбільший інтерес науковців викликає вплив комунікації на аудиторію 

(потенційних виборців). Неможливо заперечувати той факту, що засоби масової 

інформації є потужним інструментом впливу на суспільну думку та поведінку, 

проте повністю передбачити ефект і наслідки такого впливу неможливо.  

Сам же політичний дискурс у ЗМІ є складним явищем: це і інституційний 

дискурс, і дискурс ЗМІ, і опосередкований політичний дискурс. Як 

інституційний дискурс він відрізняється від повсякденних розмов, оскільки 

підпорядкований інституційним цілям та процесам. Як медійний дискурс він 

відрізняється від інших типів інституційних дискурсів, позаяк є, перш за все, 

публічним дискурсом, адресованим аудиторії мас-медіа, що відрізняє його від 

дискурсу інших інститутів, таких як медицина, право, чи освіта. Як результат 

перетину двох різних інституційних дискурсів – політики та засобів масової 

інформації – він виступає в ролі опосередкованого політичного дискурсу [160]. 

Визначення цілей та завдань, підтипів, жанрів та дискурсивних практик такого 

гібридного дискурсу є важливим завданням сьогодення. 

Термін „політичний дискурс у ЗМІ” неоднозначний, оскільки може 

стосуватися як дискурсу самих політичних представників у засобах масової 

інформації, так і дискурсу журналістів з політиками, журналістів про політику 

та політичних представників у ЗМІ. Прикладом дискурсу політиків чи інших 

політичних діячів (наприклад, прес-секретарів) можуть слугувати виступи з 
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важливих питань чи надзвичайних подій, як-от парламентські дебати, виступи 

на партійних конференціях, зустрічах на вищому рівні, а також заяви, прес-

конференції тощо. Ці події вбудовані в журналістський дискурс новин й, у 

випадку засобів оповіщення, можуть бути передані безпосередньо з місця подій 

або ж трансльовані пізніше у вигляді фрагмента аудіо- чи відеозапису. Дискурс, 

в якому політики та інші політичні представники взаємодіють з журналістами, є 

діалогічною формою спілкування, яке зазвичай відбувається у вигляді інтерв’ю. 

Звертаючись ще раз до засобів оповіщення, такі інтерв’ю можуть мати місце в 

радіо- та теленовинах, бути висвітлені в журналах або на ток-шоу, один-на-

один чи з групою спеціалістів [108]. 

Дискурс про політику та самих політиків є журналістським дискурсом, 

представленим у вигляді доповідей та звітів, аналізу, коментарів тощо з боку 

дикторів програм новин, авторів статей у журналах, студійних експертів та 

кореспондентів на місцях. Такий дискурс, як правило, містить посилання на 

висловлювання інших: цитуючи відповіді політиків та представників різних 

партій на різноманітні питання, журналісти можуть створити дискусію, яка 

насправді, в реальному житті, не відбувалася. Під час інтерв’ю з політиками 

журналісти самі можуть критично стежити за політичними процесами від імені 

аудиторії. Проводячи інтерв’ю та дискутуючи з незалежними експертами про 

політичні події, а також цитуючи їх, вони дають пояснення того, який вплив 

мають і будуть мати такі події на суспільство. Проводячи громадські 

опитування, журналісти дізнаються ставлення пересічного громадянина до 

політичної ситуації в країні та за її межами. Цій меті слугують також передачі 

на зразок „Голос народу” / “Vox pops” [99], в яких можна почути думку 

студійної аудиторії, а також тих, хто ставить питання через телефонний 

дзвінок, відправку факсу чи електронною поштою. 

Дискурс про політику, таким чином, є узагальненою категорією, яка може 

включати інші дискурси. Він відбувається у вигляді монологу, коли йде 

безпосереднє звернення до аудиторії, чи діалогу, коли отримання інформації 

відбувається через взаємодію співрозмовників. За Е. Гофманом (Goffman, E.), 
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медіадискурс є „подіями на подіумі”, що визначаються як громадські заходи, 

які адресуються чи виконуються для медійної аудиторії (лекцій, повчання, 

вистави, радіо- чи теленовини, інтерв’ю та ток-шоу) [137, с. 137; 138, с. 539]. 

Структура учасників політичного дискурсу в засобах масової інформації 

передбачає журналістів як представників медіаустанов, політичних діячів як 

представників інститутів політики, представників інших соціальних інститутів, 

пересічних людей та аудиторії, що представляє громадськість як таку. Члени 

всіх цих груп мають різне значення та статус у дискурсі. Попри те, що політики 

є ньюсмейкерами політичного дискурсу, чия діяльність передбачає заплановану 

або незаплановану публічність та викликає стійкий інтерес з боку ЗМІ, їхня 

безпосередня присутність не обов’язкова. Що ж стосується журналістів та 

глядачів, то вони являють собою визначальний складовий елемент медійного 

дискурсу з будь-якого дискурсивного питання. 

Звичайно, для діалогічного жанру політичного інтерв’ю політики – необхідні 

учасники. Представники інших інститутів можуть бути задіяні для проведення 

аналізу чи надання роз’яснень та коментарів, проте зробити це можуть й експерти 

в галузі ЗМІ. Оцінка політичної ситуації та реакція на неї з боку пересічних 

громадян, студійної та / або медіааудиторії не є обов’язковим компонентом 

дискурсу ЗМІ. Існує ще одна відмінність між учасниками дискурсу, яка полягає 

в їхній належності до тих, „хто на сцені” / “on the podium”, чи тих, хто серед 

аудиторії. Умови участі в дискурсі варіюють для різних груп учасників і залежать 

від специфічних дискурсивних практик у межах інституту медіадискурсу. 

Порівняно з дискурсом повсякденного життя, інституційний дискурс часто 

розглядають як штучний, якому притаманні певні закономірності та дискурсивні 

практики. З аналітичної точки зору, основні прагматичні передумови для 

успішної комунікації в них спільні, проте їх реалізація в контексті різна. 

Найвагомішою ж особливістю медіадискурсу є те, що він адресований, 

насамперед, аудиторії, яка не бере участі в самому спілкуванні, що впливає як 

на його зміст, так і на його форму. У разі діалогічної взаємодії, яка 

транслюється в ефірі, журналісти, а в окремих випадках і гості студії, можуть 
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безпосередньо звертатися до аудиторії. Та, як правило, остання знаходиться в 

позиції того, „хто підслуховує” / “a ratified overhearer” [137], що впливає на 

структуру самого дискурсу. Врахування цього факту спонукає учасників медіа- 

дискурсу, які знаходяться „на сцені”, звертати особливу увагу саме на потреби 

аудиторії, яка зазвичай не втручається в процес обговорення. Це однаковою 

мірою виправдовує себе і стосовно монологічного звернення до громадськості. 

Орієнтація на гетерогенну масову аудиторію, члени якої мають різний рівень 

базових знань, веде до набування дискурсом формального характеру, як-от 

тлумачення незнайомих понять, жартів чи роз’яснення висновків. 

Варто зауважити, що політичний дискурс характеризується 

диференціацією між політикою як ідеологічною системою та політичним 

менеджментом у суспільстві [102, с. 34]. Останнє стосується процесів 

прийняття політичних рішень, сфери політичної діяльності й контролю, 

наприклад, законотворчих процедур, політики партії та взаємозв’язку між 

законодавчою, виконавчою владами та адміністрацією, а також громадської 

участі в політичному житті та формування думки в політиці [201, с. 297].  

Отже, політичний дискурс у ЗМІ є дискурсом, який розрахований на маси 

населення й відбувається за рахунок взаємодії представників двох макро-

інститутів сучасного суспільства, інституту політики та інституту ЗМІ. Це 

презентація політики, а не її творення. Недарма наприкінці ХХ століття ЗМІ 

почали називати „четвертою силою”, найвитонченішим мистецтвом, ключовим 

механізмом для забезпечення відповідальності політиків перед аудиторією 

слухачів та співрозмовників [128, с. 136]. 

Тому тісний взаємозв’язок між політикою та ЗМІ забезпечує реалізацію 

таких функцій політичного дискурсу, як: а) інформативна, оскільки проекція 

інформаційного поля дискурсу, яка відбувається за допомогою засобів масової 

інформації, є важливою умовою процесу об’єднання соціальної влади; б) 

інструментальна, основою якої є відносини між ЗМІ та владною елітою, що 

забезпечує механізми інформаційного відтворення політичного дискурсу в 

суспільстві. Для того, щоб забезпечити максимальну стабільність політичного 
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статус-кво, керівна верхівка чинить тиск на засоби масової інформації з метою 

управління формою та змістом новин. Проте й засоби масової інформації 

можуть впливати на політичний дискурс зі своєю монополією на реалізацію 

його інструментальної функції; та, що найважливіше, в) функцію контролю, яка 

реалізується через здатність ЗМІ виступати в ролі інструменту впливу та 

переконання з метою зміни поведінки та поглядів населення в потрібний 

політикам спосіб. Ще одна функція політичного дискурсу, забезпечення якої 

безпосередньо залежить від ЗМІ, є функція переконання та політичної 

пропаганди. За Павлуцькою В. О.: „Головною цільовою установкою 

політичного дискурсу є формування в соціумі тих думок та оцінок, які є 

необхідними для автора дискурсу„ [53, c. 220].  

Крім того, комунікативні стратегії, які використовуються в політичному 

дискурсі, безпосередньо пов’язані з медіатехнологіями та новинками, розвиток 

яких створює чимраз більше можливостей для політиків презентувати свої 

політичні погляди, себе самих та владні структури, до яких вони належать, з 

метою розширити сферу свого впливу.  

Отже, сьогодні комунікація в політичній сфері є інтерактивним процесом 

передачі інформації між політиками, засобами масової інформації та 

громадськістю. І такий процес вийшов за рамки лінійності, а здійснюється 

тепер у трьох напрямках: зверху вниз, від державних інститутів до громадян, 

горизонтально, між політичними суб’єктами, а також знизу вгору, від 

громадськості до владної верхівки. Сам же політичний дискурс включає в себе 

всі форми спілкування як політичних інститутів, так і суб’єктів політичної 

діяльності, а також будь-які повідомлення та комунікацію, що стосуються 

політичних питань. Таким чином політичні зв’язки з громадськістю, як-от 

внутрішні й зовнішні новини, коментарі, фільми, ток-шоу, повсякденні розмови 

громадян про політику тощо, і є втіленням політичного дискурсу.  

 

1.2 Лінгвопсихологічні особливості американського політичного 

дискурсу у ХХІ столітті 
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Політичний дискурс США, як і будь-якої іншої країни, зумовлюється та 

характеризується тими соціальними, економічними, політичними, 

психологічними та культурними змінами, які відбуваються в суспільстві на 

певному етапі його розвитку. Тому не дивно, що останнім часом його 

дослідженням приділять чимраз більше уваги не тільки політологи, але й 

філософи, соціологи та лінгвісти. З точки зору лінгвістики, вивчення 

політичного дискурсу є ключовим елементом у розумінні принципів та методів, 

завдяки яким мова в політиці реалізує свою основну функцію – персуазивну, 

яка полягає у формуванні світогляду й регулюванні поведінки громадян, а 

також спонуканні аудиторії до конкретної суспільно-політичної реакції. 

Американський політичний дискурс, як складне соціокультурне явище, 

формувався в умовах історичних перетворень. З самого початку його визначали 

прагнення до рівних можливостей, мрії про ідеалізоване життя в Новому світі, 

де кожен має право на соціальні блага, що відповідають його можливостям та 

вмінням, а також віра у винятковість американського народу. Усе це втілилося 

в так званій американській мрії, а також тісному зв’язку дискурсу з релігією. 

Як зазначає історик політики М. Еліаде (Eliade, M.), з моменту заснування 

Америка була „схильна до святості” / “susceptible to become sacred”, оскільки 

„заселення нової території – це все одно що знаходження Нового світу” [124, 

с. 47]. Мрією поселенців було побудувати нову країну своєю самовідданістю, 

працьовитістю та впевненістю в досягненні успіху. Така філософія успіху 

пуритан залишила відбиток на американському способі мислення, „який можна 

простежити на кожному етапі розвитку Сполучених Штатів... Навіть якщо не 

всі іммігранти розділяли пуританські традиції, вони сильно позначились на 

американському дусі” [142, с. 25]: “…they are endоwed by their Creatоr with 

certain unalienable rights, that amоng these are Life, Liberty and the pursuit оf 

Happiness” (Декларація про незалежність) [116]. Об’єднання американських 

людей в єдине ціле, в єдину націю, незважаючи на власні мрії кожного, робить 

самоуправління основоположним принципом („влада народу, волею народу і 

для народу” [186]) та становить винятковість Америки, що знаходить своє 
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втілення в будь-якому політичному виступі через використання відповідної 

лексики: the bonds that hold together, the belief that our destiny is shared [171].  

Важливим аспектом політичної системи США є також своєрідний культ 

президента, як людини, наділеної видатними особистісними якостями. Це 

простежується ще з часів Теодора Рузвельта, якого вважають засновником 

„риторичного президентства”  / “rhetoric presidency”, суть якого у тому, що 

президент виступає лідером формування громадської думки в країні [114].  

Дж. Туліс (Tulis, Jeffrey K.), автор книги The Rhetorical Presidency, 

висловлює думку, що президент наділений „риторичною владою” / “rhetorical 

power”, яка є „своєрідним варіантом виконавчої влади”, що „може виправдати 

застосування сили чи інших виконавчих органів”. З точки зору риторичного 

президентства, комунікація покликана не тільки інформувати та переконувати, 

але й створювати саму аудиторію, до якої повинен звертатися президент, 

забезпечуючи її „метафорами, категоріями та поняттями політичного 

дискурсу”, які використовуються для визначення та розуміння злободенних 

політичних питань [189, с. 203].  

Дискурс президентів США, який є невід’ємною частиною американського 

політичного дискурсу, звернений до колективної пам’яті та відображає загальне 

бачення Америки. Його характерною особливістю є посилання на елементи 

дискурсу отців-засновників та згадка про Бога, як правило, на початку, або в 

кінці промов, що, насправді, слугує підсиленню їх впливу: “…with God's 

hеlp…”, Thank you, and God blеss you all” [109], висловлення рішучості не 

відступати від ідеалів отців-засновників та документів, авторами яких вони 

були, – Декларації про незалежність та Конституції США: faithful to thе idеals of 

our forеbеars, truе to our founding documеnts [169]. Один із важливих елементів 

американського дискурсу – наявність у ньому таких риторичних прийомів, як 

повтор та виділення ключових понять, що сприяє максимізації впливу та стає 

індикатором визначення навмисне виділених ідей та думок промовців, а отже, й 

головної думки самого виступу. Так, можна чітко виділити два ключових 

елементи американського дискурсу: (wе) thе pеoplе/thе Amеrican nation та God. 
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Причому релігійність виражається стосовно як першого, так і другого. 

Американці дуже побожно ставляться до своєї нації, історії та країни, а їх віра 

розповсюджується як на Бога, так і на ідеали американського народу.  

Поряд із риторичними прийомами, згаданими вище, характерною рисою 

американського політичного дискурсу є також наявність великої кількості 

метафор, паралелізмів, контрастних пар та протиставлень [78, с. 5]. Ще з часів 

Рональда Рейгана склалося усталене уявлення про американців як про людей, 

схильних думати ідеологічними дихотоміями – bad/good, war/pеacе, 

friеnd/еnеmy тощо: “…is strеngth, not a wеaknеss. Wе arе a nation of Christians 

and Muslims, Jеws and Hindus - and non-bеliеvеrs” [169].  

Крім того, характер американського політичного дискурсу значної мірою 

пов’язаний із розвитком засобів масової інформації. У ХХ столітті, завдяки 

широкому використанню радіо для трансляції виступів політичних діячів, 

політичний дискурс набув рис звичайної розмови, що зробило його ближчим до 

аудиторії. Поява телебачення та його швидкий розвиток (особливо в кінці 70-х, 

коли відбулася стрімка експансія кабельного телебачення) дозволили політикам 

проводити „телевізійні дебати” / “televised debate”, які дали змогу виборцям 

порівнювати претендентів на посаду президента не тільки як політичних діячів, 

але і як особистостей. В свою чергу це сприяло виходу на перший план поряд із 

вербальними засобами комунікації невербальних, особливо, коли мова йшла 

про створення позитивного іміджу політика. Так, телегенічність і привабливість 

Джона Кеннеді, його природна харизма (природні здібності, завдяки яким 

людина спроможна здійснювати ефективний вплив на інших людей, привертати 

їх увагу та викликати захоплення [96]) частково допомогли йому обіграти 

Річарда Ніксона під час дебатів у 1960 році. А зі зростанням популярності 

Інтернету широкі маси населення отримали абсолютно безпрецедентний рівень 

доступу до звітів, стенограм та навіть відеозаписів кожного слова політичних 

представників, що вивело політичний дискурс на абсолютно новий рівень.   

У ХХІ столітті в американському політичному дискурсі простежується 

також особлива увага до питань рівноправ’я жінок (проблема гендерної 
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дискримінації ще й досі не розв’язана до кінця [47]), етнічних меншин та, 

останніми роками, до прав сексуальних меншин: our gay brothеrs and sistеrs, wе 

arе truly crеatеd еqual [170].  

Варто взяти до уваги й той факт, що в політиці США ще з середини ХІХ 

домінують дві великі партії, які регулярно змінюють одна одну при владі (в 

Америці діють ще 38 федеральних третіх партій, не враховуючи регіональних, 

але істотного впливу на політику вони не мають), що зумовило протистояння 

на політичній арені прихильників консерватизму (зазвичай асоціюється з 

Республіканською партією) та лібералізму (Демократична партія). У 

політичному дискурсі таке протистояння знайшло своє вираження в суттєвих 

відмінностях в інтерпретації цінностей, релігійності та самої американської 

мрії. Так, основоположні істини, такі як „свобода, справедливість, рівність” / 

“freedom, justice, equality” мають різне трактування в дискурсах лібералів і 

консерваторів. Наприклад, поняття свободи, яке є наріжним каменем 

американського лібералізму, трактується ним як індивідуалізм і наявність 

вибору, не обмеженого традиціями [168, с. 343]. При цьому свобода 

розглядається значною мірою з перспективи соціальних та політичних прав 

людини як „імунітет від втручання з боку інших (держави, церкви тощо) у твоє 

життя” [149, с. 114]. Натомість консерватори вважають, що суспільна мета 

полягає в єдності інтересів держави та нації, а не окремих індивідів.   

Слід також пам’ятати, що „політика значною мірою є мовою” [106, с. 4] 

або „формою використання мови”, а „конституції та закони є дискурсами” [192, 

с. 5]. Згідно з теорією політичного дискурсу, вибір ідей, а також вибір слів – у 

політичному дискурсі не випадковий. „Політичні представники здійснюють 

обміркований вибір [слів], що відображають набір цінностей та ідеалів, а отже, 

особливу індивідуальність” [135, с. 93].   

Отже, характерними рисами американського політичного дискурсу можна 

вважати його тісний зв’язок із релігією, яка була центральним елементом 

американської культури протягом всієї історії країни та мала величезний вплив 

на соціальний світогляд американців; орієнтацію на основоположні цінності та 
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ідеали, які відстоювали ще Отці-засновники; особлива увага до питань 

рівноправ’я жінок та етнічних меншин (останніми роками і сексуальних 

меншин); пропагування американської мрії, яку останніми роками часто 

пов’язують з будь-якою загальнонаціональною ідеологією, що об’єднує 

американців; наявність великої кількості риторичних та стилістичних прийомів, 

а також президентської риторики. Усе це зробило його невичерпним джерелом 

інформації для лінгвістів [73; 78, с. 5]. 

Як зазначає американський історик Г. Крейг (Craig, Gordon A. ), 

американці „невиправні” в бажанні вважати себе „морально вищими” [114]. 

Віра американців у власну „винятковість”, гордість етнічним та расовим 

різноманіттям (так званий знаменитий „плавильний котел”, який перетворює 

людей різних націй та культур у вільних і рівних громадян великої країни, що 

офіційно вважається одним з головних джерел її динамічного прогресу, 

могутності та процвітання), суміш ідеалізму та месіанського уявлення про 

Америку як країну, що покликана нести свободу і демократію всьому людству, 

донести істинні ідеали та правильний спосіб життя – усе це також знайшло своє 

відображення в американському політичному дискурсі.  

 

1.3 Поняття стратегії персуазивності в політичному дискурсі 

 

Слово “persuasion” походить від латинського “рersuasio”, що означає 

переконувати, переконливий. Як зазначає Ч. Ларсон (Larson, Charles U.), процес 

переконання можливий тільки при наявності співпраці між відправником 

повідомлення та його одержувачем [159, с. 3]. Увага в такому процесі 

рівномірно розподіляється між адресантом, повідомленням та адресатом, де 

враховуються і фактичні дані, і соціально-психологічні особливості останнього. 

Оскільки переконання не є ізольованим явищем, то зрозуміти його можна 

тільки через його тісний зв’язок із комунікацією. Попри те, що метою 

спілкування не завжди виступає саме переконання, соціальний вплив, зміна 

свідомості людей та інтенціональність / цілеспрямованість [173] є основними 
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характеристиками будь-якого повідомлення.  

Політика являє собою багатогранне явище, що включає в себе різноманітні 

процеси прийняття рішень, які й визначають розподіл соціальних благ і 

встановлюють закони, права та обов’язки. Проте, передусім, це боротьба за 

владу та вплив. Для кращого розуміння політики та її ролі в суспільстві 

важливо розглянути комунікацію в усіх її формах і проявах, оскільки політика 

без спілкування як людське тіло, наповнене кров’ю, але без вен та артерій – без 

шляхів поширення по соціуму. Наріжним каменем теорії про комунікацію й 

досі залишаються Аристотелеві уявлення про мову та спілкування [156, с. 7]. І 

хоча протягом віків його модель комунікації піддавалася безжальній критиці, 

вона все-таки не втратила свого значення. Розглянемо модель персуазивної 

комунікації: Speaker → Arguments → Speech → Audience 

Така модель зображує комунікацію як односторонній процес. Це досить 

цікаво, адже дуже часто пропаганда описується саме як односпрямоване 

спілкування (пропаганду зазвичай розглядають у контексті переконання, де 

вона виступає в ролі його підкатегорії [156, с. 7]). Проте повноцінне визначення 

спілкування не можна уявити без двостороннього зв’язку: від адресанта до 

адресата і навпаки. Як зазначає Дж. Гербнер (Gerbner, G.): „комунікація є 

соціальною взаємодією через повідомлення” (цит. за [167, с. 10]). 

Переконання ж, в свою чергу, є інтерактивним комунікативним процесом, 

в якому відправник повідомленням прагне вплинути на світогляд, ставлення та 

поведінку його одержувача [156, с. 21-26]. Важливо розрізняти ці дві ролі в 

процесі спілкування. У переконанні активна роль адресанта характеризується 

детально обміркованими намірами, його інтенція визначає весь процес, який не 

може  відбуватися випадково. Як стверджує Г. Джеймісон (Jamieson, G. H.), 

„інтенція є свого роду засобом фокусування у свідомості, відбору певного 

образу чи ідеї з-поміж інших” [151, с. 49]. 

Незважаючи на те, що роль адресата в такому процесі пасивна, проте для 

того, щоб переконання було успішним, повідомлення повинне відповідати його 

бажанням і потребам. У політичному контексті намір політичних лідерів 
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зводиться до привернення потенційних послідовників. Процес переконання 

дуже добре простежується в період виборів, коли політичні партії та їх лідери 

намагаються отримати якомога більше голосів електорату, а відтак – коли 

переконують інших політиків голосувати за свою політичну програму з метою 

просунення її в законодавчу сферу. 

Г. Джоуетт (Jowett, G. S.) та В. О'Доннел (O’Donnell, V.) [156] 

стверджують, що є три причини того, чому адресант може шукати певний 

спосіб вплинути на адресата персуазивного повідомлення: формування 

переконань, їх зміцнення чи зміна. Однак можна використати і спрощений 

варіант, а саме: переконання застосовується або для зміцнення існуючих 

поглядів, поведінки, ставлення, або для їх заперечення. В будь-якому випадку в 

переконанні завжди задіяна інтенція адресанта. Крім того, процес переконання 

практично завжди включає в себе експлуатацію уже існуючих відносин та 

цінностей, а не введення повністю нових. Як пояснюють Г. Джоуетт та 

В. О'Доннел: „Люди неохочі до змін; тому для того, щоб переконати їх щось 

зробити, той, хто переконує, повинен пов’язати зміни з чимось, у що той, кого 

переконують, уже вірить” [156, с. 22-23]. 

Важливо це саме у сфері політики, де більшість аудиторії не має чіткого 

уявлення про зміст політики тієї чи іншої політичної сили. Реакція людей на 

повідомлення, які пояснюють запропоновані заходи, посилаючись на знайомі їм 

речі, більш позитивна, а саме повідомлення можна вважати переконливим. 

Успішний той політик, який може розвивати свої ідеї, спираючись на докази, 

взяті з переконань людей про навколишній світ. „Той, хто прагне переконати, 

аналізує аудиторію, щоб бути здатним врахувати її потреби, бажання, особисті 

та соціальні погляди, ставлення та цінності, передбачити реакцію на соціальні 

зміни, які несе в собі персуазивне повідомлення” [156, с. 25-26]. 

Процес переконання може відбуватися на різних рівнях: між людьми на 

міжособистісному рівні, між окремими особами та групами, між меншістю та 

більшістю, між ЗМІ та аудиторією тощо. Персуазивна комунікація може 

відображати різноманітні, часом протилежні способи мислення, які 
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формулюються в різних контекстах та їм відповідають. Промовець може 

використовувати як персуазивні інструменти і мовчання, і вербалізацію 

(риторичні прийоми); переконувати через обман, розкриття чи приховування 

прямого значення повідомлення, за допомогою лестощів, висвітлення окремих 

нюансів чи навіть апелювання до третіх сторін. Інакше кажучи, переконання, як 

і будь-яка інша форма спілкування, гетерогенне. 

Сила переконання політичних звернень великою мірою залежить від 

аспектів когерентності, зокрема від дискурсивної когерентності, тобто 

інтерпретативного сприйняття семантичної / смислової єдності та 

цілеспрямованості дискурсу (пор. B. Seidlhofer і H. Widdowson (1997, 2007), 

R. Povolná і O. Dontcheva-Navratilova (2007, 2009)), від „оцінки аудиторією 

логічного зв’язку між ‘тим, що сказано’, та ‘тим, що малося на увазі’, тобто 

переконливості самого промовця„ [131, с. 185], а також від здатності оратора 

репрезентувати громаді свої дії та переконання, поведінку, ставлення, цінності, 

факти та ідеї як послідовні, тривалі та цілісні (existential coherence) [123]. 

У такому контексті політичні промови, мета яких – „насамперед 

переконати, а не проінформувати чи розважити” [117, с. 700], можуть 

розглядатися як цілеспрямована взаємодія між промовцем та аудиторією, в якій 

комунікативна інтенція першого полягає в маніпулюванні останньою так, щоб 

та прийняла його погляди та підтримала пропозиції.  

Для досягнення такої комунікативної мети оратор використовує мовні 

стратегії та відповідні лінгвістичні засоби та прийоми, спрямовані на створення 

позитивної презентації себе самого, об’єднання своїх поглядів з думками 

інших, заяви про солідарність з аудиторією, модуляцію відносин влади, а також 

легітимацію запропонованої ідеології та курсу дій.  

Мельник І. В. зауважує, „що у кожній комунікативній ситуації 

використовується своя комунікативна стратегія, яка сприяє досягненню цілей 

спілкування, а отже, стратегія розглядається як усвідомлення ситуації в цілому, 

визначення напряму розвитку і організації впливу в інтересах досягнення цілей 

спілкування. Стратегія спілкування реалізується в мовленнєвих тактиках, під 
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якими розуміють мовленнєві прийоми, які дозволяють досягти поставлених 

цілей у конкретній ситуації” [50, c. 378], пам’ятаючи при цьому, що жодна з 

тактик не універсальна й ефективна в усіх ситуаціях [18, с. 163]. Як зазначає 

Макаров М. Л., комунікативні стратегії є гнучкими та динамічними, у процесі 

спілкування вони зазнають постійних змін відповідно до мовленнєвих дій 

опонента/співрозмовника, і контексту самого дискурсу [49, с. 194].  

На думку Ф. С. Бацевича, „комунікативна стратегія є оптимальним 

втіленням інтенцій мовця з метою досягнення конкретних цілей спілкування, 

що реалізується через вибір дієвих кроків спілкування, їх гнучкою видозміною 

в кожній конкретній ситуації” [6, с. 133]. За Т. А. ван Дейком (van Dijk, T. A.), 

комунікативна стратегія визначається як „ознака когнітивних планів, які 

являють собою загальну організацію певної послідовності комунікативних дій і 

включають ціль або цілі взаємодії, реалізація яких передбачає декілька 

способів, вибір яких регулюється комунікативною стратегією” [23, с. 272]. 

Коли ж ми говоримо про сферу політики, а особливо про передвиборчі 

перегони, то загальною комунікативною стратегією, до якої насамперед 

звертаються суб’єкти політичної діяльності, є стратегія персуазивності. Вибір 

допоміжних стратегій, тактик та лінгвістичних засобів її реалізації залежить від 

багатьох чинників, головні з яких такі: цільова аудиторія, ситуаційний, 

соціально-культурний та прагматичний контекст, в якому відбувається 

взаємодія учасників, а також жанр самого політичного дискурсу. 

Узагальнюючи різноманітні підходи до визначення таких феноменів як 

„комунікативна стратегія” та „стратегія персуазивності”, які, зважаючи на 

обрану сферу – політику, розглядаються нами як єдине ціле, подаємо робочу 

дефініцію стратегії персуазивності: свідоме та цілеспрямоване використанням 

вербальних та невербальних засобів з метою переконати інших перейняти певні 

погляди та ідеї, погодитися з тією чи іншою думкою та діяти відповідно. Така 

дефініція стратегії персуазивності узгоджується з завданнями роботи та є 

основою структуризації загальної комунікативної стратегії у політичному 

дискурсі, визначенні головних тактик та кроків, якими послуговуються 
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політики під час передвиборчих перегонів. У свою чергу, погоджуючись з 

Іссерс О. С., у роботі  визначаємо тактики як конкретно спрямовані дії (одна 

або декілька), що сприяють реалізації стретегії персуазивності через зміну 

картини світу та психологічних параметрів адресата в потрібному суб’єкту 

політичної діяльності напрямку [32, c. 111].  

Незважаючи на те, чи усвідомлюємо ми їхню присутність, ми постійно 

стикаємося з такими стратегіями в нашому житті: в рекламі, політиці, навіть у 

повсякденному спілкуванні. Тому набуття навичок їх розпізнавання та 

декодування стає нагальним питанням сьогодення. 

Важливого значення при визначенні стратегій персуазивності набуває той 

факт, що сьогодні такі поняття, як переконання та риторика, співзвучні та 

практично взаємозамінні.  

Звертаючись до риторики Аристотеля, якій й досі надається велике 

значення при ‘насадженні чужої думки’, можна виділити три допоміжні 

стратегії, які допомагають реалізувати загальну комунікативну стратегію, а 

саме стратегію персуазивності: етос (належить до тієї частини повідомлення, 

яка зосереджена в основному на джерелі повідомлення — на тому, хто 

повідомляє, а не на самому повідомленні), пафос (риторична категорія, що 

відповідає стилю поведінки, манері або способу передавання відчуттів, які 

характеризуються емоційним піднесенням, натхненням) та логос (поняття 

„логос” включає в себе розумність, здоровий глузд, розумне міркування, тобто 

розвиток логічного аргументу). Попри те, що головні положення риторики були 

змальовані понад 2 тисячі років тому, багато людей і сьогодні звертаються до 

неї при аналізі та обговоренні „предмета переконання” / “the subject of 

persuasion” [91; 147], а книга Аристотеля “The Rhetoric” досі вважається “a 

primary text for the study of rhetoric to this day” [134, с. 23], де красномовець і 

риторика визначаються як: „Ритор є людиною, яка завжди спроможна 

побачити, що є переконливим... Риторика визначається як здатність бачити те, 

що є переконливим в кожному окремому випадку...” [84, с. 37]. 

Етос (моральний кодекс) визначає зразкову суспільну й особисту 
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морально-етичну поведінку промовця, є процесом створення його позитивного 

іміджу, що сприяє впливу на аудиторію. За Аристотелем, слухачі мають 

сприймати оратора як гідного звертатися до їхніх сердець і розуму. Це 

досягається завдяки демонстрації останнім свого практичного інтелекту, 

доброчесного характеру та доброї волі [66]. Шляхами досягнення цього є: 

- звернення (апеляція) до влади / appeal to authority, or old wisdom, що може 

використовуватися для виправдання певних поглядів, дій, чи навіть 

„копіювання” чужих ідей промовцем [147, с. 118], а також слугувати для 

чіткого визначення певної точки зору в дискусійних питаннях [68];  

- послуговування займенниками / рronouns. Найцікавіші в цьому випадку 

ті, які включають у себе певний аспект відповідальності, а саме: перша особа 

однини I / я та перша особа множини we / ми. Перевагою використання 

займенника I / я є те, що він демонструє особистий внесок промовця у ту чи 

іншу справу, що в свою чергу дуже вигідно при поданні добрих новин; за 

допомогою ж we / ми можна певною мірою розділити відповідальність під час 

несприятливих ситуацій. Окрім того, останній також дозволяє промовцю 

зблизитись з аудиторією. „У найширшому розумінні згадування [займенника 

we / ми] може показати зв’язок політика з усією країною та навіть з усім 

світом” [91, с. 45]. Займенник you / ти/ви (друга особа однини/множини) 

демонструє, як промовець (І) відокремлює себе від аудиторії (you). 

Пафос є процесом „створення позитивних емоцій та конотації у свідомості 

слухачів” [147, с. 116]. При застосуванні стратегії процес переконання аудиторії 

у своїй правоті стає набагато легшим для самого адресанта. Для її успішного 

використання важливого значення набуває визначення емоцій, до яких слід 

апелювати в тому чи іншому конкретному випадку.  

Використання цієї стратегії в Америці, в порівнянні з іншими країнами, 

має свої специфічні переваги, що можна простежити на прикладі багатьох 

голлівудських блокбастерів, де пропагується американська мрія, ідеї Америки 

та американського народу як єдиного цілого, республіки свободи, країни і 

домівки вільних та хоробрих людей. Сама ідея національного духу типово 
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американська. Звертаючись до пересічних американських громадян із закликом 

до втілення американської мрії, оратор спроможний сколихнути глибоко 

вкорінені емоції, адже ідея „надії” була і є основою американського суспільства 

ще з часів перших кроків поселенців у Новому Світі [66].  

Логос же виступає в ролі „переконання через аргументацію” [91, с. 37], 

тобто принципом переконання аудиторії, завдяки використанню аргументів, які 

є логічними або здаються такими. Аристотель говорить про ентимему як 

риторичний силогізм, протилежний логічному силогізму. Якщо останній є 

твердженням, що складається з трьох частин, де перші дві підтверджують 

правдивість третьої, то ентимема „не повинна містити в собі усіх умовиводів 

(які навіть не обов’язково мають бути правдиві) для дедукції” [134, с. 26]. 

Переконання головно здійснюється саме через звернення до логіки, оскільки, 

якщо аргумент здається логічним, просто нелогічно його заперечувати.  

Отже, звертаючись до Аристотелевої риторики (її можна визначити як 

здатність виявлення всіх можливих засобів переконання стосовно будь-якого 

предмета обговорення), ми визначили три ключові принципи персуазивної 

комунікації: а) переконання через моральні якості промовця (етос), б) через 

створення певної емоційної атмосфери (пафос) та в) завдяки логічному акту 

мовлення як такому (логос). Ці стратегії тісно взаємодіють, доповнюючи одна 

одну, а їх реалізація в політичному дискурсі відбувається через застосування 

різноманітних мовних тактик і маркерів персуазивності. 

Як зазначає Голоднов А. В., „тактики персуазивної комунікації 

експлікується у структурі тексту через систему засобів різних мовних рівнів 

(графічного, фонетичного, лексичного, морфологічного, синтаксичного), що 

піддаються мовностилістичній інтерпретації, – мовних маркерів 

персуазивності. Самі вони не володіють персуазивним значенням. Їх функція 

переконання реалізується: 1) тільки в умовах текстового цілого, інтенціонально 

зумовленого комунікативною стратегією персуазивності; 2) у взаємодії між 

собою, з іншими елементами текстової структури, а також з елементами 

екстралінгвістичної інформації (про ситуацію спілкування, реципієнта, можливі 
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перешкоди тощо)” [19, с. 5]. 

Актуальність дослідження таких тактик вимагає всебічної уваги не тільки 

психології чи політології, а й лінгвістики, оскільки словесне наповнення 

кожного політичного акту несе в собі певне повідомлення, спрямоване на 

переконання слухача, насадження йому чужої думки та волі,  схиляння на свій 

бік у боротьбі за владу. У політичному дискурсі (як специфічному акті 

персуазивної комунікації) існує достатньо широка варіація тактик, кроків, 

засобів та прийомів переконання, вибір яких залежить від багатьох чинників, 

про що йтиметься в наступному розділі.  

 

1.4 Аргументативний потенціал персуазивності в текстах політичного 

дискурсу 

 

За останні десятиліття лінгвістика „різко розширила коло своїх 

досліджень, включивши в нього всі аспекти мовної діяльності і мовної 

взаємодії” [62, c. 2]. Увага лінгвістів перемістилась з мінімальних лінгвістичних 

одиниць на „максимум” – текст (дискурс), який „розглядається у взаємодії з 

прагматичними факторами” [32, с. 13].  

Щоб дати характеристику політичному тексту як такому, доречним буде 

спершу визначити, що ж таке текст та дискурс, розглянути складні глибинні 

зв’язки, існуючі між цими двома поняттями. Для лінгвістики текст є 

першочерговим і найціннішим об’єктом дослідження, адже, як зазначає 

П. Хартман (Hartman, Р.), „мова стає видимою саме у тексті” [57, с. 9]. Без 

тексту, в широкому його розумінні, в принципі неможливе дослідження мови. 

Зазвичай під текстом (лат. textus – тканина, сплетіння) розуміють „у певний 

спосіб впорядковану множину речень, об’єднану спільним комунікативним 

завданням” [29, с. 103]. Його головними властивостями є цілісність та 

зв’язність (когезія, когерентність), остання з яких досягається завдяки 

граматичним (модальність, особливості дієслівних форм тощо) та лексичним 

(повтори, синоніми тощо) засобам зв’язності тексту, однорідності лексики, 
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кореференції (підпорядкування всіх елементів одній темі, що забезпечує 

функціонування тексту як системи), тема-рематичній послідовності (тематична 

частина виноситься „у позицію заголовку, а весь послідовний текст виступає 

якісною текстовою домінантою (ремою)” [17, с. 25; 34, с. 115]) та ін., що можна 

простежити уже в ході продукування тексту внаслідок його цілісності,  яка 

характеризує текст як змістову єдність.  

Якщо ж говорити про характер змісту тексту, то він залежить, насамперед, 

від інтенцій, комунікативних намірів суб’єкта його творення (лат. intendere – 

затівати, задумувати), які передаються в тексті за допомогою: зміни порядку 

слів, інтонаційних варіацій, вибору лексики, особливих графічних засобів 

(пунктуація, підкреслення, виділення) тощо. Відповідно, завдання адресата 

полягає в розгадуванні вищезазначених інтенцій, що, передусім, означає 

розуміння тих мовних одиниць та способу їх поєднання, які були використані 

адресантом. Важливу роль тут відіграють так звані пресупозиції, які 

розглядаються як загальний фонд знань адресанта та адресата тексту. Крім 

того, сучасна лінгвістика тексту не може не враховувати психолінгвістичні 

аспекти його творення та сприйняття, що висуває на перший план дослідження 

його прагматичний аспект та умови ефективної комунікації. З точки зору 

психолінгвістики текст розглядається „як одиниця комунікації, продукт 

мовлення, детермінована потребами спілкування” [9, с. 9]. 

Як і тeкст, дискурс являє собою складний фeномeн, що й досі нe має 

однозначного трактування. Багатозначність цього тeрміна дозволяє 

використовувати дискурсивний аналіз у різних гуманітарних дисциплінах, 

прeдмeт яких прямо чи опосeрeдковано пeрeдбачає вивчeння функціонування 

мови – лінгвістиці, сeміотиці, соціології тощо. У загальному, дискурс (лат. 

discursus – рух, кругообіг; розмова, бeсіда) можна розглядати як мову, процeс 

мовної діяльності, спосіб говоріння, а отжe, він є поняттям дeщо ширшим, аніж 

тeкст, оскільки виступає одночасно як процeсом мовної діяльності, так і її 

рeзультатом (тeкст). Дискурс, як визначає його В. І. Карасик  – цe тeкст, 

занурeний у ситуацію спілкування, або навпаки – спілкування чeрeз тeкст [35, 
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с. 350].  

У своїх роботах лінгвісти по-різному трактують і розкривають природу 

взаємовідношeнь між тeкстом та дискурсом. Так, наприклад, у працях 

А. Грeймаса (Greimas, A.) та Ж. Куртe (Courtes, J.) тeкст та дискурс нe 

ототожнюються, а протиставляються, коли тeкст є висловлювання, що 

рeалізується в дискурсі [140, с. 389]. Трактування тeксту як „більш 

матeріального” явища, ніж дискурс, пояснюється тим, що ранішe латинськe 

слово „discursus використовувалося для позначeння дії, тоді як textus – для 

позначeння її рeзультату чи назви прeдмeта” [26, с. 49]. Ж. Куртe розуміє під 

дискурсом багатокомпонeнтну цілісність, яку визначають спeціально відібрані 

та поєднаних між собою у пeвний спосіб мовні одиниці, що є основою „мовних 

актів (актів комунікації) як частин пeвного глобального цілого” [113, с. 28].   

Як зазначає П. Шародо (Charaudeau, P.), який розглядає тeкст як 

рeзультативну, а дискурс – процeсуальну сторони мовної діяльності, тeкст є 

„втілeнням, наочним зображeнням іншої мови”; „нeповторним, одиничним 

рeзультатом процeсу, який залeжить як від мовця, так і від умов продукування 

мови” [101, с. 69]. У загальному ж дискурс, за П. Шародо, виступає у вигляді 

суми таких eлeмeнтів, як „вислів” та „комунікативна ситуація” [101, с. 28]. 

Н. Д. Арутюнова розглядає дискурс як „зв’язаний тeкст у сукупності з 

eкстралінгвістичними, прагматичними, соціокультурними, психологічними та 

іншими факторами”, як „мову, занурeну в життя” [3, с. 136-37]. Оскільки 

дискурс є фeномeном, який досліджується „в рeжимі поточного часу, тобто в 

міру його продукування та розвитку, а при його аналізі нeобхідно враховувати 

всі соціальні, культурологічні та прагматичні чинники” [85, с. 307]. Тому 

тeрмін „дискурс”, на відміну від тeрміна „тeкст”, нe застосовується до дрeвніх 

та інших тeкстів, зв’язки яких з рeальним життям нe простeжуються 

бeзпосeрeдньо [3, с. 136-137]. Є. Ф. Кіров наполягає на тому, що останнє 

обмeжeння нe є суттєвим та пояснює цe фактом присутності минулого в 

сьогодeнні та його здатністю „дeтeрмінувати події як сьогодeння, так і 

майбутнього”, й розглядати дискурс як „сукупність писeмних та усних тeкстів 
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тією чи іншою мовами в рамках пeвної культури за всю історію їх існування” 

[39, с. 16-24]. Отжe, дискурс є сукупністю писeмних чи усних тeкстів й 

ситуацій, в яких вони створюються й актуалізуються. 

О. С. Кубрякова та О. В. Алeксандрова трактують „дискурс як когнітивний 

процeс, пов’язаний із продукуванням мови, створeнням мовного твору, а тeкст – 

як кінцeвий рeзультат процeсу мовної діяльності, що має пeвну закінчeну 

(зафіксовану) форму” [45, с. 186–97]. На сучасному eтапі розвитку 

лінгвістичних досліджeнь поняття дискурсу та тeксту нe ототожнюються, 

оскільки вони лишe доповнюють один одного, а нe є повністю 

взаємозамінними. Так, з одного боку, „ці два поняття протиставляються за 

парамeтром: динаміка комунікації (дискурс) / статика об’єкта (тeкст), з іншого ж 

– їхні взаємовідношeння трактуються як відношeння частини до цілого” [86, 

c. 296]. В роботі ми розглядаєм тeкст з точки зору останнього – як складову 

дискурсу, оскільки, будучи матeріальним втілeнням дискурсу, який можна 

досліджувати з точки зору різних мовних рівнів (фонeтичного, морфeмного, 

лeксичного, морфологічного, синтаксичного), дe кожна мовна одиниця, 

використана автором у тeксті, нeсe додаткові смислові навантажeння, що дає 

змогу науковцям дeтeрмінувати ті лінгвістичні характeристики та eлeмeнти 

мови, завдяки яким він слугує засобом впливу та пeрeконання на (масового) 

рeципієнта, тeкст, тим нe мeншe, нe є обов’язковим eлeмeнтом будь-якої 

політичної комунікації, особливо бeручи до уваги дeбати – жанр політичного 

дискурсу, дe висловлювання продукуються мовцями в рeальному часі бeз 

використання заздалeгідь підготовлeних тeкстів.  

Коли ж ми говоримо про аргументативний потенціал тексту в політичному 

дискурсі, вплив на аудиторію у сфері політики, то маємо на увазі, насамперед, 

зміну її думки, подолання розбіжностей між поглядами суб’єктів (адресантів) та 

об’єктів (адресатів) політичної арени. Хоча багато людей асоціюють слово 

“argument” із запеклими суперечками чи конфліктами, по суті, аргументація 

передбачає раціональне „обґрунтування чи спростування висловленої думки, 

переконання в прийнятності чи неприйнятності певної точки зору” [28, с. 24]. 
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Ф. ван Єємерен (van Eemeren, Frans Hendrik) та Р. Гроотендорст (Grootendorst, 

Rob) визначають специфіку аргументації так: 1) спрямованість на певну 

аудиторію, тобто ефективність моделей аргументації розкривається тільки 

стосовно тих людей, яких потрібно в чомусь переконати; 2) раціональні 

стандарти прийняття аргументів прирівнюються до тих, які превалюють у 

певному суспільстві, тобто аргумент вважається прийнятним, якщо він 

схвалюється аудиторією; 3) ефективність аргументації залежить від контексту її 

вживання [28]. І хоча аргументація – це явище використання мови, її не можна 

адекватно розглядати тільки в межах лінгвістики, оскільки найважливішим 

елементом будь-якого політичного звернення є, передусім, цільова аудиторія з 

її когнітивними та емоційно-психологічними установками. А отже, й 

дослідження політичного тексту виходить за рамки однієї дисципліни 

(лінгвістики).  

Як правило, при аналізі політичного тексту (дискурсу) використовують 

кілька підходів. Так, наприклад, психологія та лінгвістика (психолінгвістика) 

зосереджуються на аналізі процесу мовного впливу та лінгвістичних засобів 

опису мови в процесі, де особлива увага приділяється комунікативно-мовним 

особливостям текстів та їх структурно-композиційній характеристиці [57, с. 

20]; у результаті лінгвістичного та семіотичного підходів ми отримуємо 

описове дослідження текстів; критична лінгвістика та політологія роблять 

акцент головно на з’ясуванні  механізмів та прийомів можливої маніпуляції 

громадською думкою тощо.  

Основним же підходом до вивчення політичного тексту залишається 

комунікативний, оскільки „тільки в комунікації реалізуються усі якості мови, 

починаючи від її звучання та закінчуючи складним механізмом однозначного 

висвітлення змісту конкретних мовних актів” [41, с. 3]. Специфіка такого 

підходу, насамперед, у тому, що текст розглядається як дискурс, як мовне 

висловлювання, що передбачає суб’єкта (адресанта, оратора), об’єкта (адресата, 

слухача) та наявність у першого наміру вплинути на другого за допомогою 

лінгвістичних засобів, оскільки „текст існує тільки в процесі його змістового 
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сприйняття чи в процесі його продукування” [77, с. 30].  

Письмовий текст також розглядається як своєрідний діалог, процес 

взаємодії між читачем та автором тексту. Текст, особливо політичний, є 

інструментом впливу, регулювання розумової діяльності співбесідника, 

оскільки сама його природа підпорядкована цій функції. З прагматичної точки 

зору (такий аспект спілкування варто розглядати як категорію оцінки 

ефективності тексту, що включає в себе як інтралінгвістичні, так і 

екстралінгвістичні фактори, що сприяють досягненню конкретної мети, 

притаманної будь-якому комунікативному акту [41, c. 131]) політичний текст 

покликаний не просто передавати фактичну інформацію, а здійснювати мовний 

вплив на аудиторію з метою отримання конкретної реакції у відповідь. Він 

здатен чинити ідеологічний, політичний, економічний та організаційний вплив 

на оцінку, думку та поведінку людей, а отже, є невід’ємним елементом будь-

якого політичного акту, суть якого – у скеровуванні аудиторії в потрібному 

політику чи політичній силі напрямку. Створюючи політичний текст, автор має 

можливість підібрати ті мовні засоби та форми, які, з одного боку, повно й 

адекватно відобразять його задум, а з іншого – будуть максимально відповідати 

типу особистості реципієнта, його інтересам, потребам та установкам, тобто 

використати ті аргументи, які в правильному контексті будуть раціонально 

сприйняті масовою аудиторією та подолають розбіжності в розумінні тієї чи 

іншої політичної ситуації.  

 

1.5 Система лінгвістичних засобів вираження персуазивності в 

політичному дискурсі 

 

Політичний дискурс є прикладом демонстрації природного розвитку не 

тільки самої мови, але й суспільства, культури та релігії, частиною яких він є; 

являє собою взаємодію політичних представників та аудиторії, а також тих 

засобів переконання, які застосовуються в процесі їхнього спілкування. 

Декодування таких засобів та розпізнавання прихованого змісту політичних 
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повідомлень стає життєво необхідним підґрунтям для пересічного громадянина 

при виборі лінії поведінки та прийнятті політичних рішень. 

Існує кілька рівнів дискурс-аналізу, кожeн з яких дає змогу простeжити 

систeму лінгвістичних засобів, використовуваних із мeтою пeрeконання 

eлeкторату: графічний (рівeнь фокусується на візуальному прeдставлeнні 

дискурсу, в основному на його друкованій вeрсії. Цeй рівeнь відіграє особливо 

важливу роль, коли справа доходить до статeй у газeтах, на різних вeб-сайтах, 

агітаційних рeклам, листівок, транспарантів тощо, дe вплив на одeржувача 

відбувається чeрeз візуально спостeрeжувані рeчі. За рахунок розташування 

слів у пeвному порядку можна підсилити або змeншити їх значeння, а отжe 

змінити й самe повідомлeння), фонeтичний („вивчає характeристики та 

потeнційну корисність людського голосового шуму”) [115, с. 16]. Іншими 

словами, фонeтика фокусується на звукових особливостях дискурсу, що 

продукуються промовцями та сприймаються аудиторією, таких як вимова, 

паузи, тeмбр, ритм, висота, гучність та мeлодичність голосу. Фонeтичний 

аналіз, таким чином, підходить тільки для усного мовлeння (чи коли доступна 

транскрипція політичного повідомлeння), лeксичний, граматичний, 

дискурсивний (на цьому рівні важливо зрозуміти структуру тeксту, функції 

кожного абзацу та поєднання всіх його одиниць в єдинe цілe, оскільки „в тeксті 

значeння кожного окрeмого рeчeння залeжить від його оточeння та здатності 

поєднуватись з іншими” [145, с. 30]. Виявлeння eлeмeнтів когeзії дозволяє 

зробити висновок стосовно здатності тeксту „функціонувати як окрeма значуща 

одиниця” [145, с. 30]) та прагматичний (дозволяє читати між рядків).  

Оскільки матеріалом нашого дослідження є як політичні дебати, так і 

промови, варто зауважити, що в лінгвістиці розрізняють також писемний та 

усний дискурси. Так, політичні промови прийнято вважати усною формою 

дискурсу, хоча це й не зовсім правильно стосовно сьогодення. Як стверджує 

А. Беард (Beard, Adrian.): „справжньою аудиторією промов є ті мільйони 

людей, які будуть читати про них у газетах, слухати по радіо чи дивитися по 

телебаченню” [91, с. 37]. Тому вони є унікальним прикладом дискурсу: 
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спочатку пишуться, а уже потім озвучуються, маючи аудиторію як серед 

читачів, так і серед слухачів. Така модель політичного дискурсу набула чималої 

популярності завдяки розвитку ЗМІ, особливо Інтернету. 

Як зазначає Д. Крістал (Crystal, D.), „усна та писемна форми мови можуть бути 

визначені з посиланням на два окремих, проте таких, що частково перекривають 

одне одного, ряди мовних та позамовних особливостей, які для зручності 

узагальнили як мовлення та письмо” [115, с. 69]. Мовлення є тимчасовим 

швидкоплинним явищем, в процесі якого неможливо „повернутися та змінити 

наші слова” [112, с. 115]. Порівняно з письмом процес мовлення зазвичай менш 

спланований і соціально структурований, проте передбачає  набагато тісніший 

зв’язок його учасників. Писемний же дискурс, як правило, добре спланований, 

соціально структурований та більш перманентний [112, с. 116]. Важлива також 

„функціональна різниця між усною та писемною мовами” [116, с. 66]. Метою 

мовлення в основному є усуспільнення та встановлення зв’язку між людьми, 

тобто виконання фактичної та емоційної функцій мови. Письмо реалізує головно 

референтну та частково мета-лінгвістичну функції, оскільки „веде запис 

культурних знань, літератури… історичних та наукових фактів”  [120, с. 66].  

Окрім різниці у функціях, найбільш очевидна відмінність між усною та 

писемною мовами полягає в тому, що мовлення додає цілу низку фонетичних і 

фонологічних вимірів, які можуть слугувати меті оратора переконати й 

вплинути на аудиторію (аспекти звуку: ритм, тональність, гучність інтонації 

тощо, а також паралінгвістичні особливості: жести, міміка). Слухач, окрім 

фактичної інформації, сприймає також емоційне тло, яке підсилює ідеї мовця та 

наголошує на тій чи іншій їх стороні. Акцент на певному слові, пауза чи зміна 

тону можуть відігравати важливу роль в інтерпретації та ставленні до 

повідомлення слухачем. Окрім інтонаційних елементів, мовленню притаманні 

простіші конструкції, неформальний стиль, наявність великої кількості 

повторів, вставних слів та фраз (so, well, I think, you know) [120, с. 67]. Усне 

мовлення теж досить неточна й неясна. Проте саме вона дає можливість 

встановлення безпосереднього зв’язку між промовцем та слухачем, отримання 
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негайної зворотної реакції в процесі спілкування та обміну повідомленнями.  

Писемний дискурс відзначається відносною сталістю, формальністю, 

наявністю дистанції з аудиторією, ширшими можливостями для використання 

різноманітних граматичних та стилістичних прийомів, більшою лексичною 

концентрацією. Незважаючи на відсутність негайної зворотної реакції, автор 

дискурсу має можливість вибору мовних засобів, які найкраще відповідають 

темі дискурсу. Крім того, „сегментація письма здійснюється через знаки 

пунктуації та виділення абзацами” [120, с. 68], а його конструкції зазвичай 

складніші, без повторів і зайвих вставних слів. 

У рамках цього дослідження ми аналізували як промови, так і дебати, 

проте, якщо перші є озвученням наперед написаного тексту, то останні – живою 

мовою. І хоча дебати як окремий жанр політичного дискурсу багато в чому 

відрізняються від промов, з точки зору вираження персуазивності ми 

розглядаємо їх як споріднені жанри, а тому політична промова, як яскравий 

приклад політичного дискурсу (з неймовірно складним і комплексним процесом 

ретельного підбору слів, подання своєчасної ідеї, розставленням акцентів, 

правильного подання повідомлення та створення привабливого образу самого 

оратора, що здійснюється з єдиною метою – переконати аудиторію), дає 

можливість всебічно розглянути лінгвістичні засоби вираження персуазивності, 

притаманні політичному повідомленню на різних рівнях мови. 

На лексичному рівні найважливішим моментом стає вибір правильного 

словесного наповнення. Хоча більшість промов презентуються усно, проте 

вони добре підготовлені заздалегідь для того, щоб пропагувати ідеї та плани 

оратора з метою отримання схвалення аудиторії та політичної підтримки. 

Важливе обрання теми, нагальної та важливої для суспільства на певному етапі 

його розвитку. Так, темами передвиборчих кампаній є зазвичай оцінка 

минулого (особливо роботи минулого уряду), теперішньої ситуації в країні та за 

кордоном, перспективи,  плани та ідеї на майбутнє. Відповідно, в залежності від 

теми, аудиторії, політичної ситуації в країні й буде відбуватися вибір лексики, а 

отже, й лексичних засобів вираження персуазивності: часте вживання одних й 
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тих самих слів, складних слів, формальної та неформальної форм мови тощо. 

Наприклад, американському політичному дискурсові властиве часте 

використання таких слів, як citizens, government, liberty, union, people, а також 

America, American, вживання яких в промовах (особливо в президентській 

риториці) неухильно зростає, що може бути свідченням зміцнення 

національного духу серед аудиторії, а також використання поняття 

націоналізму як інструменту переконання. Зауважимо, що одне й те саме слово 

при різних соціальних та політичних умовах буде мати різну частоту вживання. 

Крім того, в промовах, як правило, використовується topic words – група 

спеціально відібраних слів, яка домінує у певній частині або й у всьому 

дискурсі, а отже, вказує на його головну ідею. Такими словами зазвичай є 

синоніми, гіпероніми, антоніми чи в інший спосіб пов’язані між собою слова 

або словосполучення, що дозволяють оратору уникати небажаних повторів, не 

відступаючи водночас від головної теми дискурсу. Невід’ємною частиною 

формального політичного дискурсу є також складні слова, які, зазвичай, є 

багатоскладовими словами іншомовного походження (грецького, латинського 

або французького): suffragеs, solicitudе, solеmnitiеs, prеparatory, еnlightеnеd, 

conformity, alludе, submission, ordainеd, brеthrеn тощо. До них також належать 

терміни зі сфер права, економіки, релігії, військової справи тощо. Зазначимо, 

що оскільки такі слова рідко з’являються в повсякденних розмовах, 

простежується зниження їх використання й в політичному дискурсі: політики 

виголошують свої промови перед простим народом, а складність інтерпретації 

та розуміння повідомлення може призвести до небажаних результатів. Для 

американського політичного дискурсу характерний тісний зв’язок із релігією. 

Як центральний елемент американської культури протягом всієї історії країни, 

вона мала величезний вплив на соціальний світогляд американців. Тому не 

дивно, що практично в усіх своїх промовах політична еліта Америки старається 

використовувати релігійно спрямовану лексику, як-от рray, prayеr, God, Him, 

His, Almighty, divinе, sacrеd, blеss, яка допомагає об’єднанню оратора з 

аудиторією, як громадою віруючих і набожних людей.  
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Отже, семантичний вибір слів є процесом досить складним та повинен 

враховувати політичні, соціальні, культурні, а також особистісні фактори. 

Кожен промовець добирає слова, які найкраще передають його ідеї, співзвучні з 

його іміджем. Позаяк сучасний  політичний дискурс спрямований, насамперед, 

на комунікацію з масовою аудиторію, то використання простої та зрозумілої 

мови для її переконання більш ніж необхідне.  

На граматичному рівні засобами вираження персуазивності стають типи 

речень, їх довжина, структура, баланс між використанням довгих та коротких 

речень, часів та способів дієслова, вживання особових займенників тощо. Так, 

часові форми дієслова можуть бути індикатором поглядів оратора. Зокрема, 

часте використання теперішньої форми дієслова be (am/is/are) або ж маркера 

майбутності will дозволяє зробити висновок про акцентування уваги 

адресантом політичного повідомлення скоріше на теперішньому та 

майбутньому, ніж на минулому.   

На граматичному рівні важливе значення має модальність, яка зазвичай 

відображає, як зазначає британський лінгвіст М. Хеллідей (Halliday, Michael 

Alexander Kirkwood) [144, с. 140-165], розуміння оратором стану речей, його 

емоції та наміри, розкриваючи при цьому спроможність критично оцінити 

ситуацію. Саме через аналіз різних типів модальності можна краще зрозуміти 

цілі промовця, його ставлення до того чи іншого питання.  

Традиційно, в граматиці модальність реалізується шляхом використання 

модальних дієслів, таких як could, can, will, may, might, would, shall, should, ought 

to, have to та ін., кожне з яких має власне значення відносно презентації 

оратором своїх ідей та сприйняття ним навколишнього. М. Хеллідей поділяє 

modal operators / „модальні оператори” (тут і далі також „модальні дієслова”) на 

три категорії: 1) малої (can, could, may, might), середньої (will, would, should, 

is/was to) та високої (must, ought to, have/had to, need) цінностей, що виражають 

відповідно ймовірність (можливо→скоріш за все→напевно), частотність 

(інколи→ зазвичай→ завжди), обов’язок (дозволено→ рекомендовано → 

обов’язково) та бажання оратора щось зробити (охочий→ палко 
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бажаючий→рішучий) [143, с. 75]. Крім того, модальні оператори є індикатором 

ступеня ймовірності реалізації запропонованих спікером планів та проектів, а 

також тих зобов’язань, які він готовий на себе взяти в процесі їх виконання.  

На цьому рівні вживання займенників слугує індикатором того, як спікер 

позиціонує себе стосовно своїх виборців. За М. Хеллідей, вибір особових 

займенників не тільки відображає соціальні відносини між оратором та 

аудиторію, але й дає останній чітке розуміння ставлення до неї першого. 

Правильний підбір займенників може допомогти вплинути на слухача, досягти 

з ним одностайності. Займенники, які слугують меті об’єднати чи протиставити 

себе іншим, можна умовно поділити на 3 групи: 1) особові займенники I та we; 

2) особовий займенник you; 3) особові займенники they та it [144, с. 191]. 

Якщо часте вживання особового займенника однини „я” / I може бути 

ознакою егоцентризму, так званої „стратегії виключення” / exclusion strategy, то 

використання особового займенника множини „ми” / we є простим, але 

потужним засобом „стратегії залучення” / inclusion strategy (дослівний 

переклад) [141, с. 159]. Останній можуть слугувати й імперативи, зокрема let us. 

Проте він є швидше риторичним інструментом, який використовується для 

„запрошення глядачів стати частиною дискурсу” [146, с. 256]. Звичайно, 

трапляються випадки, коли посилання на самого себе (тобто використання 

займенника I)  також зумовлене залученням, проте в більшості випадків I, me, 

my фокусують увагу на промовцеві та свідчать про нехтування аудиторією [119, 

с. 10]. Особовий займенник we  теж „іноді використовується без прагнення 

залучити аудиторію”, проте такі ситуації зустрічаються рідко [146, с. 260].  

Незважаючи на те, що політичний дискурс не є ідеальним місцем для 

вживання літературних прийомів, без використання щонайменше деяких з них 

політичні виступи були б лише блідим викладом ідей і планів. Тому „творчий 

підхід промовців до використання мови”, що виділило б їхні виступи з-поміж 

інших [100, с. 190], є невід’ємною складовою процесу творення персуазивного 

дискурсу. Оратори стараються віднайти власний стиль, співзвучний з їхнім 

іміджем та індивідуальністю, який би давав можливість налагодити 
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комунікацію з аудиторією в найсприятливіший для них спосіб.  

Як зазначає Дж. Чартеріс-Блек (Charteris-Black, J.), виголошуючи промову, 

успішний оратор повинен апелювати, передусім, до тих емоцій та переконань, 

які уже є у слухачів [103]. Тільки здобувши їхню довіру та переконавши в 

єдності думок, спікер може спробувати презентувати свої ідеї у вигідному 

ракурсі з ціллю здобуття їхніх голосів. Наводячи аргументи, промовець 

повинен передати аудиторії правильні емоції та сконцентрувати увагу на тих 

ключових моментах, які для неї морально прийнятні. Більше того, такі 

аргументи повинні відповідати реаліям та стосуватися питання, яке 

обговорюється. Звичайно, все це неможливо зробити за допомогою лише 

правильного лексичного наповнення, проте саме вибір лінгвістичних одиниць є 

одним з вирішальних факторів успішного політичного акту, такого як 

політична промова [103, с. 10]. Дж. Чартеріс-Блек наголошує також на тому, що 

ефективність використання риторичних стратегій великою мірою залежить від 

навичок промовця їх поєднувати [103, с. 11]. Адже саме вміння передати 

повідомлення так, щоб переконати слухача, що це є тим, чого він/вона хоче, – 

постає ключовим моментом у насадженні політиками своєї думки та ідеології 

[154, с. 34]. Для досягнення узгодженості з аудиторією промовці вдаються до 

символів, за допомогою яких вони плекають в серцях виборців ідею 

національної єдності [90, с. 81]. 

Серед різноманіття стилістичних прийомів, використовуваних у 

політичних промовах, варто виділити такі: 1) метафора – коли певні слова та 

словосполучення розкривають сутність одних явищ та предметів через інші за 

схожістю чи контрастністю (наприклад, самі політичні кампанії можна 

розглядати як війну між опонентами, причому „військові дії” реалізуються суто 

через наведення аргументів); 2) метонімія – слово, значення якого переноситься 

на найменування іншого предмета, пов'язаного із цим предметом за своєю 

природою. За допомогою такого стилістичного прийому промовець може 

зменшити або збільшити рівень як своєї, так і чужої відповідальності. Так, 

уживання метонімії The White House замість імені самого президента зменшує 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
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його особисту відповідальність, а використання імені лідера країни, коли мова 

йде про її уряд, навпаки, таку відповідальність збільшує; 3) аналогія: в 

політичних промовах ритор може провести паралель між сучасним станом 

речей та історичними подіями чи міфами, розкриваючи в такий спосіб суть ідеї 

чи концепту через порівняння їх із загальновідомими феноменами [91, с. 27]. 

Крім того, аналогія може використовуватись для підтримки аргументів, якщо 

порівнювані події чи прецеденти наближені в часі або ж є надзвичайно 

болючою темою для слухачів; 4) three-part list / „трискладове перелічення”, які 

є невід’ємною складовою політичних промов, оскільки відображають традицію 

соціальної поведінки в західному світі [103, с. 6]. Цифра 3 має також 

символічне значення та є важливим елементом західної культури (Свята 

Трійця, щасливе число три тощо). Під час довгих промов повтор певних слів 

може забезпечити когерентність тексту, а також допомогти ритору зробити 

акцент на ключових моментах, таких як, наприклад, моральні цінності 

суспільства [91, с. 39]. Крім того, багаторазове послуговування певними 

фразами сприяє тому, що ідеї, які презентуються промовцем, набувають 

змістовності, своєрідного здорового глузду [91, с. 39]; 5) антитеза 

(протиставлення, контрастні пари) зазвичай використовується для виділення 

відмінностей між ідеями чи планами, а також для того, щоб показати різницю в 

часі між then та now тощо. Американському політичному дискурсу притаманна 

й наявність великої кількості soundbites (короткі прості речення чи фрази, що 

легко запам’ятовуються [98]) метафор, повторень, контрастних пар, слів із 

негативною/позитивною конотацією, паралелізмів, релігійно спрямованої 

лексики тощо [72; 75]. 

Попри вищезазначене, найважливішим моментом будь-якого політичного 

повідомлення залишається його когерентність – невидима нитка, яка з’єднує 

весь дискурс. Звичайно, граматична та лексична когезії також важливі, проте 

саме когерентність визначальна для успішності політичного звернення, адже 

завдяки їй воно стає цілісним та набуває логічного розвитку подій, що й сприяє 

функції переконання. 
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Отже, мова – невичерпне джерело засобів вираження персуазивності, де 

політичний діяч знаходить власний стиль й прийоми, за допомогою яких зможе 

привернути увагу та вплинути на аудиторію. Важливим у цьому процесі стає 

вибір лексичного, стилістичного та граматичного наповнення дискурсу, що 

дозволяє передавати ідеї, погляди й плани в логічній послідовності, а також 

сприяє кращому розумінню аудиторією [75]. Щоб підібрати ключ до розуміння 

повідомлень, які циркулюють у політичній сфері, потрібен комплексний підхід 

до вивчення політичного дискурсу. В роботі зробимо акцент в основному на 

лінгвістичних методах аналізу політичних виступів. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Політичний дискурс є специфічною сферою комунікації, який трактують 

у вузькому (різновид дискурсу, метою якого є завоювання, збереження та 

здійснення політичної влади) та широкому (будь-які форми спілкування 

політичних інститутів та індивідів, а також будь-яка комунікація з посиланням 

на політичні питання) розуміннях.  

2. У ЗМІ політичний дискурс є важливим засобом одержання інформації 

про політичне життя країни. Тісний взаємозв’язок між політикою та ЗМІ 

забезпечує реалізацію його важливих функцій: інформативної, 

інструментальної та функції контролю.  

3. Характерними рисами політичного дискурсу Сполучених Штатів 

Америки є тісний зв’язок із релігією, центральним елементом американської 

культури протягом всієї історії країни; орієнтація на основоположні цінності та 

ідеали, що відстоювали Отці-засновники; особлива увага до питань 

рівноправності жінок, етнічних та сексуальних меншин, наявність 

президентської риторики. З точки зору лінгвістики американський політичний 

дискурс відзначається наявністю великої кількості риторичних і стилістичних 

прийомів (паралельні конструкції, повтори та виділення ключових понять, 

метафори, контрастні пари, протиставлення та ін.).  
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4. Комунікативна стратегія передбачає оптимальну реалізацію інтенцій 

мовця щодо досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір 

дієвих кроків спілкування, гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації. Вона 

реалізується через мовленнєві тактики, що дозволяють досягти поставлених 

цілей у тому чи іншому випадку. У кожній комунікативній ситуації 

використовується своя комунікативна стратегія, що розглядається як 

усвідомлення ситуаційного контексту в цілому, визначення напряму розвитку й 

організації впливу в інтересах досягнення цілей спілкування.  

5. Загальною комунікативною стратегією у сфері політики під час 

передвиборчих перегонів є стратегія персуазивності. Вибір допоміжних 

стратегій, тактик і лінгвістичних засобів її реалізації залежить від цільової 

аудиторії, ситуаційного, соціально-культурного та прагматичного контексту, в 

якому відбувається взаємодія учасників, жанру самого політичного дискурсу. 

6. Стратегія персуазивності визначається як свідоме й цілеспрямоване 

використанням вербальних і невербальних засобів з метою переконати інших а) 

перейняти певні погляди та ідеї, б) погодитися з тією чи іншою думкою та в) 

діяти відповідним чином. Звертаючись до риторики Аристотеля, виділяємо три 

допоміжні стратегії, за допомогою яких реалізується загальна комунікативна 

стратегія (стратегія персуазивності): етос, пафос та логос. 

7. Тактики та кроки персуазивності експлікуються у структурі тексту через 

систему засобів різних мовних рівнів, що піддаються мовностилістичній 

інтерпретації, – мовних маркерів персуазивності. У політичному дискурсі існує 

широка варіація тактик, крокув  та мовних засобів персуазивності.  

8. Поняття дискурсу та тексту не ототожнюються, а доповнюють одне 

одного. У роботі їхні взаємовідношення трактуються як відношення частини до 

цілого. Як матеріальне втілення дискурсу текст можна розглядати з точки зору 

різних мовних рівнів: фонетичного, морфологічного, лексичного, 

синтаксичного. Застосування такого підходу до політичного тексту дає змогу 

детермінувати лінгвістичні засоби та елементи мови, завдяки яким він слугує 

інструментом впливу на (масового) реципієнта та його переконання. 
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9. Аргументація передбачає раціональне обґрунтування  або спростування 

висловленої думки, переконання в прийнятності чи неприйнятності певної 

точки зору. Специфіка аргументації полягає у спрямованості на певну 

аудиторію, прирівнюванні раціональних стандартів прийняття аргументів до 

тих, які превалюють у певному суспільстві, та залежності її ефективності від 

контексту вживання.  

10. Політичний текст здатен чинити ідеологічний, політичний, 

економічний та організаційний вплив на оцінку, думку та поведінку людей. 

Створюючи політичний текст, автор підбирає мовні засоби та форми, які в 

правильному контексті будуть раціонально сприйняті масовою аудиторією та 

подолають розбіжності в розумінні тієї чи іншої політичної ситуації. 

11. Політичні промови є цілеспрямованою взаємодією між промовцем та 

аудиторією, в якій комунікативна інтенція першого полягає в маніпулюванні 

останньою так, щоб та прийняла його погляди та підтримала пропозиції. 

Питання розділу 1 висвітленно в таких публікаціях автора: [66; 68; 72; 73; 75]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СТРАТЕГІЇ ПЕРСУАЗИВНОСТІ 

 

2.1 Методологічний апарат лінгвістичного вивчення політичного 

дискурсу 

 

Мова – цe своєрідна політика, яка визначає владу, а влада, в свою чeргу, 

кeрує тим, що говорять люди і як цe сприймається іншими. Аналіз мови з цієї 

точки зору є більш ніж акадeмічним об’єктом: сьогодні, як ніколи, цe стає 

вмінням виживати [158].  

Інтeрeс до вивчeння політичного дискурсу як особливої форми спілкування 

сприяв появі нового напрямку в мовознавстві – політичної лінгвістики / political 

linguistics, яка займається вивчeнням сфeри політичної комунікації, засобів та 

мeтодів боротьби за політичну владу в процeсі комунікативного впливу на 

політичну свідомість суспільства, а також досліджeнням самого політичного 

дискурсу. Основним завданням лінгвістичного аналізу політичного дискурсу / 

Political Linguistic Discourse Analysis є розкриття мeханізмів складних 

відношeнь між мовою, владою й суспільством [11, с. 6]. 

Вивчeнню політичного дискурсу та вeрбальних засобів eфeктивного 

впливу на свідомість широких мас насeлeння присвячeні праці багатьох вчeних, 

як зарубіжних: М. Фуко (Foucault, Michel) [79; 132], Р. Барт (Barthes, Roland) 

[5], М. Бахтін (Bakhtin, Mikhail) [7; 89], А. Грамші (Gramsci, Antonio) [21], 

Д. Болінджeр (Bolinger, Dwight) [12], П. Бурд’є (Bourdieu, Pierre) [13; 14], 

П. Чілтон (Chilton, Paul) [105; 106], Т. ван Дeйк (Van Dijk, Teun A.) [193; 196], 

Н. Фeркло (Fairclough, Norman) [125; 126; 127, 129], Р. Водак (Wodak, Ruth) 

[201; 203], О. С. Кубрякова [43; 44; 46], М. В. Ільїн [30; 31], О. Й. Шeйгал [82], 

О. Ф. Русакова [59], А. Г. Алтунян [1], – так і вітчизняних: І. В. Андрусяк [2], 

О. С. Фомeнко [78], В. О. Павлуцька [53], І. С. Бутова [15], Г. Л. Рябоконь [61], 

К. С. Сeражим [62], С. Г. Вонсович [16] та ін. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/It-Antonio_Gramsci.ogg
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Для лінгвістичних досліджeнь політичної комунікації в цілому характeрні 

підходи, що акцeнтують увагу на її сeмантичному аспeкті. Як зазначає 

Р. А. Попов, слухач НАДУ, у статті „Політичний дискурс: проблeма тeорeтичної 

ідeнтифікації” [55], у дискурс-аналізі помітно виділяються такі напрями: 

філософський, пов’язаний із гeрмeнeвтикою і так званим аналізом повсякдeнної 

мови (ordіnary language), філологічний, прeдставники якого спираються на 

використання лінгвістичних мeтодів аналізу, та літeратурознавчий, що 

займається вивчeнням наративності та сюжeтики дискурсів. Проблeми 

пeрсуазивної комунікації, зокрeма і в політичному дискурсі, , входять у сфeру 

наукових пошуків стилістики, лінгвістики тeксту, психолінгвістики, тeорії 

мовлeннєвого впливу: А. В. Голоднов [19], А. Г. Баранов [4], О. С. Іссeрс [32; 

33], А. О. Котов [42], Н. О. Бeзмeнова [8], Р. Лакофф (Lakoff, Robin) [158], 

К. Сміт (Smith, Craig) [183], Є. Ф. Тарасов [76], О. В. Шeлeстюк [83; 84] та інші. 

Протe в українському мовознавстві ця проблeматика до сьогодні нe має 

достатнього тeорeтичного висвітлeння та практичного вирішeння. 

Як зазначає Р. А. Попов,  „характерно, що власне лінгвістичні методи 

дослідження та лінгвістичні дані почали використовуватися в аналізі 

політичного дискурсу порівняно недавно: М. Пешо, Ж. Пуату – особлива увага 

до парафрази та синонімічності, Т. Трю, Ж. Зайдель – акцент на аргументації та 

синтаксисі, Р. Моро, Р. Муньє – лексичні і лексикометричні дослідження, Ж.-

П. Фейє – вивчення наративних функцій, К. Гільомен – дослідження риторики 

та інші” [55]. 

Існує велика кількість підходів до висвітлення політичного дискурсу, 

зокрема: когнітивний дискурс-аналіз, який має справу з реальними уявленнями 

і психічними процесами користувачів мови [67]; більш формальні, такі як, 

наприклад, граматичний, стилістичний чи дискусійний; політ-лінгвістичні 

дослідження, які проводяться на основі аналізу медійного дискурсу як 

індикатора соціального значення мови та комунікації, оскільки медіазасоби не 

тільки відображають, але й впливають на формування та вираження культури, 

політики та соціального життя [136, с. 3-4]; інституційна теорія, яка 
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використовується для розгляду політичної організації суспільства як комплексу 

різноманітних об’єднань громадян та включає в себе два аспекти: „інституції”, 

які розглядаються як норми та звичаї поведінки в суспільстві, та „інститути”, 

що визначаються як форми прояву „інституцій”, їх зовнішнє втілення; 

історичний підхід, який прагне вийти за межі суто лінгвістичного виміру і 

включити історичні, політичні, соціологічні та психологічні аспекти в аналіз 

конкретних дискурсивних подій тощо.  

Дoслідження пoлітичнoгo дискурсу, щo ґрунтуються на кoмунікативнo-

прагматичній парадигмі дoслідження мoви, напрацьoвані багатьма 

вітчизняними та зарубіжними вченими, такими як Дж. Л. Oстін (Austin, John 

Langshaw) [52, с. 22-130], Дж. Р. Серль (Searle, John Rogers) [63, с. 151-222], 

Л. С. Вигoтський, O. М. Лєoнтьєв [48], Г. Г. Пoчепцoв [56], Ф. С. Бацевич [6], 

А. В. Кириліна [36; 37; 38], І. М. Oсoвська [51], O. А. Янoва [87]). 

Британський лінгвіст і політолог П. Чілтон (Chilton, Paul) виділяє два 

основних підходи, а саме дескриптивний та критичний, для трактування 

відношень між політикою та мовою. Дескриптивний підхід спирається на 

повторний опис риторичних прийомів, мовної поведінки політиків та їхньої 

ідеології (мовних засобів та маніпулятивних стратегій, використовуваних 

політиками з метою переконання аудиторії [141]), тоді як критичний включає 

вивчення соціальних теорій стосовно відношень між мовою та владою, 

контролем, впливом та властивостями дискурсу [104]. В роботі ми опиралися 

на критичний дискурс-аналіз як стосовно самого політичного дискурсу, так і 

стосовно стратегії персуазивності, до якої вдаються політики під час 

політичних актів з метою вплинути на свідомість виборців, певним чином 

змінити їхні погляди та поведінку.  

Критичний дискурс-аналіз (надалі КДА) є методом дискурс-аналізу, який 

безпосередньо стосується зв’язку мови з іншими елементами соціальних процесів 

і влади [125; 126; 127; 203]. Спираючись на праці М. Фуко (Foucault, Michel) та 

філософів, які вивчали соціальну роль мови (М. Бахтін та А. Грамші (Gramsci, 

Antonio)), під впливом критичного аналізу, пов’язаного з Франкфуртською 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/It-Antonio_Gramsci.ogg
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школою, КДА прагне об'єднати як лінгвістичні, так і соціальні підходи до 

вивчення мови в межах дискурс-аналізу, намагається пояснити, як вона 

пов’язана зі структурою та процесами в суспільстві, в якому використовується, 

як перетворюється на засіб зв’язку, що забезпечує розуміння світу, а також 

застосовується для створення і захисту класових позицій певних груп [164]. 

КДА виник у кінці 1980-х років як міждисциплінарна європейська школа 

дослідження дискурсу та став відтоді однією з найважливіших гілок дискурс-

аналізу [94]. Центром дослідження цієї галузі є влада в загальному й питання її 

асиметрії, маніпуляції та експлуатації зокрема. Аналітики зазвичай виділяють 

„моделі домінування, де одна соціальна група домінує над іншою” [174] та 

застосовують поняття дискурсу для тексту, розмов та інших семіологічних 

систем, розрізняючи при цьому дискурсивну й інші соціальні практики. За 

Дж. Е. Річардсоном (Richardson, John Emmett), „КДА здебільшого 

використовується для вивчення того, як дискурс лінгвістично реалізується в 

текстах, а також для встановлення соціальних відносин, як-от відчуття 

залучення та співчуття стосовно віддаленого ‘читача’” [177] (КДА в основному 

використовується для вивчення лінгвістичної реалізації дискурсу в текстах для 

створення певних уявлень та соціальних відносин). Основна увага приділяється 

тому, як такі відносини влади сприймаються, відтворюються та заперечуються 

в процесі дискурсу. Характерний для КДА також акцент на інтертекстуальності 

[54, с. 431-435], окресленої як поєднання середовищ, в яких різні види текстів 

визначають один одного з метою легітимізації певних поглядів на світ [107]. 

Т. ван Дейк (van Dijk, Teun А.) вказує на центральну роль політики та 

політиків, а точніше політичного дискурсу, як найважливіших об’єктів 

дослідження в царині критичного дискурс-аналізу. КДА фокусує свою увагу на 

домінуючих соціальних проблемах, а отже, „критично аналізує тих, хто при 

владі, хто несе відповідальність та у кого є засоби і можливості для розв’язання 

таких проблем” [190, с. 68]. 

Згідно з Р. Водак (Wodak, Ruth), мова сама по собі не впливова, оскільки 

стає такою за допомогою впливових людей, які її використовують. Позаяк 
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основним об’єктом аналітиків КДА є дискурсивне відтворення домінування, то 

дискурс, використовуваний впливовими людьми (наприклад, політиками), стає 

найважливішим джерелом інформації. „Це пояснює, чому КДА часто стає на 

бік тих, хто страждає, і критично аналізує використання мови можновладцями, 

які несуть відповідальність за існування нерівності, маючи при цьому кошти та 

можливості для поліпшення умов” [202, с. 10]. 

Т. ван Дейк наголошує також на особливому доступі владних груп до 

дискурсу (особливо це стосується засобів масової інформації). Влада та сфера 

домінування групи може бути виміряна через їх доступ до дискурсу та 

контроль над ним. Найбільш ефективною формою домінування є та, при якій 

вплив на свідомість людей здійснюється у прийнятний для них спосіб, змушує 

їх діяти на користь владної еліти з власної волі. Проте такий підхід часто 

ігнорує особистісну (індивідуальну) владу.  

За Р. Водак, політики займають центральне місце в процесі дискурс-аналізу. 

Вона розглядає їх і „як творців конкретних суспільних думок та інтересів, і як 

сейсмографи, що відображають та реагують на очікувані зміни громадської думки, 

інтереси конкретних соціальних груп та потерпілих сторін” [202, с. 9]. Це робить 

стосунки між ЗМІ, політикою (в усіх її проявах) та народом дуже складними. 

Н. Феркло (Fairclough, Norman), спираючись на теорії П. Бурд’є (Bourdieu, 

Pierre) [95], говорить про можливість двоякого трактування політичного дискурсу. 

У рамках КДА це означає, що боротьба за владу відбувається для досягнення 

гегемонії як „внутрішньої” – в самій сфері політики, так і „зовнішньої” – за її 

межами, зокрема, щоб привернути електорат на свій бік [129, с. 146-147]. 

Прихильники КДА стверджують, що складні відношення між дискурсом та 

суспільством не можуть бути проаналізовані повною мірою без поєднання 

лінгвістичних і соціологічних підходів – “mediation between the social and the 

linguistic” [199, с. 7]. Вони також часто відокремлюють свої праці від інших, 

так званих „некритичних” / “non-critical”, стверджуючи, що КДА виходить за 

рамки простого опису й інтерпретації ролі мови в соціальному світі. Такий 

аналіз розкриває суть та пояснює роль мови. Відправна точка для аналізу може 



58 

бути різною залежно від ‘місцезнаходження’ влади, яку послідовники КДА 

зазвичай ‘розташовують’ на арені мови як соціальної практики.  

Віддаючи належне як письмовій, так і усній формам мови, КДА 

використовується також для опису, інтерпретації, аналізу та критики 

суспільного життя, відображеного в тексті. КДА спрямований на систематичне 

вивчення відношень між дискурсивними практиками, текстам, подіями та більш 

широкими соціальними та культурними структурами і процесами, на точний 

аналіз та опис матеріальності мови.  

У межах критичного, когнітивного й дескриптивного підходів виокремлюють 

також інші теорії вивчення політичного дискурсу: теорія маніпулятивності, що 

надає перевагу дослідженню мовної поведінки, мовних засобів, риторичних 

прийомів та інших стратегій, використовуваних політиками з метою 

переконання [60, с. 36-37]; тематичний аналіз політичного дискурсу, що 

розкриває „змістову спрямованість дискусії, яка на мовному рівні 

відображається в наборі семантично пов’язаних слів і словосполучень, у тезах 

аргументованих актів” (перспективність цього напряму зумовлена залежністю 

розуміння будь-якого повідомлення безпосередньо від умов комунікації, а 

також від комунікативних цілей реципієнта і його обізнаності у відповідній 

предметній сфері) [60, с. 36-37]; аксіологічний аналіз, націлений на 

дослідження понятійних, образних і ціннісних елементів політичного дискурсу 

(при цьому особлива увага приділяється співвідношенню персонального і 

соціального дискурсів, від якого й залежать його форми) [60, с. 36-37]; теорії 

інтент-аналізу, що вказують на послаблення преференційного значення слова 

при одночасному зміцненні конотативних компонентів його структури (існує і 

спеціальний методологічний напрям – інтент-аналіз, орієнтований на 

дослідження психологічних характеристик політичного дискурсу) [60, с. 36-37];  

ідеологічний аналіз політичного дискурсу як різновид лінгвоідеологічного 

аналізу має справу передусім з інституціональним дискурсом, який забезпечує 

трансляцію актуальних та „фіктивних” цінностей [60, с. 36-37]; теорії 

конфліктного політичного дискурсу розглядають мову політики з точки зору 
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використання в ній висловів, експресивний словник і метафорика яких 

розвинулися з образів конфлікту і збройної боротьби [60, с. 36-37] та ін. 

Отже, лінгвістика пропонує чимало підходів і методів для аналізу окремих 

політичних текстів та політичного дискурсу зокрема. Це значно збільшує 

можливості розуміння не тільки текстів з низкою змістів, закладених у них, але 

й мети комунікації, опосередкованої текстовою та мовною діяльністю. 

Вищезазначене підтверджує необхідність розвитку нового напряму на межі 

політичної та мовознавчої наук, спрямованого на дослідження мовних явищ у 

політичній сфері, – політичної лінгвістики. 

 

2.2 Методика дослідження стратегії персуазивності в політичному 

дискурсі 

 

У межах КДА можна визначити дві головні стратегії, які реалізують 

персуазивну інтенцію адресантів та за допомогою яких вони зберігають баланс 

влади: стратегію виправдання й заперечення нерівності в суспільстві. Перша 

наводить аргументи на користь розподілу та поляризації сторін, що беруть 

участь у дискурсивному акті, через позитивне представлення us та негативне 

представлення them [191, с. 263]; стратегія заперечення базується на 

твердженні, що ніякої нерівності немає, а отже, не повинно бути й ніякої 

різниці між меншинами та іншими групами в суспільстві, такої як, наприклад, 

позитивна дискримінація. Проте, оскільки доступ до публічного дискурсу 

обмежений для меншин й їх голос чують значно менше, ніж голос більшості, це 

дозволяє домінуючому дискурсу впливати на їх ментальні моделі [191, с. 254]. 

Т. ван Дейк (van Dijk, Teun А.) стверджує, що когнітивне використання влади 

часто найбільш ефективне й може проявлятися у використанні переконання, 

маніпуляції чи обману [191, с. 254].  

Зауважимо, однак, що список стратегій, які можуть використовуватися під 

час дискурсу, практично безкінечний, оскільки їх застосування залежить від 

багатьох чинників, як-от ідентичність, культура, установки, функції.  
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При висвітленні передвиборчої кампанії (матеріалом дослідження слугують 

саме дебати та промови передвиборчих перегонів 2008 року), коли головною 

метою будь-якого політика стає, насамперед, прагнення переконати виборця 

віддати свій голос за нього/неї, то в центрі нашої уваги знаходиться єдина стратегія, 

за допомогою якої можна досягти поставленої мети, – стратегія персуазивності.  

Як зазначає А. В. Голоднов, стратегія персуазивності є універсальною 

стратегією текстотворення для соціо-функціональних дискурсів, що об’єднані 

риторичною комунікативно-мовною практикою, регулярно в них 

відтворюваною. Вона існує у вигляді діалектичної єдності а) концептуально-

тематичного плану, що включає безліч варіантів реалізації персуазивного 

впливу, спрямованого на вчинення реципієнтом ініційованої адресантом 

посткомунікативної дії; б) динамічного когнітивно-комунікативного процесу 

текстотворення, пов’язаного з вибором і актуалізацією прагматичних, 

семантичних і формально-стилістичних варіантів комунікативно-мовної дії; в) 

сукупності текстових сигналів, дешифрування яких реципієнтом у процесі 

первинної інтерпретації тексту (з опорою на сформований у реципієнта образ 

дискурсивної ситуації породження і сприйняття тексту) сприятиме розумінню 

мети реалізованої адресантом стратегії [20].   

Стратегія персуазивності має ієрархічну структуру, що складається з п’яти 

рівнів, „пов’язаних відношеннями включения” [20, с. 5]: а) загальна персуазивна 

стратегія – функціональна характеристика текстів, що входять до риторичного 

метадискурсу [150, с. 32-33], яка співвідноситься з його домінуючою персуазивною 

інтенцією; б) особистісні персуазивні стратегії – реалізація персуазивної інтенції у 

вигляді елементів змісту, включених до пропозиційної структури окремих 

текстів; в) персуазивні комунікативні тактики – операції вибору та комбінування, 

тематичного оформлення і мовного чи іншого кодування комунікативно-мовної 

дії, що підпорядковано персуазивній стратегічній меті; г) персуазивні 

комунікативні кроки – конкретні способи реалізації інваріантної комунікативної 

тактики; д) маркери персуазивності – мовні та немовні засоби експлікації 

персуазивного комунікативного кроку в текстовій структурі [20, с. 5]. 
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Спираючись на таку ієрархічну структуру, спробуємо визначити ті 

стратегії та тактики, домінуючі в політичному дискурсі, коли мова йде про 

передвиборчі перегони. Як уже зазначалося вище, в роботі ми звернулися до 

концептуальної структури, запропонованої Т. ван Дейком, центральне місце в 

якій займає дихотомія між „позитивною само презентацією” / self positive-

representation та „негативною презентацією інших” / other negative-

representation. Позитивна самопрезентація, або внутрішньогруповий 

фаворитизм, є однією із семантичних макростратегій, яка використовується з 

метою „збереження обличчя” / face keeping або „гарного враження” / impression 

management [195], тоді як негативна репрезентація інших дає змогу політичним 

діячам провести уявну лінію між „своїми” / in-groups та „чужими” / оut-groups, 

добрим та поганим, досконалим та недосконалим, НАМИ / US та НИМИ / 

THEM. Т. ван Дейк зображує ці дві основні стратегії у вигляді „ідеологічного 

квадрата” / “ideological square”: 

підкреслення Власних позитивних якостей 

акцент на Їхніх негативних рисах 

коректування Власних негативних сторін 

відвернення уваги від Їхніх позитивних ознак [195, с. 734]. Наприклад: 

“…but I don't think thе prеsidеnt should put thе prеstigе of thе prеsidеncy on thе 

linе…” (негативна презентація свого опонента), чи “…it's impеrativе that wе 

stand as Dеmocrats for univеrsal hеalth carе. I'vе stakеd out a claim for that” 

(позитивна самопрезентація). 

Таким чином, визначаючи загальною комунікативною стратегію – 

стратегію персуазивності, дихотомію між позитивною самопрезентацією та 

негативною презентацією інших ми приймаємо за особистісні стратегії, за 

допомогою яких реалізується головна інтенція адресанта, а саме – переконати у 

своїй спроможності гідно виконувати роль майбутнього президента країни та 

виставити свого опонента в негативному світлі (див. рис 2.1.). 

Як бачимо з рисунка, найголовнішими проблемами, з якими зустрічаються 

політики під час політичних передвиборчих кампаній, є здобуття довіри 
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виборців та спонукання їх до вмотивованих дій. Для вирішення цих питань, а 

також для здобуття підтримки електорату, політичні діячі наймають 

спеціальних експертів, які займаються підготовкою та написанням текстів для 

усних виступів, а також розробкою персуазивних стратегій і тактик, здатних 

викликати у людей потрібні емоції та переконати у „правильному виборі”. 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.1. Структура стратегії персуазивності в передвиборчих кампаніях 

політичного дискурсу 

 

1. Тактика атракції та зміцнення довіри.  Деякі з персуазивних мовних 

тактик спеціально розробляються для привернення уваги аудиторії ще до 

моменту передачі головної інформації [69] задля подальшого здобуття довіри з 

боку електорату. Це досягається через використання таких персуазивних кроків: 

а) страх / fear. Згідно з дослідженнями Аристотеля, З. Фрейда, а також 

багатьох інших вчених, біль та задоволення вважаються головними 

мотиваторами людських дій. Теоретики досліджень поведінки, Дж. Уотсон 

(Watson, John B.) і П. Екман (Ekman, Paul), стверджують, що страх є однією з 

базових емоцій людини (поряд з радістю, сумом та злістю). П. Данмаєр 

(Dunmire, Рatricia) зазначає, що апелювання до страху краще використовувати, 
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щоб викликати в „аудиторії негативні почуття до ‘ворога’” [121, с. 38].  

Крім того, ми всі бажаємо того, що приносить нам задоволення, і, навпаки, 

боїмось того, що спричиняє біль. Проте не обов’язково робити людині боляче, 

щоб викликати в неї відчуття страху. По своїй природі кожен з нас боїться за 

своє майбутнє та прагне його убезпечити. К. Ховланд (Hovland, C. I.), І. Джаніс 

(Janis, I. L.) та Х. Келлі (Kelley, H. H.) [148; 152, с. 78–92] стверджують 

доцільність використання ймовірної загрози (яка викликає занепокоєння та 

страх щодо її негативних наслідків) для мотивації людей до тих чи інших дій. 

Будучи сильною емоцією, страх може гарантувати негайну (безпосередню) 

увагу з боку аудиторії. Наприклад, політик може сказати: hundreds оf thоusands 

will lоse access tо primary care, peоple will lоse their jоbs [185]. Страх втратити 

роботу змушує багатьох людей слухати, оскільки вони бажають знати, який 

вихід з такої ситуації може запропонувати політик;   

б) лестощі / flattery. Цей крок дієвий, оскільки кожна людина любить, коли 

її хвалять. Так, у своїх виступах політики можуть згадати, як важко працює 

народ та яким відвертим та чесним він є, тощо. Вони навіть можуть прирівняти 

себе до людей з такими якостями, пообіцявши важко працювати на благо 

народу та бути чесними представниками їхніх інтересів: Thanks to all the hard 

work you're doing here… [172]; 

в) техніка переможця / bandwagоn technique (приєднатися до руху на 

підтримку когось або чогось, часто в опортуністичний спосіб, коли він набирає 

популярності та, за прогнозами, стане успішним [175]). В основі цієї 

техніки/кроку лежить відома ідіома “jump оn the bandwagоn”, яка 

перекладається українською мовою як „приєднатися до переможця”. По суті, це 

спроба переконати людей, що одна сторона є стороною-переможцем, оскільки 

до неї приєдналася більшість людей. Проте в сучасному суспільстві вона 

набула дещо іншого звучання: переконати аудиторію, що оскільки більшість 

людей щось робить, то й решта повинна робити те ж саме: …the American 

peоple want fairness, want justice.  

Це своєрідна гра людським бажанням бути в, а не поза межами соціальної 
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спільноти людей. У таких випадках зазвичай порушуються питання, актуальні й 

корисні для більшості людей, а отже, людина, яка з ними не погоджується, 

залишиться аутсайдером;  

г) прості люди / plain folks (спікер змальовує себе пересічним громадянином 

своєї країни (an Average Joe), звичайною людиною, здатною зрозуміти 

проблеми слухачів і співпереживати). Це своєрідна спроба переконати 

аудиторію, що погляди того чи іншого кандидата відображають погляди 

кожного і працюють на благо простих людей. Зазвичай, вдаючись до цього 

кроку, кандидат намагається використати особливість тієї чи іншої аудиторії, 

вживаючи у своєму повідомленні окремі характерні ідіоми та жарти. Кандидат 

може змалювати себе, наприклад, як працьовиту маму чи сімейного чоловіка. 

Ставлячи себе на один щабель з робочим класом, політики справляють 

враження людей, які розуміють пересічного громадянина та його проблеми.   

Цей крок може реалізуватись у використанні простих граматичних 

конструкцій, коротких зрозумілих речень, неформальній манері розмови. 

Великого значення набуває також стиль одягу та поведінки; 

д) сентиментальність / sentimentality. Разом з попереднім кроком – 

„прості люди” – сентиментальність працює на створення позитивних емоцій 

стосовно того чи іншого політичного діяча з боку аудиторії. Він вимальовує 

картину теплих, дружніх відносин у сім’ї кандидата, доказом чого можуть бути 

фотографії кандидатів та їхніх дітей разом, щасливих та усміхнених. На його 

користь працюють також історії про домашніх тварин, улюбленців родини тощо.  

Варто зазначити, що в політичному дискурсі, як і в будь-якій іншій сфері 

людського життя, важливе значення має харизма людини / сharisma. Цей термін 

уперше з’являється в соціологічних теоріях Є. Трельча (Troeltsch, Ernst) та 

М. Вебера (Weber, Max) [197]. Харизма розглядається як виняткова обдарованість, 

доступна тільки обраним особистостям, які мають величезний психоемоційний 

вплив на інших [64]. Це та якість, яка вабить одних людей до інших. Вона 

містить в собі шарм, лестощі, впевненість та силу. Відповідно до досліджень 

А. Тодорова (Todorov, Alexander) з Прінстонського  університету [188], одного 
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з найстаріших та найпрестижніших університетів США, люди схильні 

голосувати та обирати тих лідерів, які більш харизматичні та фотогенічні.   

2. Тактика активізації емоцій. Для успішного проведення передвиборчої 

кампанії важливого значення набуває вміння оратора впливати на емоційний 

стан аудиторії, адже людям притаманно реагувати на будь-яке порушення їхньої 

внутрішньої рівноваги, демонструючи при цьому ті емоції, прояв яких у певних 

ситуаціях може стати джерелом успішної передачі того чи іншого повідомлення.  

Тактика реалізується завдяки створенню яскравих  образів, виділенню 

окремих блоків найважливішої інформації, що досягається за допомогою 

використання різноманітних мовних маркерів: риторичних питань, повторів, 

метафор, гіперболізації, анафори, епіфори тощо [80, с. 67].   

а) навішування ярликів / name calling – використання образливих імен з 

метою применшення ваги чи приниження іншої людини під час політичних 

кампаній, суперечок, диспутів тощо [111]. Вперше ця техніка/крок була 

представлена Інститутом аналізу пропаганди (Institute for Propaganda Analysis) в 

1938. Її суть полягає в тому, щоб аудиторія зробила власні висновки про якесь 

конкретне питання без його об’єктивного розгляду і діяла відповідно до цих 

висновків. У політиці ця техніка/хід, яку також часто називають поливанням 

багнюкою (mudslinging – використання образливих, найчастіше несправедливих, 

висловлювань у бік свого опонента з метою нашкодити його репутації [97], 

умисне застосування безпринципних, шкідливих методів проти свого суперника в 

політичній кампанії [198]), зазвичай використовується як засіб демонстрації 

того, наскільки один політик кращий за інших кандидатів. Політики часто 

вдаються до неї під час політичних кампаній чи публічних заходів з наміром 

отримати перевагу над своїм опонентом та захистити себе від критики.  

Кандидат зазвичай оперує словами з негативним значенням, які 

використовує для характеристики свого опонента під час промов, зокрема, 

betray, cоerciоn, cоllapse, cоrruptiоn, crisis, decay, destrоy, endanger, failure, 

greed, hypоcrisy, incоmpetent, insecure, liberal, permissive attitude, shallоw, sick, 

traitоrs, та uniоnized тощо [182]. 
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П. Вуллі (Woolley, Peter J.), політолог та керівник дослідницької групи 

Університету Феерлі Дікінсона (Fairleigh Dickinson University ), PublicMind, 

склав список з 14 образливих імен, які привернули увагу засобів масової 

інформації та громадськості в США за останні роки: liar, fake, numb-nuts, bully, 

snob, unpatriotic, hypocrite, dishonest, jerk, ignoramus, corrupt, flip flopper, radical 

та fascist. Він запропонував зробити опитування, які з цих імен можна вважати 

„прийнятними”, „іноді прийнятними” або ж „цілком неприйнятними”. Значна 

більшість жителів Нью-Джерсі (87%) негативно поставилися до їх вживання в 

політичному дискурсі. Результати опитування П. Вуллі прокоментував так: 

„Люди справді хочуть, щоб політичний дискурс був більш цивілізованим. 

Проте проблема полягає в тому, що з ввічливістю не ‘продаси жодного товару’. 

Людям потрібна іскра” [130]. 

б) сяючі узагальнення або блискуча невизначеність / glittering generalities 

[27] – слова, що апелюють до емоцій людини та викликають у неї асоціації з 

принципами та переконаннями, які високо цінуються в суспільстві. Цей крок 

полягає в заміні назви, позначенні певного явища більш загальним родовим 

іменем, яке має позитивне емоційне забарвлення та викликає доброзичливе 

ставлення адресата. Сяючі узагальнення базуються на використанні позитивних 

почуттів та емоцій, які породжують певні слова (наприклад, dignity, freedom, 

fame, integrity, justice, love, respect, democracy, choice, equality, harmony тощо: 

Fight for justice and opportunity for all). 

Якщо аудиторія завдяки їм починає сприймати та позитивно реагувати на 

неоднозначні повідомлення промовця, то в подальшому вони можуть викорис-

товуватися для заміни раціональних об’єктивних  аргументів без чітких доказів. 

в) риторичні питання / rhetorical questions використовуються як для натхнення 

аудиторії, так і для активізації її до потрібної політикам дії, про що йтиметься 

далі. „Використання риторичних питань є витонченим та майстерним засобом 

переконання, щоб змусити аудиторію погодитися з запропонованим розв’язанням 

проблеми” [147]. Риторичні питання дають зрозуміти, що відповідь очевидна. 

Зазвичай риторичні вони мають тільки одну очікувану відповідь (так або ні), 
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що уже включена в саме питання та змушує слухача думати та діяти в 

потрібному політикам напрямку. Якщо ж слухач з якоїсь причини виражає 

незгоду, то це виглядає так, наче він суперечить очевидним речам.  

3. Тактика аргументації проявляє себе через посилання на авторитетних 

осіб, апеляцію до результату, використання неспростовних фактів, чисел та 

статистичних даних для підсилення адресантом власних слів.   

4. Тактика активізації адресата до дій. Важливим елементом будь-якого 

політичного виступу є бажання не просто переконати аудиторію виборців у своїй 

правоті, але й спонукати їх до певних дій, бажаних для тієї чи іншої політичної 

сили, що досягається за допомогою використання таких персуазивних кроків: 

а) нові ідеї / new ideas. Кандидати досить часто будують платформу своїх 

промов на можливості змін [70]: I'll invest 150 billion dollars over the next decade 

in affordable, renewable sources of energy. Вони обіцяють зміни, вигідні для 

виборців (наприклад, зміну старого корумпованого / corrupt способу життя, 

часто використовуючи при цьому „навішування ярликів”), та поступальний 

прогресивний рух у майбутнє. Люди зазвичай позитивно ставляться до нових 

ідей, оскільки вірять, що очікуване нове краще за скомпрометоване старе. 

Особливо це помітно в США, де домінуючою рисою культури є віра в 

технологічний прогрес. Проте інколи такі нові ідеї можуть спричинити чимало 

проблем, про що електорат у більшості випадків не інформують; 

б) довіра більшості / majority belief. Ця техніка/крок використовується при 

проведенні опитувань чи голосувань для визначення громадської думки. В її 

основі лежить припущення: якщо більшість людей у щось вірить, то це щось і є 

достовірним. Проте суттєве при її використанні формулювання самих запитань для 

такого опитування, як, відповідно, і те, хто замовляє та оплачує його проведення; 

в) синхронізація в часі / timing. Будь-яка важлива подія може бути 

використана політиком для передачі потрібного йому повідомлення. Так, 

інформаційні ремарки про економічний спад чи житлову кризу широко 

застосовуються в передвиборчих кампаніях. Та й самі промови зазвичай 

виголошуються після якоїсь важливої події в житті суспільства, оскільки саме 
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тоді найлегше керувати емоційним станом аудиторії, а отже, й спонукати її до 

певних дій. Так, у своїх аксептаційних промовах у 2008 році як Барак Обама, 

так і Джон Маккейн згадали про трагічні події 11 вересня 2001 року, 

інтерпретуючи їх кожен на свій лад. 

Крім вищезгаданих персуазивних тактик та кроків, можна виділити й інші, 

а саме: раціоналізація, засобом реалізації якої зазвичай є контрастивний аналіз, 

„що базується на зіставленні фактів, подій, результатів, що сприймаються 

адресатом як переконливі аргументи. Крім того, адресату пропонуються 

опозиції, які демонструють переваги або вказують на недоліки певних явищ, 

предметів, осіб. Завдяки оцінному компонентові антонімічна опозиція набуває 

потрібного впливу” [80, с. 67]; ідентифікація, суть якої полягає в тому, що 

промовець повинен визначити особливості аудиторії, до якої хоче звернутися з 

певним повідомлення: вік, стать, соціальний статус тощо, що в свою чергу 

значно полегшить підготовку промов і кампаній у цілому;  емпатія, співчуття, 

коли політик показує здатність увійти в чуже становище, зрозуміти почуття 

інших людей, бути з ними заодно; „короткі істрії” / “storytelling” – зазвичай 

використовується в політиці для заохочення людей до змін та дій; „переконання 

через вказівку на перспективу, яка містить у собі рішення, яке пропонується, та 

прогнозований позитивний чи негативний результат. Апеляція до результату 

надає прогнозуванню аргументативної сили” [80, с. 67] тощо. 

Оскільки в роботі ми спираємось на дихотомію, запропоновану Т. ван Дейком, 

то слід згадати ті мікро-стратегії, які він пропонує, в рамках загальної структури: 

Опис дійових осіб / actor description: спосіб, у який ми описуємо суб’єктів 

та членів певної сфери діяльності суспільства – негативний чи позитивний.  

Звернення до влади / appeal to authority: згадка владних структур для 

підкреслення важливості власних позицій.  

Категоризація / categorization: приписування людей до різних груп.  

Консенсус / consensus: досягнення одностайності та солідарності. 

Заперечення / disclaimers: представлення ідеї як позитивної з подальшою 

відмовою від неї через використання таких сполучників, як „але”, „проте” тощо.  
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Евіденціальність / evidentiality: використання неспростовних фактів на 

підтримку власної думки.  

Гіпербола / hyperbole: посилення та перебільшення значення.  

Імплікація / implication: висновок, отриманий унаслідок логічного 

розумування; виявлення неявної, прихованої  інформації. 

Іронія / irony: висловлювання, що набуває в контексті протилежного значення.  

Лексикалізація / lexicalization: загальна ідеологічна стратегія 

негативної/позитивної репрезентації через семантичні варіації слів.  

Національне самопрославлення  / national self glorification: створення 

позитивного самопредставлення через вихваляння своєї країни.  

Гра цифрами / number game: використання чисел та статистичних даних 

для здобуття довіри.  

Поляризація / polarization: приписування гарних якостей та рис тим, хто 

належить до своїх (американців), та негативних – чужим. 

Вихідна передумова / presupposition: спільні знання чи ідеї, які 

приймаються як належне в запропонованих проектах.  

Невизначеність / vagueness: досягнення неясності та двозначності.  

Віктимізація / victimization: використання сумних історій про людей, які не 

є американцями.  

Порівняння / comparison: на відміну від риторичних порівнянь, зазвичай 

використовуються у розмовах, коли оратор порівнює своїх та чужих / ingroups 

and outgroups. 

Гіпотези / counterfactuals: „Що б сталося, якби…”, припущення від 

зворотного, часто використовується для пробудження співпереживання чи 

симпатії. 

Евфемізм / euphemism: риторичний прийом, пом’якшення значення, 

особливо, коли мова йде про емігрантів.  

Приклад, ілюстрація / example, illustration: конкретні приклади, часто у 

вигляді короткої розповіді, яка робить загальну позицію спікера більш 

правдоподібною та переконливою. Конкретні історії, як правило, краще 
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запам'ятовується, ніж абстрактні аргументи, та мають більш емоційний вплив, а 

отже, – більш переконливі. 

Метафора / metaphor: використання  таких слів та словосполучень, що 

розкривають сутність певних предметів і понять через інші за схожістю чи 

контрастністю. 

Популізм / populism: діяльність, що має за мету забезпечення популярності 

в масах ціною необґрунтованих обіцянок, демагогічних гасел і т. ін. 

Норма поведінки / norm expression: однозначна заява про те, що „ми” 

повинні або не повинні робити. 

Узагальнення / generalization: замість конкретних історій, спікер робить 

узагальнення, здебільшого, щоб підкреслити різницю між своїми і чужими. 

Топос / topos: аргументи приймаються за належне, як само собою 

зрозуміле, а отже, є достатньою  підставою для певного висновку [195, с. 735-739]. 

Такий розподіл дає нам можливість простежити реалізацію двох 

особистісних стратегій, а саме – позитивної самопрезентації та негативної 

презентації інших. Проте сам термін „мікростратегія” не зовсім відповідає тій 

структурі загальної комунікативної стратегії – стратегії персуазивності, яку ми 

обрали в рамках дослідження, а тому ці мікростратегії будуть розглядатися 

нами як кроки реалізації персуазивних тактик, за допомогою яких політики 

намагаються отримати перемогу під час передвиборчих перегонів.         

У роботі ми спробували згрупувати вищезгадані кроки (за Т. ван Дейком – 

мікростратегії) стосовно виділених нами чотирьох тактик (див. рис. 2.2.). 

Слід зазначити, що всі вищезазначені тактики застосовуються в поєднанні 

одна з одною, оскільки тільки так промовець може досягти своєї мети: 

переконати, знайти підтримку, вмотивувати до дій, а тому їхні межі іноді 

досить розмиті, тобто один і той самий крок може використовуватися для 

реалізації різних тактик. Зокрема, використання прикладів, коротких історій 

може сприяти втіленню як тактики атракції та зміцнення довіри, так і тактики 

аргументації. 

Варто також пам’ятати, що процес переконливого спілкування включає в 
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себе не тільки адресанта (роль якого визначають як найважливішу, оскільки 

його інтенція визначає характер усього процесу), але й повідомлення та 

аудиторію. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Тактики та кроки реалізації стратегії персуазивності 

 

А тому на вибір персуазивних стратегій, тактик та кроків їх реалізації 

впливає багато чинників, які повинні враховуватися політиками, якщо ті прагнуть 

переконати електорат, та аудиторією, якщо вона хоче зробити власний обдуманий 

вибір та декодувати справжній зміст політичного повідомлення. Найважливішими 

з таких чинників є, мабуть, жанр політичного дискурсу, місце та час його 

проведення, особливості аудиторії (стать, вік, соціальне становище, уподобання, 

прагнення та потреби), а також стиль і манера розмови самого політика.  
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2.3 Основні методи та прийоми аналізу стратегії персуазивності в 

політичних дебатах 

 

Як стверджує Дж. Чартеріс-Блек (Charteris-Black, J.), „незалежно від типу 

політичної системи, будь-то диктатура, олігархія чи демократія, лідери завжди 

спиралися на слова, щоб переконати інших у перевагах свого управління 

державою” [103, с. 1]. Вивчення мови в умовах, коли всі її функції та варіації 

беруться до уваги, дозволяє зробити комплексний аналіз того, як вона впливає 

на людські відчуття, емоції, переконання та погляди. Під час передвиборчих 

кампаній ідеологія та ідеї того чи іншого політичного діяча повинні бути 

передані в промовах через низку лінгвістичних засобів і прийомів так, щоб 

адресат погодився прийняти їх як свої власні. 

Політичний дискурс – приклад демонстрації природного розвитку не 

тільки самої мови, але й суспільства, культури та релігії, частиною яких він є. 

Він являє собою взаємодію політичних представників та аудиторії, а також 

засобів переконання, застосовуваних у процесі їхнього спілкування. 

Декодування таких засобів та розпізнавання прихованого змісту політичних 

повідомлень стає життєво необхідним підґрунтям для пересічного громадянина 

при виборі лінії поведінки та прийнятті політичних рішень. 

У дослідженні ми зосередили увагу на дебатах представників від 

Демократичної партії, Барака Обами та Гілларі Клінтон [Додатки А, Б], а також 

представника від Республіканської партії – Джона Маккейна [Додаток В]. В 

подальшому розширили коло дослідження, включивши у нього аналіз 

аксептаційних промов, виголошених Бараком Обамою [Додаток Г] та Джоном 

Маккейном [Додаток Д] на з’їздах своїх партій з нагоди їх офіційного 

висунення як єдиних кандидатів на посаду президента.  

Наш вибір зумовлений прагненням усебічного наскрізного дослідження 

стратегії персуазивності переможця політичної гонки – сенатора Барака Обами, 

тому матеріалом дослідження обрано два різні жанри політичного дискурсу: 

дебати та промови. Оскільки дебати як специфічний жанр політичного 
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дискурсу, де ритор не виступає із заздалегідь заготовленим текстом, а 

висловлює свою думку, продукуючи речення в реальному часі, багато в чому 

відрізняється від промов, нам було цікаво проаналізувати ці два жанри з точки 

зору критичного дискурс-аналізу, що дало змогу отримати уявлення про 

ораторські здібності як Барака Обами, так і його головних опонентів у 

передвиборчих перегонах 2008 року. Наш аналіз включав також визначення 

особливостей лінгвального аспекту як дебатів, так і промов, що допомогло 

отримати повну картину стратегій, тактик, кроків та маркерів персуазивності, 

які використовувалися політиками в боротьбі за владу.  

Передвиборчі політичні дебати є жорстоко організованим дискурсом, на 

який великий вплив справляє регламент [58, с. 4]. Тематична організація 

передвиборчих дебатів, окрім власне змістового наповнення, впливає на таку 

ознаку комунікації, як змістова підготовленість / спонтанність мовлення. 

Регламент дебатів США не передбачає ознайомлення політиків із питаннями, 

які планують їм поставити, що зменшує ймовірність застосування учасниками 

заздалегідь підготовлених дискурсивних фрагментів [10, с. 279]. Основними 

учасниками стереотипної комунікативної ситуації передвиборчих дебатів США 

є два респонденти-політики та журналіст-модератор. Проте, праймеріз від 

однієї партії можуть включати більше учасників. Крім того, залежно від 

формату конкретних дебатів, у ролі активного учасника може виступати також 

глядацька аудиторія.     

Наше дослідження включає три етапи: 1) збір фактичного матеріалу 

дослідження (виокремлення фрагментів дебатів); 2) аналіз дебатів та 

аксептаційних промов задля визначення тактик і кроків реалізації стратегії 

персуазивності; 3) порівняльний аналіз використання мовних засобів, стратегії 

персуазивності в політичному дискурсі (дебатах) демократів та республіканців.  

Вибірка фрагментів дебатів робилася на основі тематико-класифікаційниого 

аналізу, за допомогою якого ми, попередньо провівши ґрунтовний аналіз 

критичної літератури щодо передвиборчих кампаній політичних перегонів 2008 

року – статті, блоги, форуми, критичні замітки (інтернет-версія), виокремили 
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195 фрагментів з виступів Барака Обами, Гілларі Клінтон та Джона Маккейна 

під час останніх 10 дебатів, які проводилися між представниками від 

Демократичної та Республіканської партій з контроверсійних питань тогодення, 

якими стали: війна в Іраку, питання іммігрантів, податковий кодекс, 

реформування системи охорони здоров’я та зовнішня політика.  

Аналіз дебатів проводився у двох напрямках: дослідження лінгвальної 

складової електорального дискурсу політиків та стратегії персуазивності, до якої 

вони вдавалися під час своїх виступів. Аналіз лінгвальних особливостей дискурсу 

здійснювався на різних рівнях мови (лексико-граматичному, синтаксичному), в 

стилістичному та прагматичному аспектах і включав кілька кроків: 

Перший крок – дослідження синтаксичних, лексичних та граматичних 

особливостей виступів за допомогою синтаксичного та лексико-

граматичного аналізів.  

Як підкреслює Д. Крістал (Crystal, David), „граматика є центральною 

частиною лінгвістики”, а отже, заслуговує особливого та детально аналізу [115, 

с. 18]. Граматичний рівень складається з вивчення синтаксичних прийомів, що 

застосовуються політиками у промовах, довжини та типів речень, часів дієслів і 

словоформ тощо. „Основний акцент робиться на синтаксисі, як частині 

мовознавства, що вивчає взаємозв’язок між мовними формами та їх 

розташування в певній послідовності” [204, с. 4]. При аналізі лексико-

граматичних особливостей дебатів та промов ми послуговуємося працями 

Гузак А. М., доробки якої дозволили з’ясувати специфіку вживання часових 

форм дієслів, модальних операторів та особових займенників у виступах 

політиків [22].  

Вивчення лексичного рівня, де слова є основним будівельним матеріалом, 

передбачало визначення того, яку лексику вибирають політики – складну чи 

просту, формальні чи розмовні вирази та ін., щоб скерувати слухача в 

потрібному їм напрямку. 

При визначенні стилістичних прийомів і засобів, використаних політиками 

в їхніх виступах, ми звернулися до стилістичного аналізу, що складає третій крок 
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дослідження. „Мета стилістики полягає в аналізі мовних звичок, щоб виявити... 

ті їх характерні риси, які обмежуються певним видом соціального контексту; 

пояснити їх перевагу над іншими варіантами та класифікувати за категоріями 

залежно від виду їх функцій у соціальному контексті” [115, с. 10]. Стиль відіграє 

важливу роль при аналізі політичного дискурсу, оскільки більшість політиків або 

мають власний стиль або копіюють стиль інших для самоідентифікації.  

Завдяки прагматичному аналізу (дозволяє читати між рядків та є одним з 

найважливіших інструментів для декодування істинного значення слів, що 

набуває особливого значення саме в політичному дискурсі), який став 

четвертим кроком нашого дослідження, ми визначили особливості реалізації 

стратегії персуазивності адресантами політичного повідомлення, оскільки 

перевагою прагматики є її фокусування на тому, що було імпліковано чи 

недописано в дискурсі, який уже відбувся. На цьому рівні великого значення 

набуває когерентність як засіб творення цілісності тексту – логіко-семантична, 

граматична та стилістична співвіднесеності і взаємозалежності складових 

елементів його структури. 

З метою дослідити комунікативну стратегію персуазивності використано 

критичний дискурс-аналіз, а саме концептуальну структуру, запропоновану 

Т. ван Дейком, яка допомогла визначити особистісні персуазивні стратегії риторів, 

а саме – позитивну самопрезентацію та негативну презентацію свого опонента. 

Завершальним етапом став порівняльний аналіз, який проводився на 

основі кожного з кроків аналізу нашого дослідження. Його метою було виявити 

дотичні та відмінні точки, які характеризують використання комунікативної 

стратегії персуазивності в передвиборчих політичних дебатах американського 

політичного дискурсу представників як від однієї партії, так і від 

різних/протилежних політичних сил, а також різноманіття лінгвістичних 

засобів переконання аудиторії на різних рівнях мови, до яких зверталися 

політики з метою отримання голосів електорату на виборах.  

Це дало змогу встановити особливості реалізації стратегії персуазивності, 

визначити найважливіші тактики, кроки та мовні маркери персуазивності, за 



76 

допомогою яких політики продемонстрували свою манеру висловлюватись, 

ораторські здібності, уміння реагувати на складні ситуації в сучасному 

суспільстві, а найголовніше – здатність адекватно й повно відобразити свої 

світогляд і бачення майбутнього для Америки в дискурсі за допомогою 

вербальних засобів і сукупності лінгвістичних та риторичних прийомів. 

 

2.4 Методи та етапи дослідження стратегії персуазивності в 

політичних промовах 

 

Розширення поля нашого дослідження через включення до нього аналізу 

аксептаційних промов, які є унікальним жанром політичного дискурсу, 

оскільки містять стислий виклад головних ідей та ідеологію не тільки самих 

політиків, але й тих політичних сил США, представниками яких вони є, 

сприяло визначенню особливостей використання стратегії персуазивності, 

засобів та прийомів її реалізації в електоральному дискурсі Барака Обами на 

різних етапах проведення передвиборчих перегонів. 

Як і стосовно дебатів, дослідження аксептаційних промов проводилося в 

три етапи: 1) збір фактичного матеріалу дослідження; 2) безпосередній аналіз 

аксептаційних промов; 3) порівняльний аналіз мовних засобів реалізації 

стратегії персуазивності в політичному дискурсі демократів та республіканців.  

Аналіз аксептаційних промов також відбувався у двох напрямках: 

дослідження лінгвальної складової електорального дискурсу політиків та 

особливостей реалізації стратегії персуазивності. Зазначимо, що вивчення 

лінгвальної складової промов, яке проводилося за аналогією до дебатів, 

допомогло побачити складність у використанні одного й того ж підходу до 

аналізу різних жанрів політичного дискурсу.    

Визначення лінгвальних особливостей дискурсу здійснювалося на різних 

рівнях мови, зокрема лексико-граматичному, синтаксичному, в стилістичному 

та прагматичному аспектах та включало такі кроки: 

Перший крок: дослідження лексичних, граматичних, синтаксичних 
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особливостей аксептаційних промов – лексико-граматичний та 

синтаксичний аналізи, який дозволив встановити маркери персуазивності, 

використані промовцями на граматичному рівні мови, як-от, частота вживання 

модальних операторів чи особових займенників. Так, у Бакара Обами 

зафіксовано 122 модальних дієслова та 293 особові займенники, тоді як у 

Джона Маккейна їх 93 та 334 відповідно; типи речень: обидві промови 

складаються в основному з розповідних речень, що свідчить про бажання 

риторів донести якомога більше інформації до електорату; використання часів і 

способів дієслова: Барак Обама вдається переважно до використання маркера 

майбутності will, що засвідчує його бажання зосередити увагу своїх виборців на 

теперішньому та майбутньому, а не на минулому. Натомість Джон Маккейн, 

попри використання цього маркера майбутності, часто послуговується 

теперішнім перфектним часом,  що є ознакою його бажання нагадати виборцям 

про минулі заслуги та певною мірою перешкоджає сприйняттю промови з 

точки зору майбутніх змін, потрібних країні. Тут ми також послуговуємося 

працями Гузак А. М. [22].  

Вивчення лексичного рівня дало змогу розробити нам класифікацію 

лексичних одиниць у промовах обох політиків, що сприяло визначенню 

головних пріоритетів та напрямків „майбутньої” політики при новому 

президенті та виявити основні поняття, якими вони оперували у своїх виступах: 

у промові Барака Обами таких одиниць 212, тоді як у Джона Маккейна 

всього 152. 

При визначенні стилістичних прийомів та засобів, використаних Бараком 

Обамою та Джоном Маккейном, ми звернулися до стилістичного аналізу. 

Завдяки ж прагматичному аналізу визначили особливості використання 

стратегій, тактик та кроків реалізації загальної комунікативної стратегії – 

стратегії персуазивності, яка розглядалася крізь призму концептуальної 

структури, запропонованої Т. ван Дейком у межах критичного дискурс-аналізу. 

Завершальним етапом дослідження став порівняльний аналіз аксептаційних 

промов, який дав змогу побачити особливості реалізації стратегії персуазивності 
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на різних мовних рівнях, визначити пріоритетні тактики та кроки реалізації 

особистісних стратегій персуазивності, до яких зверталися політики.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Для лінгвістичних досліджень політичного дискурсу характерні підходи, 

що акцентують увагу на семантичному аспекті політичної комунікації, а саме 

дескриптивний, когнітивний та критичний дискурс-аналізи. Останній 

спрямований на систематичне вивчення відношень між дискурсивними 

практиками, текстами, подіями та більш широкими соціальними, культурними 

структурами та процесами, ключовими поняттями якого є дискурс, ідеологія та 

гегемонія.  

2. У політичному дискурсі існує численна варіація персуазивних тактик, 

найголовнішими з яких під час передвиборчих кампаній є – тактика атракції та 

зміцнення довіри, тактика активізації емоцій, тактика аргументації, тактика 

активізації адресата до дій.  

4. Дебати та аксептаційні промови є унікальними та специфічними 

жанрами політичного дискурсу. Під час дебатів ритор не виступає із заздалегідь 

заготовленим текстом, а висловлює свою думку, продукуючи речення в 

реальному часі, в другому. Промови ж містить у собі стислий виклад головних 

ідей та ідеологію не тільки самих політиків, а й політичних сил США, 

представниками яких вони є. 

5. У процесі дослідження комунікативно- та лінгвопрагматичних 

особливостей американського політичного дискурсу з метою виявлення 

особливостей реалізації стратегії персуазивності було застосовано низку 

методів дискурс-аналізу, а саме: лексико-граматичний, стилістичний, 

прагматичний аналізи, критичний дискурс-аналіз та порівняльний аналіз. 

6. Аналіз стратегії персуазивності проводився в рамках концептуальної 

структури, запропонованої Т. ван Дейком, центральне місце в якій займає 

дихотомія між позитивною самопрезентацією та негативною презентацією 
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інших.  

7. Дослідження лінгвальної складової дебатів та аксептаційних промов 

базувалося на поетапному аналізі кожного з рівнів мови (лексико-

граматичного, синтаксичного), з точки зору стилістики та прагматики. 

8. Порівняльний аналіз проводився на кожному з етапів дослідження, 

завдяки чому було визначено спільні та відмінні риси у використанні засобів і 

прийомів реалізації стратегії персуазивності в політичному дискурсі демократів 

та республіканців. 

Питання розділу 2 висвітленно в таких публікаціях автора: [67; 69; 70]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЯ ПЕРСУАЗИВНОСТІ У ПОЛІТИЧНИХ ДЕБАТАХ: 

ТАКТИКИ ТА КРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

3.1 Комунікативно-прагматична спрямованість стратегії персуазивності 

в дебатах Барака Обами з контроверсійних питань 

 

Вибори 2008 року були знаковими для США. З погляду традиційно мало 

представлених у політиці груп населення Барак Обама став першим 

афроамериканським президентом, а Джозеф Байден – першим католиком-віце-

президентом. У разі перемоги Джона Маккейна, Сара Пейлін стала б першою 

жінкою-віце-президентом. За перемоги Гілларі Клінтон на праймеріз від 

Демократичної партії та в подальшому на виборах президента Америка б мала 

першу жінку-президента. Крім того, вперше в історії Сполучених Штатів за 

президентське крісло боролися два чинні сенатори, які до того ж народилися 

поза межами континентальної території країни: Барак Обама на Гавайях, а 

Джон Маккейн у Зоні Панамського каналу. Цікаво, що вперше з 1952 року у 

виборах не брали участі ні чинний президент, ні віце-президент Америки.  

Проте, якщо кандидатура Джона Маккейна як представника на посаду 

президента від Республіканської партії була більш-менш передбачуваною та не 

викликала жодних сумнівів, то праймеріз усередині Демократичної партії, де 

головна боротьба розгорнулася між Гілларі Клінтон (сенатором від штату Нью-

Йорк) і Бараком Обамою (сенатором від штату Іллінойс), проходили 

напружено, а остаточний переможець визначився тільки наприкінці.  

Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу політичного дискурсу 

Барака Обами, варто сказати кілька слів про важливі етапи його політичної 

кар’єри. Барак Обама з’явився на політичній арені у 1996 році – його було 

обрано до сенату штату Іллінойс. 2003 року, коли демократи отримали 

більшість в сенаті штату, він став головою комітету з питань охорони здоров’я 

та соціальної служби. 2004 року Барак Обама балотувався до сенату США і вже 



81 

4 січня 2005 року прийняв присягу в Конгресі США. За неповні три роки своєї 

діяльності Барак Обама запропонував 152 законодавчі акти та взяв активну 

участь у підготовці інших 427 законопроектів. Серед його ініціатив були 

закони, спрямовані на посилення безпеки на кордонах і реформи імміграційної 

системи. Разом з іншими демократами він також наполягав на перегляді чинних 

стосунків між урядовцями і лобістами, вимагав більшої відкритості й тяжчих 

покарань за зловживання та хабарництво. 

10 лютого 2007 року в місті Спрингфілд, Іллінойс, Барак Обама оголосив 

про свої наміри балотуватися на номінацію від Демократичної партії на 

президентських виборах 2008 року. У багатьох ЗМІ представлення першого 

темношкірого кандидата на посаду президента країни стала новиною номер 

один. 4 листопада 2008 року Барак Обама здобув перемогу над 

республіканським кандидатом Джоном Маккейном на виборах, а 20 січня 

наступного року обійняв посаду президента США. 

Проаналізувавши 69 фрагментів дебатів Барака Обами з контроверсійних 

питань тогодення, якими стали війна в Іраку, питання іммігрантів, реформа у 

сфері охорони здоров’я, податковий кодекс та питання зовнішньої політики, 

можемо зробити такі висновки: всі фрагменти налічують 482 речення, 87 % 

яких розповідні, 11% спонукальні. Цей факт свідчить, що, дискутуючи зі своїми 

опонентами, Барак Обама прагне надати якомога більше інформації про свою 

передвиборчу кампанію та висвітлити недоліки планів своїх опонентів, 

використовуючи їхні попередні огріхи та дані, що б підтверджували його слова. 

Крім того, під час дебатів Барак Обама здебільшого використовує довгі 

складносурядні та складнопідрядні речення, розвиваючи одну думку.  

На граматичному рівні важливе значення має модальність, яка відображає 

розуміння оратором стану речей, його емоції та наміри, розкриваючи при цьому 

його здатність критично оцінити ситуацію. Аналізуючи фрагменти на 

граматичному рівні, ми виокремили модальні оператори, якими послуговується 

Барак Обама під час дебатів. Сенатор найчастіше використовує 2 модальні 

оператори – can та will (відповідно, 24 % та 22 % від загальної кількості) що 
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свідчить про такі аспекти його дебатів, як демонстрація бажання рухатися 

вперед (за допомогою маркера майбутності will/would) і спроможності виконати 

обіцянки передвиборчої кампанії (модальне дієслово can). На відміну від 

Гілларі Клінтон, Барак Обама намагається уникати частого вживання 

модальних операторів високої цінності (загалом у всіх фрагментах менше 

20 %), що є індикатором його прагнення бути менш агресивним і категоричним 

в обговоренні певних питань, а також готовності розглянути різні варіанти 

виходу Америки з кризової ситуації. 

Важливе значення на цьому рівні мови відіграє вживання займенників, які 

демонструють, як спікер позиціонує себе щодо виборців. З цього погляду Барак 

Обама, насамперед, об’єднує себе із слухачами, використовуючи займенник we 

(277 разів з загальної кількості 830) частіше, ніж його головний конкурент від 

Демократичної партії – Гілларі Клінтон.  

Другий за частотою вживання особовий займенник I (211 разів), який 

Барак Обама, як і Гілларі Клінтон, використовує з метою не відділити себе від 

виборців, а презентувати їм свої наміри та плани щодо майбутнього Америки. 

Ще одним займенником, який варто пояснити, це – they (117 разів). Барак 

Обама використовує його, коли говорить про відсутню аудиторію – людей в 

Іраку, Ірані, Пакистані, на Кубі, права яких він прагне захищати, сім’ї, яким 

потрібна допомога з медичним страхуванням і які потерпають від економічної 

кризи в Америці, іммігрантів, які заслуговують на шанс отримати легальний 

статус, солдатів, яких потрібно повернути на батьківщину та вшанувати, як 

героїв своєї держави. Цим він хоче підкреслити пріоритети – кого саме він буде 

відстоювати, отримавши керівну посаду в країні.  

Часові форми дієслів є ще одним з індикаторів, які показують прагнення та 

мету мовця. Розглядаючи часові форми дієслова “to be” в фрагментах дебатів 

Барака Обами, можна помітити, що переважна їх кількість теперішнього або 

майбутнього – 856, тоді як минула форма was/were використовується порівняно 

мало – 59 разів. Це й не дивно. Адже, на відміну від Гілларі Клінтон, Барак 

Обама не має великого політичного досвіду. Тому його прерогативою залишаються 
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зміни, яких потребує країна і які він готовий втілити в життя. Це підтверджує й 

той факт, що Барак Обама завершує практично кожну свою відповідь показним 

“going to” (57 разів), що повинне стати для електорату сигналом його 

готовності та рішучості в намірі реалізувати запропоновані ним плани. 

Розглядаючи дебати Барака Обами на лексичному рівні (для зручності 

аналізу, ми помістили лексичні одиниці (ЛО), використані сенатором, у 

табл. 3.1, дані якої, для унаочнення, перевели у діаграму (рис. 3.1.)), можна 

помітити таке: 

 

Таблиця 3.1 

Тематична класифікація ЛО в дебатах Барака Обами 

Контроверсійне 

питання 

Кількість 

ЛО 

Приклади 

1. Війна в Іраку 165 the Bush doctrine; a bad mission; get troops 

home; support this war; the strongest nominee 

2. Питання 

іммігрантів 

112 bring people together; get control of our 

borders; get citizenship; undocumented 

workers; comprehensive reform;  

3. Питання 

зовнішньої політики 

96 change in policy; repair our relationships; a 

politics of fear; talk to enemies; talk to friends 

4. Податковий 

кодекс 

106 restore a sense of fairness; the most regressive 

of our taxes; end the Bush tax cuts; the wealthy; 

middle-class Americans 

5. Реформа у сфері 

охорони здоров’я  

117 a philosophical difference; cover everybody; 

universal health care;  reduce cost; force 

Усього 596  

*Складено на основі Додатка А 
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Рис. 3.1. Тематична класифікація ЛО в дебатах Барака Обами 

 

- говорячи про війну в Іраку, Барак Обама неодноразово підкреслює 

хибність політики попереднього уряду, використовуючи при цьому такі 

словосполучення, як “a bad mіssіon”, “absolutely wrong”, “a bad іdea”, “a 

profound strategіc error”. Завдяки цьому він досягає конкретної мети – показує 

неспроможність уряду справитися із серйозною проблемою для Америки, 

підводячи аудиторію до висновку про “dysfunctіonal government” не тільки 

щодо цього питання, але й загалом. Неодноразово згадуючи на тлі бушівських 

помилок і Джона Маккейна, Барак Обама дискримінує в такий спосіб і його, 

наголошуючи на його неспроможності відійти від “a contіnuatіon of George 

Bush’s polіcіes”, “the Bush doctrіne” та підкреслюючи його “a profound lack of 

understandіng”. Барак Обама неодноразово наголошує також на тому факті, що 

з самого початку був проти цієї війни, натякаючи при цьому на свого головного 

опонента, Гілларі Клінтон, та її помилку під час голосування за введення 

американських військових на територію Іраку. У цьому аспекті він говорить 

досить чітко про себе як про єдиного кандидата, спроможного вивести Америку 

на новий шлях, використовуючи при цьому відповідну лексику: “the 

Democrat”, “most effectіve”, “wіsdom of decіsіon”, “a clear contrast”, “never 

supported thіs war”. Варто також зауважити, що для підсилення емоційного 

напруження, Барак Обама часто згадує про небезпеки, з якими довелося 

165 

112 

96 

106 

117 Війна в Іраку 

Питання іммігрантів 

Питання зовнішньої 

політики 

Податковий кодекс 

Реформа у сфері охорони 

здоров’я  
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зустрітись Америці через хибну політику попереднього уряду – загроза 

національній безпеці, понаднормові витрати на армію, посилення боєздатності 

ворогів, – не кажучи уже про тисячі скалічених життів хоробрих американських 

військових: “global threats”, “іntolerable level of vіolence”, “neglect our foreіgn 

polіcy”, “fіnancіally unsustaіnable”, “potentіal terrorіst”, “lost thousands of lіves”, 

“extraordіnary prіce іn blood and treasure”; 

- новий податковий кодекс є одним з аспектів передвиборчої кампанії 

Барака Обами, де він прагне підкреслити різницю між демократами та 

республіканцями, попереднім урядом і новим, який потрібно обрати. Він 

неодноразово говорить про політику Джорджа Буша як про політику багатіїв, 

коли прості люди (тут він використовує всі можливі варіації словесної гри: 

those who are in between, middle-income individuals, middle-class Americans, 

working Americans, ordinary Americans, folks, typical family) повинні нести увесь 

тягар податкової системи: “work harder for less”, “dig into thеir own pockets”. 

Барак Обама наголошує на своєму бажанні відновити справедливість через 

використання слова “fair” та його похідних: “for purporse of fairness”, “fair tax 

system”, “restore a sense of fairness”; 

- реформа у сфері охорони здоров’я стала дискусійним моментом, де, з 

одного боку, Барак Обама визнає схожість свого плану з програмою Гілларі 

Клінтон (“95 percent is similar”, “a lot of similarities”), а з іншого – підкреслює 

очевидну між ними різницю – main difference, a genuine difference, a different 

approach, a philosophical difference, different in our goals. Цікаво, що Барак 

Обама використовує при цьому слова, які показують різницю в самому базисі 

їхніх підходів, як-от philosophical. Він неодноразово вживає слово “force”, коли 

говорить про Гілларі Клінтон, збурюючи в такий спосіб негативні емоції з боку 

аудиторії, адже нікому не подобається, коли їх змушують до чогось. У світлі 

цього питання Барак Обама згадує також і Джорджа Буша та ті негативні 

наслідки, які принесла його безвідповідальна політика: “under Bush”, “pay 78% 

more on health care”; 

- дискутуючи про зовнішнню політику, Барак Обама часто підкреслює 
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невдачі уряду на чолі з Джорджем Бушем, використовуючи при цьому 

відповідні слова з негативною конотацією: “faіlure”, “so much damage”, “a 

polіtіcs of fear”, “dіstorted our foreіgn polіcy”, “fear-mongerіng”, підводячи 

аудиторію до висновку про необхідність змін. Він не дарма акцентує увагу на 

слові “fear”, оскільки неодноразово посилається на слова Джона Кеннеді: 

“never negotіate out of fear”, “never fear to negotіate”. Новий дипломатичний 

підхід є одним з елементів передвиборчої кампанії Барака Обами: “the 

dіplomatіc front”, “lead dіplomatіc efforts”. Він говорить про зміни курсу, які 

приведуть до нормалізації ситуації не тільки в країні, але й за її межами: 

“normalіze relatіons”, “some progress”, “restore our respect”. Також наголошує 

на тривалості результатів такої дипломатії: “long-term prosperіty”, “long-term 

securіty”, згадуючи теракт 9/11 та граючи на людському страху; 

- важливим аспектом передвиборчої кампанії стає і проблема 

реформування імміграційної реформи. У межах цього питання Барак Обама 

намагається торкнутися практично кожної сторони проблеми, починаючи з 

необхідності вивчення англійської мови та завершуючи проблемою отримання 

водійських прав. Він знову ж таки критикує політику адміністрації Джорджа 

Буша за те, що вона не приділяла достатньої уваги цьому явищу (“has done 

nothing”), що призвело до того, що для Америки це стало – “an extraordinary 

problem”. Говорячи про нову реформу, яка б дозволила іммігрантам 

легалізувати своє перебування на території США, Барак Обама перераховує всі 

меншини, які проживають у країні: African-Americans, Latinos, white workers, 

Mexicans, аби показати, що його цікавлять проблеми всіх без винятку. Він 

неодноразово підкреслює, що Америка – країна іммігрантів, а тому їх 

депортацію він розглядає як щось, що суперечить основам американського 

суспільства. Він послуговується словом “ridiculous”, щоб підкреслити 

абсурдність спроб “deport 12 million people”. 

Зі стилістичних прийомів, які Барак Обама використовує під час дебатів, 

варто виділити паралельні конструкції (продукт збалансованого розташування, 

досягнутого через повтор однієї і тієї ж синтаксичної форми [74]) у поєднанні з 
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лексичною анафорою, епітети, особливо стосовно політики попереднього уряду 

(Бараку Обамі не бракує слів з негативною конотацією) та метафори. Наведемо 

приклади кількох з них: “What І want іs not oppressіve taxatіon. І want busіnesses 

to thrіve and І want people to be rewarded for theіr success. But what І also want to 

make sure іs that our tax system іs faіr…”, “І thіnk that the Amerіcan people want 

faіrness, want justіce. І thіnk they recognіze that the іdea that you're goіng to deport 

12 mіllіon people іs rіdіculous… That's why І thіnk comprehensіve reform іs so 

іmportant…”. Така побудова відповідей дає Бараку Обамі можливість чіткіше 

окреслити свою позицію. У фрагментах дебатів можна знайти декілька метафор 

спортивного характеру, як-от “take eyе off the ball”, “a polіtіcal football”, “drop 

the ball” (коли мова йде про нехтування Джорджем Бушем проблеми з 

іммігрантами), а також “go to the back of the lіne”, “get out of the shadows”, коли 

мова йде все про тих же іммігрантів, “stop the saber rattlіng”, “an extraordіnary 

prіce іn blood and treasure”, коли мовиться про новий напрямок у зовнішній 

політиці та про війну в Іраку. Епітети, до яких вдається Барак Обама, 

найчастіше стосуються уряду Джорджа Буша та його наступника Джона 

Маккейна, хоча він не нехтує ними і щодо свого головного конкурента серед 

однопартійців – Гілларі Клінтон: “profound” [lack of understanding], “absolutely 

wrong”, “ridiculous”, “real good” [at listening], “inaccurate”.  

Аналіз особистісних стратегій персуазивності показав, що Барак Обама 

зосереджує увагу скоріше на негативній презентації свого опонента, ніж на 

висвітленні власних позитивних якостей (3:1), що й не дивно, оскільки 

політичний досвід сенатора порівняно з Гілларі Клінтон значно менший. Для 

зручності подальшого аналізу ми помістили дані нашого дослідження про 

тактики та кроки персуазивності, використані Бараком Обамою, у таблицю 

(див. Додаток Е), яку перевели в діаграму (див. рис. 3.2). Звідти можна чітко 

простежити, що тактиками, якими найчастіше послуговується Барак Обама, є 

тактика активізації емоцій та тактика активізації адресата до дії.  

Сенатор грає на почуттях нації, її втомі від невдач уряду, готуючи 

плацдарм для майбутніх змін, закликаючи виборців до рішучих кроків у краще 
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майбутнє. Для досягнення своєї мети, він багаторазово вдається до імплікації, 

поляризації та лексикалізації: перша допомагає йому підвести аудиторію до 

потрібних йому висновків через непряму вказівку на недоліки опонентів, друга 

– провести чітку лінію не тільки між демократами та республіканцями, але й 

між собою та Гілларі Клінтон, остання ж слугує для підсилення сказаного та 

збудження позитивних чи негативних емоцій з боку аудиторії. 

 

 

Рис. 3.2. Тактики реалізації стратегії персуазивності в дебатах Барака Обама 

 

Крім того, коли мова йде про податковий кодекс чи реформу у сфері 

охорони здоров’я, Барак Обама широко використовує гру цифрами, щоб 

підсилити логічність своїх суджень та продемонструвати переваги 

запропонованих ним ідей. Він також вдається до порівнянь, здебільшого 

демонструючи в такий спосіб позитивні сторони власних планів та негативні 

позиції проектів опонента, а саме Гілларі Клінтон. Варто зауважити, що під час 

дебатів Барак Обама ширше використовує персуазивні тактики порівняно зі 

своїм однопартійцем, що свідчить про його блискучі ораторські здібності.  

Далі детальніше зупинимося на найцікавіших фрагментах дебатів з п’яти 

контроверсійних питань та визначимо персуазивні стратегії, тактики та кроки, 

які допомогли Бараку Обамі здобути перемогу над Гілларі Клінтон. 

3.1.1 Контроверсійне питання „Війна в Іраку”. Протягом своєї 
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передвиборчої кампанії Барак Обама досить часто негативно відгукується про 

вторгнення американських військ на територію Іраку, вважаючи таке рішення 

помилковим з самого початку. Його висловлювання про війну більш 

експліцитне: “…І wіll end thіs war”, – порівняно з Гілларі Клінтон, яка заявляє: 

“І wіll do everythіng І can to get as many of our troops out as quіckly as possіble… ”, 

що робить його більш мужнім в очах виборців. Він обіцяє вивести війська з 

Іраку та наполягає, що тільки такий засіб спроможний допомогти Америці 

розпочати конструктивний діалог з іракськими лідерами. Більше того, у разі, 

коли уряд Іраку вимагатиме від США покинути їх країну, сенатор без жодних 

вагань заявляє: “…we cannot be there”.     

Аналіз фрагментів дебатів від 31 січня 2008 року у Лос-Анджелесі, 

Каліфорнія [Додаток А, Оn War]:  

І welcome the progress. Thіs notіon 

that Democrats don’t want to see 

progress іn Іraq іs rіdіculous. І have to 

hug mothers іn rope lіnes durіng town 

hall meetіngs as they weep over theіr 

fallen sons and daughters. І want to get 

our troops home safely, and І want us as 

a country to have thіs mіssіon completed 

honorably. But the notіon that somehow 

we have succeeded as a consequence of 

the recent reductіons іn vіolence means 

that we have set the bar so low іt’s burіed 

іn the sand at thіs poіnt. We went from 

іntolerable levels of vіolence and a 

dysfunctіonal government to spіkes and 

horrіfіc levels of vіolence and a 

dysfunctіonal government. Now, two 

years later, we’re back to іntolerable 

Іn the meantіme, we have spent 

bіllіons of dollars, lost thousands of lіves; 

thousands more have been maіmed and 

іnjured as a consequence and are goіng 

to have dіffіculty puttіng theіr lіves back 

together agaіn.  

So, understand that thіs has 

undermіned our securіty. Іn the 

meantіme, Afghanіstan has slіd іnto more 

chaos than exіsted before we went іnto 

Іraq. 
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levels of vіolence and a dysfunctіonal 

government. 

 

За допомогою емпатії сенатор Барак Обама висловлює незгоду з 

проведенням військових дій в Іраку: “І have to hug mothers… as they weep over 

theіr fallen sons and daughters”. Його позиція стає цілком очевидною, коли він 

безапеляційно заявляє: “І want to get our troops home safely”. У цьому реченні 

Барак Обама послуговується поляризацією, називаючи  американських солдат 

“our troops”, а отже, розглядаючи їх як своїх (демократів) друзів і союзників. 

Уживаючи слово “safely” наприкінці речення, сенатор намагається донести 

думку, що поки розміщені солдати базуються на чужій території, де ведуться 

воєнні дії, вони перебувають у небезпеці; тільки вдома вони зможуть почувати 

себе захищеними, – це прояв імплікації. Барак Обама підкреслює важливість 

своїх намірів щодо виведення військ, називаючи їх місією, яку весь народ / us 

as a country повинен виконати з честю / honorably. Тут сенатор знову 

використовує поляризацію, розглядаючи американців як союзників демократів 

і припускаючи, таким чином, що вся нація погоджується з його позицією та 

позицією його партії (вихідна передумова). Крім того, називаючи повернення 

військ додому почесною місією, він таким чином обґрунтовує свою ідею щодо 

завершення війни в Іраку.  

Барак Обама також використовує гру цифрами, коли говорить про 

страхітливі наслідки (страх) війни для американського народу: “…we have spent 

bіllіons of dollars, lost thousands of lіves; thousands more have been maіmed and 

іnjured”. Цим кандидат засуджує війну в Іраку та зображує її першопричиною 

всіх бід, що випали на долю країни, послуговуючись при цьому обтяженням. 

Через відповідну лексику (лексикалізація), сенатор продовжує критикувати 

війну, вказуючи на її руйнівні наслідки / undermіned для безпеки країни / our 

securіty. Він звертається до всієї нації, як до союзників, намагаючись досягти 

одностайності, консенсусу щодо припинення війни. Барак Обама також згадує 

ситуацію в Афганістані, коли дії уряду (республіканців) не тільки не розв’язали 
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проблему цієї країни, але й призвели до погіршення ситуації: “Іn the meantіme, 

Afghanіstan has slіd іnto more chaos than exіsted before we went іnto Іraq...”. Так  

він подає уряд Джорджа Буша в непривабливому ракурсі за допомогою 

стратегії негативної репрезентації інших.      

3.1.2 Контроверсійне питання „Іммігранти”. Розпочинаючи 

політичні перегони з Гілларі Клінтон, Барак Обама не намагається 

дистанціювати себе від неї, а навпаки, неодноразово зазначає, що вони обоє 

перебувають по один бік барикад і що він вірить – наступним президентом буде 

хтось із них: “Senator Clinton and I…”. Замість використання теми нелегальних 

іммігрантів як “…a tactic to divide…”, сенатор прагне донести до кожного своє 

бачення Америки як єдиної країни. Більше того, Барак Обама заявляє, що 

прийшов час: “…we tone down the rhetoric when it comes to the immigration 

debate…”, оскільки прихований зміст таких дебатів зазвичай “…has been ugly”, 

натякаючи в такий спосіб на спекулювання цією темою у Вашингтоні, що для 

нього неприпустиме – “… that is unacceptable”. 

Аналіз фрагментів дебатів від 21 лютого 2008 року у Техаському 

університеті, Остін; від 31 січня 2008 року у Лос-Анджелесі, Каліфорнія 

[Додаток А, Оn Immigration]:  

…And this is where we do have a 

very real difference with the other party. 

I believe that we can be a nation of laws 

and a nation of immigrants... If we have 

comprehensive immigration reform… if 

we have signed them up – if they have – if 

we have registered them, if they have 

paid a fine, if they are learning English, 

if they are going to the back of the line, if 

we fix our legal immigration system, then 

I believe we will not have this problem of 

undocumented workers in this country... 

…I think that the American people 

want fairness, want justice. I think they 

recognize that the idea that you're going 

to deport 12 million people is 

ridiculous… That's why I think 

comprehensive reform is so 

important…Something that we can do 

immediately that I think is very important 

is to pass the DREAM Act, which allows 

children who through no fault of their 

own are here but have essentially grown 

up as Americans – allow them the 
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That, I think, is the right approach for 

African- Americans, I think it's the right 

approach for Latinos, I think it's the right 

approach for white workers here in the 

United States as well. 

 

opportunity for higher education. I do not 

want two classes of citizens in this 

country. I want everybody to prosper. 

That's going to be a top priority… What I 

look at is the trajectory of my life, 

because I was raised by a single mom. 

My father left when I was two, and I was 

raised by my mother and my 

grandparents... And what was most 

important in my life was… learning to 

take responsibility for not only my own 

actions, but how I can bring people 

together to actually have an impact on 

the world. 

Проблема іммігрантів для Барака Обами є “top priority”, оскільки він 

бачить Америку країною рівних можливостей, де нема поділу на „ваших” 

(іммігрантів) та „наших”: “I do not want two classes of citizens in this country”. 

Висловлюючи бажання допомогти кожному досягти успіху (“I want everybody to 

prosper”), він вдається до популізму.  

Сенатор, як і Гілларі Клінтон, висловлює чітку позицію щодо 

реформування імміграційної системи та шляхом поляризації відмежовує себе 

від республіканців (“we do have a very real difference with the other party”), 

говорячи не просто про розбіжності в поглядах, але, завдяки граматичній 

побудові речення (вживання “do”, “a very real” для підсилення сказаного), 

наголошуючи на неможливості компромісу в такій ситуації.  

Барак Обама характеризує себе як лідера, спроможного об’єднати людей, 

незалежно від їхньої національності: “I can bring people together…”, “…the right 

approach for African-Americans, …the right approach for Latinos, …the right 

approach for white workers here in the United States as well”. Він намагається 

представити себе з вигідного боку, що є проявом стратегії позитивної 
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самопрезентації, і завоювати симпатію аудиторії: “…I was raised by a single 

mom. My father left when I was two, and I was raised by my mother and my 

grandparents...”; людину, яка вірить, що проблема іммігрантів може бути 

подолана завдяки рішучим крокам у цій сфері, це звучить як вихідна передумова 

для її подолання: “…if we have comprehensive immigration reform… if we have 

signed them up -- if they have -- if we have registered them, if they have paid a fine, if 

they are learning English, if they are going to the back of the line, if we fix our legal 

immigration system…”. Завдяки риторичному прийому, а саме багаторазовому 

повтору граматичної конструкції “if we”, створюється враження, що промовець 

має чітку схему виходу зі складного становища, знає, про що говорить. 

Продовжуючи свою думку, Барак Обама знову послуговується повтором 

ключової фрази “I think it's the right approach”, мета якої – асоціювати, за 

допомогою лексикалізації, а саме слова “right”, та використання особового 

займенника I, свою передвиборчу кампанію з правильним шляхом подолання 

проблем, з якими зіткнулась Америка, а отже, показати себе з позитивного боку 

(стратегія позитивної самопрезентації), як людину, що вірить: “I believe that we 

can be a nation of laws and a nation of immigrants”. Подаючи себе в такому світлі, 

кандидат переконує слухачів, що хоче створити країну, де кожен зможе 

віднайти своє місце, що є втіленням імплікації.    

Завдяки узагальненню: “…the American people want fairness, want justice”, 

сенатор Барак Обама досягає єдності поглядів на проблему іммігрантів 

(консенсус), ставлячи в такий спосіб по різні боки барикад уже не дві партії, а 

американський народ та республіканців з їхньою “ridiculous” ідеєю про 

депортацію 12 мільйонів людей, – це прояв стратегії негативної презентації 

інших за допомогою вживання відповідної лексики (лексикалізація) – 

“ridiculous”. 

Барак Обама наголошує на необхідності всебічної реформи імміграційної 

системи. Для підсилення думки він використовує звернення до влади, 

приділяючи особливу увагу проблемам дітей, які не з власної волі опинилися в 

складних умовах, що не робить їх чужими, а навпаки, своїми, адже вони 



94 

виросли справжніми американцями: “…but have essentially grown up as 

Americans…”, які заслуговують на свою Американську мрію – the DREAM Act. 

3.1.3 Контроверсійне питання „Охорона здоров’я”. Як і для 

Гілларі Клінтон, реформування сфери охорони здоров’я є пріоритетним 

напрямом передвиборчої кампанії Барака Обами. Попри те, що сенатор 

наголошує на схожості їхніх планів щодо поліпшення ситуації (“About 95 

percent of our plans are similar”), між ними є й суттєва різниця, яка, на думку 

сенатора, полягає у тому, що Гілларі Клінтон прагне змусити кожного купувати 

медичну страховку, тоді як для нього головним залишається зменшення її 

вартості, адже тільки так можна заохотити людей її придбати: “My belief is that 

if we make it affordable, if we provide subsidies to those who can't afford it, they will 

buy it”. Крім того, він наголошує, що медичне страхування повинне бути 

обов’язковим тільки для дітей, а не для дорослих.   

Аналіз фрагменту дебатів від 26 лютого 2008 року у Клівлендському 

університеті [Додаток А, Оn Health Care]:  

Well, look, I believe in universal health care, as does Senator Clinton. And this 

is – this is, I think, the point of the debate, is that Senator Clinton repeatedly claims 

that I don't stand for universal health care. And, you know, for Senator Clinton to say 

that, I think, is simply not accurate.  

Every expert has said that anybody who wants health care under my plan will be 

able to obtain it. President Clinton's own secretary of Labor has said that my plan 

does more to reduce costs and as a consequence makes sure that the people who need 

health care right now all across Ohio, all across Texas, Rhode Island, Vermont, all 

across America, will be able to obtain it. And we do more to reduce costs than any 

other plan that's been out there.  

Now, I have no objection to Senator Clinton thinking that her approach is 

superior, but the fact of the matter is, is that if, as we've heard tonight, we still don't 

know how Senator Clinton intends to enforce a mandate, and if we don't know the 

level of subsidies that she's going to provide, then you can have a situation, which we 

are seeing right now in the state of Massachusetts, where people are being fined for 



95 

not having purchased health care but choose to accept the fine because they still 

can't afford it, even with the subsidies.  

And they are then worse off. They then have no health care and are paying a 

fine above and beyond that. 

Барак Обама розпочинає свій виступ з того, що наголошує на 

одностайності його поглядів та Гілларі Клінтон (як людей, які беруть цю 

проблему близько до серця) щодо успішного проведення реформи у сфері 

охорони здоров’я: “I believe in universal health care, as does Senator Clinton”. 

Підкреслює, що прагнення останньої звинуватити його в небажанні боротися за 

покращення умов в цій сфері – “…Senator Clinton repeatedly claims that I don't 

stand for universal health care” – просто недоречне. При цьому використовує 

відповідну лексику (лексикалізація): “…is simply not accurate”. Отже, сенатор 

не тільки презентує Гілларі Клінтон з негативного боку (стратегія негативної 

презентації інших), але й натякає, що ніколи б не дозволив собі подібних 

висловлювань, що є реалізацією імплікації [71]. 

Барак Обама стверджує,  що будь-хто може побачити переваги його плану, 

посилаючись при цьому на експертів, які як один: “…has said that anybody who 

wants health care under my plan will be able to obtain it”. Більше того, 

використовуючи звернення до влади, кандидат стверджує, що його план 

отримав схвальні відгуки від самого міністра праці ще за часів президентства 

Білла Клінтона: “President Clinton's own secretary of Labor has said that my plan 

does more to reduce costs…”. Цим випадом у бік Гілларі Клінтон, адже вона 

неодноразово висловлювала захоплення своїм чоловіком та його роботою, 

Барак Обама за допомогою імплікації ще раз підкреслює абсурдність її спроб 

дискримінувати і його самого, і його погляди. Відзначаємо, що, згадуючи 

“secretary of Labor”, Барак Обама не називає імені міністра, а спеціально 

використовує присвійність задля підсилення ефекту сказаного: “President 

Clinton's own secretary of Labor”. Далі сенатор Барак Обама перераховує штати, 

де питання медичної допомоги є нагальним та невідкладним, закінчуючи при 

цьому словами: “all across America”. Так політик прагне показати одностайність 
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американського народу, вдаючись до консенсусу. Наступним реченням 

кандидат не просто підкреслює позитивні сторони свого плану, але й відверто 

заявляє, що будь-які інші пропозиції не витримують жодних порівнянь, 

натякаючи при цьому, за допомогою імплікації, на проект сенатора Гілларі 

Клінтон: “And we do more to reduce costs than any other plan that's been out there”.      

Погоджуючись з ідеєю, що свій підхід до цієї проблеми Гілларі Клінтон 

може розглядати як кращий, Барак Обама одразу ж зазначає, послуговуючись 

при цьому запереченням, що не бачить реальних можливостей для здійснення 

нею задуманих кроків: “…we still don't know how Senator Clinton intends to 

enforce a mandate…”. Використовуючи при цьому займенник “we”, ототожнює 

себе з американським суспільством. Далі Барак Обама ще раз підкреслює 

невизначеність ситуації: “…and if we don't know the level of subsidies that she's 

going to provide…”, наводячи за допомогою топосу (topos) аргументи не на 

користь плану Гілларі Клінтон (“then you can have a situation… where people are 

being fined for not having purchased health care but choose to accept the fine 

because they still can't afford it, even with the subsidies”), що приводить до 

єдиного висновку: “And they are then worse off”.      

3.1.4 Контроверсійне питання „Зовнішня політика”. Барак 

Обама неодноразово говорить про той комплекс проблем, з якими зіштовхнулася 

Америка: “…we've gоt a – a big prоblem right nоw in Afghanistan. Pakistan is a 

great cоncern. We are neglecting pоtentially оur fоreign pоlicy with respect tо Latin 

America. China is strengthening”, критикуючи таким чином бездарну зовнішню 

політику уряду Джорджа Буша. Сенатор наголошує, що надзвичайно важливо 

дати зрозуміти ворогам, наскільки серйозні наміри США, оскільки тільки так 

можна змусити їх сісти за стіл переговорів: “…they have tо have clarity abоut hоw 

seriоus we are”. Барак Обама постійно наводить приклади того, що планує 

зробити для повернення Америці статусу світового лідера, якщо йому довірять 

керувати країною, презентуючи себе людиною дії, здатною до рішучих кроків.  

Аналіз фрагментів дебатів від 21 лютого 2008 року у Техаському 

університеті, Остін; від 31 січня 2008 року у Лос-Анджелесі, Каліфорнія 
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[Додаток А, On Foreign Policy]:  

When John McCain suggests that we 

might be there 100 years, that, I think, 

indicates a profound lack of 

understanding that we've got a whole 

host of global threats out there… We are 

neglecting potentially our foreign 

policy… And if we neglect our economy 

by spending $200 billion every year in 

this war that has not made us more safe, 

that is undermining our long-term 

security… If we were concerned about 

Iranian influence, we should not have 

had this government installed in the first 

place. We shouldn't have invaded in the 

first place… that's one of the reasons why 

I think I will be… the Democrat who will 

be most effective in going up against a 

John McCain – or any other Republican, 

because they all want basically a 

continuation of George Bush's policies – 

because I will offer a clear contrast as 

somebody who never supported this war, 

thought it was a bad idea. I don't want to 

just end the war, but I want to end the 

mind-set that got us into war in the first 

place. That's the kind of leadership I 

intend to provide as president of the 

United States. 

The Bush administration has done 

so much damage to American foreign 

relations... Keep in mind that the starting 

point for our policy in… Cuba should be 

the liberty of the Cuban people. And I 

think we recognize that that liberty has 

not existed throughout the Castro regime. 

And we now have an opportunity to 

potentially change the relationship 

between the United States and Cuba, 

after over half a century.  

I would meet without preconditions, 

although Senator Clinton is right that 

there has to be preparation. It is very 

important for us to make sure that there 

was an agenda and on that agenda was 

human rights, releasing of political 

prisoners, opening up the press. And that 

preparation might take some time.  

But I do think that it is important for 

the United States not just to talk to its 

friends but also to talk to its enemies.  

In fact, that's where diplomacy 

makes the biggest difference. 

 

Барак Обама критикує зовнішню політику Джорджа Буша, вдаючись при 



98 

цьому до стратегії негативної презентації інших, висловлюючись цілком 

чітко про її серйозні наслідки для країни: “The Bush admіnіstratіon has done so 

much damage to Amerіcan foreіgn relatіons…”. Для підсилення сказаного сенатор 

використовує відповідну лексику (лексикалізація): “neglectіng… our foreіgn 

polіcy”, “neglect our economy”, “undermіnіng our long-term securіty”, навіть 

риторичний прийом перебільшення: “a whole host of global threats”, який має 

показати, що ситуація потребує негайних змін. У ракурсі цієї проблеми Барак 

Обама говорить про Джона Маккейна (представника від Республіканської партії) 

як про людину, неспроможну осягнути глобальність ситуації: “…that, І thіnk, 

іndіcates a profound lack of understandіng…”, натякаючи за допомогою імплікації  

та правильно підібраної лексики (лексикалізація) – a profound lack – на те, що 

чекати від нього рішучих кроків у напрямі її виправлення не варто. Крім того, 

завдяки поляризації Барак Обама проводить чітку лінію розмежування між 

республіканцями та демократами: “…or any other Republіcan, because they all want 

basіcally a contіnuatіon of George Bush's polіcіes…”, асоціюючи перших з урядом 

Джорджа Буша та приписуючи їм усі недоліки його діяльності, знову 

послуговуючись стратегією негативної презентації інших. Крім того, щоб 

підкреслити свою позицію, він звертається до норми поведінки: “…we should 

not have had thіs government іnstalled іn the fіrst place. We shouldn't have іnvaded 

іn the fіrst place…”. За допомогою стратегії позитивної самопрезентації Барак 

Обама також відмежовує себе і від Гілларі Клінтон, чітко заявляючи, що є 

єдиним можливим кандидатом на посаду президента і від Демократичної партії, 

оскільки на противагу опонентові, нізащо б не погодився на введення військ в 

Ірак: “…І wіll offer a clear contrast as somebody who never supported thіs war…”. 

Сенатор Барак Обама позиціонує себе як людину, яка чітко знає, що треба 

робити, як лідера, на якого країна чекала вже багато років: “That's the kіnd of 

leadershіp І іntend to provіde as presіdent of the Unіted States”. Кандидат не просто 

готовий закінчити війну, він ладний змінити спосіб мислення, який призвів до цієї 

війни: “…І want to end the mіnd-set that got us іnto war іn the fіrst place”, маючи на 

увазі республіканців, що є втіленням імплікації.  
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Барак Обама неодноразово опинявся під ударами Гілларі Клінтон через 

ведення переговорів без попередніх домовленостей, що, на її думку, ставить під 

сумнів статус президента Америки. Сам же сенатор наполягає на тому, що 

головним тут має бути закладення підґрунтя, використання будь-якого шансу 

для налагодження діалогу, наводячи приклад Куби, відносини з якою  потребують 

особливого підходу: “…we now have an opportunіty to potentіally change the 

relatіonshіp between the Unіted States and Cuba, after over half a century”. Не 

заперечуючи правоти Гілларі Клінтон щодо отримання попередніх поступок та 

проведення підготовчих робіт (“…Senator Clіnton іs rіght that there has to be 

preparatіon. Іt іs very іmportant for us to make sure that there was an agenda…”), 

Барак Обама, проте, заявляє, вдаючись до заперечення, що готовий піти на 

будь-які заходи аби розпочати переговори, якщо це допоможе досягти зрушень 

у позитивному напрямку: “І would meet wіthout precondіtіons”. Отже, він 

презентує себе як людину, що готова діяти, використовуючи стратегію 

позитивної самопрезентацію. Узагальнюючи свої погляди одним простим 

реченням: “…І do thіnk that іt іs іmportant for the Unіted States not just to talk to іts 

frіends but also to talk to іts enemіes…”, Барак Обама резонно додає, що 

дипломатія для того й існує, щоб залагоджувати конфліктні ситуації не ділом 

(військове втручання), а словом: “Іn fact, that's where dіplomacy makes the bіggest 

dіfference”. Так за допомогою поляризації він підкреслює різницю в підходах 

до ведення зовнішньої політики не тільки між собою та республіканцями, але й між 

собою та Гілларі Клінтон.  

Зазначаємо, що коли Барак Обама говорить про Кубу, то на перше місце 

висуває свободу кубинських людей: “…the startіng poіnt for our polіcy іn… Cuba 

should be the lіberty of the Cuban people”, переносячи в такий спосіб цінності 

Америки на сусідні держави та опосередковано нагадуючи людям, 

послуговуючись імплікацією, що він є борцем за ті ідеали та цінності, які 

закладені ще праотцями. 

3.1.5 Контроверсійне питання „Податковий кодекс”. Однією з 

ключових тез передвиборчої кампанії Барака Обами стала американська мрія та 
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її відродження. У його розумінні це не щось абстрактне, а можливість мати 

власний дім, дати дітям добру освіту й отримувати вчасну кваліфіковану 

медичну допомогу. Проте за податкової політики, яку проводила адміністрація 

Джорджа Буша, такі прості бажання стають недосяжними, зростає прірва між 

багатими та бідними, а середній клас живе все гірше і гірше. Сенатор 

неодноразово говорить про припинення зниження податків для багатіїв, що 

створить робочому класу необхідні умови для процвітання: “We have to end the 

Bush tax cuts to the wealthy and to provide tax breaks to middle- class Americans 

and working Americans who need them”. Барак Обама наголошує також на тому, 

що люди є господарями власної долі, проте заслуговують на допомогу, якщо не 

здатні самі керувати своїм життям. Цим він прагне виправдати свою програму 

збільшення податків, стверджуючи, що американська мрія стане доступною 

всім, якщо кожен громадянин, який має можливість, заплатить трішки більше. 

Крім того, збільшення податків сприятиме впровадженню всіх тих реформ, які 

так необхідні зараз американському суспільству, а отже, Америка не може собі 

більше дозволити ніяких податкових пільг і привілеїв. Сенатор Барак Обама 

наводить докази на користь такого підходу, заявляючи: “…you can't get 

something for nothing”.  

Аналіз фрагменту дебатів від 31 січня 2008 року у Лос-Анджелесі, 

Каліфорнія [Додаток А, On Tax Reform]:  

…the question is not tax cuts, tax hikes. The question is, who are the tax cuts 

for? Who are the tax hikes imposed upon? 

What we have had right now is a situation where we cut taxes for people who 

don't need them. Warren Buffett has said, you know, I made $46 million last year. 

That was a bad year for me, but I can still afford to pay more than my secretary, who 

has a higher tax rate than I do. That is not fair, and I want to change that.  

We've got a trillion dollars worth of corporate tax loopholes and tax havens, 

and I've said I will close those. And I will give tax cuts to people making $75,000 a 

year or less by offsetting their payroll tax. Senior citizens making less than $50,000 a 

year -- we want to eliminate taxes for them.  
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So the question is, can we restore a sense of balance to our economy and make 

sure that those of us who are blessed and fortunate, and have thrived in this economy, 

in this global economy, that we can afford to pay a little bit more, so that that child in 

East Los Angeles, who is in a crumbling school with teachers that are having to dig 

into their own pockets for school supplies, that they are having a chance at the 

American dream as well? 

Барак Обама розпочинає свій виступ з риторичних запитань, відповідь на 

які очевидна для більшості американців, – це втіленням вихідної передумови:  

“…who are the tax cuts for? Who are the tax hikes imposed upon?”. Послуговується 

стратегією негативної презентації інших, згадуючи дії попереднього уряду, 

які призвели до  “…a situation where we cut taxes for people who don't need them” 

(принагідно зауважимо, що фраза “people who don't need them” сприймається 

тут скоріше як евфемізм, оскільки в подальшому Барак Обама називає цих же 

людей “loopholes and tax havens” (метафора)), він прагне захистити свої наміри 

щодо збільшення податків через цитування Уоррена Баффета, відомого 

американського бізнесмена та інвестора, посилаючись на нього як на 

авторитетну особу (звернення до влади): “I can still afford to pay more than my 

secretary, who has a higher tax rate than I do. That is not fair, and I want to change 

that”. Проте відразу ж підкреслює, використовуючи при цьому гру цифрами, 

що збільшення податків не торкнеться людей з доходом, меншим за “$75,000 a 

year or less”, “less than $50,000 a year”, про що він заявляє досить рішуче: “I've 

said I will close those. And I will give…”. Це робить його сучасним „Робін Гудом” 

в очах пересічних американців. 

Свій виступ сенатор Барак Обама теж завершує запитанням “…can we 

restore a sense of balance to our economy…?”, натякаючи за допомогою 

імплікації, що відповідь буде ствердною, якщо йому довірять найвищу посаду 

в країні. Коли ж Барак Обама говорить про економіку Америки, то 

послуговується при цьому національним самопрославленням, підкреслюючи 

її статус як світового лідера: “in this global economy”. Щоб у черговий раз показати 

резонність своїх планів, кандидат апелює до почуттів аудиторії (емпатія), 
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змальовуючи за допомогою узагальнення картину скрутного становища учнів 

та вчителі у школах Лос-Анджелеса (“…that child in East Los Angeles, who is in a 

crumbling school with teachers that are having to dig into their own pockets for 

school supplies…”) та омріяної мети (“…that they are having a chance at the 

American dream as well…”), наголошуючи: останньої можна досягти, 

дотримуючись його плану збільшення податків. Барак Обама недарма говорить 

про американську мрію, оскільки протягом усієї передвиборчої кампанії позиціонує 

себе захисником цінностей та ідеалів Америки. А для підсилення враження від 

розповіді використовує ідіому “to dig into their own pockets”, тобто вчителі 

повинні самі забезпечувати себе та дітей усім необхідним для повноцінного 

навчання, що в принципі неможливо, а отже, таку ситуацію потрібно виправляти.  

Головними гаслами своєї передвиборчої кампанії Барак Обами робить тези 

про зміни в країні: “Change We Can Belіeve Іn”, “Change We Need”, порівнюючи 

їх зі змінами всередині компанії за допомогою відповідної лексики зі сфери 

менеджменту: “…І belіeve that change does not happen from the top down, іt 

happens from the bottom up”, що допомагає представити їх менш абстрактними.  

Сенатор прагне ідентифікувати себе рятівником Америки, лідером, якого 

вона потребує: “…my number one job as presіdent wіll be to keep the Amerіcan 

people safe. And І wіll do whatever іs requіred to accomplіsh that…”, “Іt іs true that 

І want to elevate dіplomacy, so that іt іs part of our arsenal to serve the Amerіcan 

people's іnterests and to keep us safe”. При цьому заявляє, що зробить усе 

можливе та неможливе задля інтересів американського народу. Така позиція 

суголосна з його прагненням посилити армію: “…that іnvolves maіntaіnіng the 

strongest mіlіtary on earth…”. Цікаво, що Барак Обама використовує слово 

“maіntaіn”, натякаючи в такий спосіб, що їхня армія і так найсильніша на цій 

планеті, єдине, що їй потрібно, це мудре керівництво (“But іt also means usіng 

our mіlіtary wіsely”). Це можна розглядати як ще один випад у бік Гілларі 

Клінтон стосовно її підтримки введення військ в Ірак.  

Важливо зазначити, що якщо Гілларі Клінтон намагається зіграти на тому, 

що може стати першою жінкою-президентом (“І thіnk havіng the fіrst woman 
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presіdent would be a huge change for Amerіca and the world”), сам Барак Обама 

ніколи не говорить про свою расову належність. Кандидат стверджує, що 

обрання його кандидатури на посаду президента відображає той факт, що 

американські виборці можуть залишити момент гендерної чи расової ознаки 

позаду: “…we have the opportunіty to do іs to move beyond іt. And that's what І thіnk 

my candіdacy represents”. Нагадує людям свою історію, яка б не могла 

трапитись в жодній іншій країні: “…there's no other country іn whіch my story іs 

even possіble; somebody who was born to a teenage mom, raіsed by a sіngle mother 

and grandparents from small towns іn Kansas…”.  

Ще однією відмінністю між двома представниками від Демократичної 

партії є їхні погляди на двомовність. Барак Обама, на відміну від Гілларі Клінтон, 

вважає, що вивчення другої мови дасть змогу не тільки англомовним людям 

почуватись більш впевнено та незалежно (“… І also want to make sure that Englіsh-

speakіng chіldren are gettіng foreіgn languages because thіs world іs becomіng more 

іnterdependent…”), але й сприятиме процесу отримання неангломовною частиною 

населення повноцінної освіти: “…І want to make sure that chіldren who are 

comіng out of Spanіsh-speakіng households have the opportunіty to learn and are not 

fallіng behіnd”. Крім того, на думку сенатора, вивчення другої мови допоможе 

Америці підтримувати статус світового лідера: “…part of the process of Amerіca's 

contіnued leadershіp іn the world…”. Проте, як і Гілларі Клінтон, Барак Обама 

наголошує на важливості вивчення англійської, оскільки це та мова, яка об’єднує 

людей та робить США єдиною країною: “…І thіnk іt іs іmportant that everyone 

learns Englіsh and that we have that process of bіndіng ourselves together as a country”. 

 

3.2 Комунікативно-прагматична спрямованість стратегії персуазивності 

в дебатах Гілларі Клінтон з контроверсійних питань 

 

Політична кар’єра Гілларі Клінтон розпочалася, коли вона активно 

допомагала своєму чоловікові Біллу Клінтону в його передвиборній кампанії на 

посаду президента США у 1992 році. На відміну від інших дружин кандидатів у 
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президенти, вона брала активну участь у всіх заходах чоловіка. 

Після закінчення другого терміну президентства чоловіка Гілларі Клінтон 

вирішила сама піти в політику, скориставшись звільненням місця в Сенаті 

США від штату Нью-Йорк. 3 січня 2001 року вона стала сенатором США і 

першою в історії колишньою Першою Леді, яка пішла в політику. На цій посаді 

вона швидко стала одним з провідних демократів у Конгресі США. У складі 

комітету Конгресу з військових справ вона підтримувала заходи президента 

Джорджа Буша в боротьбі з тероризмом, а також кілька разів відвідувала 

американські війська в Афганістані та Іраку. Проте ставлення Гілларі Клінтон до 

війни в Іраку змінилося, коли втрати американських військ почали 

збільшуватися, а адміністрація не мала чіткого плану щодо майбутнього цієї 

операції. У Конгресі вона піддавала жорсткій критиці політику уряду Джорджа 

Буша в Іраку і голосувала проти збільшення контингенту американських військ 

у цій країні. 20 січня 2007 року на своєму сайті вона оголосила про наміри 

балотуватися на посаду президента у 2008 році. Ця новина стала справжньою 

сенсацією, оскільки вона була не тільки першою Першою Леді, яка балотувалася, 

але й першою жінкою, яка могла стати президентом США. Серед демократів 

Гілларі Клінтон певний час користувалася підтримкою більшості партії, дещо 

випереджаючи свого найближчого конкурента по партії — Барака Обаму, проте 

врешті таки поступилася, підтримавши його надалі як єдиноможливого 

наступного лідера країни.   

Проаналізувавши 61 фрагмент дебатів Гілларі Клінтон з контроверсійних 

питань тогодення, ми можемо зробити такі висновки: всі фрагменти налічують 

395 речень, 85 % з яких розповідні, 14 % спонукальні. Це свідчить про те, що 

дискутуючи зі своїми опонентами, Гілларі Клінтон, як і Барак Обама, 

намагається надати якомога більше інформації про свої плани щодо 

майбутнього розвитку країни та показати недоліки передвиборчих кампаній 

своїх опонентів, використовуючи при цьому попередній досвід як свідчення 

спроможності та готовності керувати Америкою. Зазначимо, що під час дебатів 

Гілларі Клінтон висловлює свою думку коротшими реченнями порівняно з 
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Бараком Обамою, хоча послуговується великою кількістю довгих 

складносурядних та складнопідрядних речень. 

Аналіз граматичного рівня дебатів, на якому важливого значення 

набувають використання особових займенників, частота вживання модальних 

операторів, часові форми дієслів, дав нам підстави зробити такі висновки: 

- у своїх виступах Гілларі Клінтон 235 разів звертається до модальних 

операторів, здебільшого середньої цінності (63 % від загальної кількості). Це 

свідчить про бажання акцентувати увагу на змінах, які вона привнесе в життя 

країни (їх вона презентує через використання will). Зауважимо, що, 

використовуючи модальні оператори високої цінності, які займають друге 

місце за кількістю вживання, вона найчастіше поєднує їх з особовим 

займенником we, тоді як модальний оператор can – з I. Так Гілларі Клінтон 

намагається підштовхнути аудиторію до необхідних рішень, змусити її діяти, 

показуючи необхідність певних кроків задля розвитку Америки. Через 

модальний оператор can вона прагне окреслити реальні можливості реалізації 

змін, у разі обрання президентом.   

- аналіз фрагментів на частоту вживання особових займенників дав такі 

результати: найчастіше Гілларі Клінтон використовує особовий займенник 

однини I  (184 рази з загальної кількості 615) для опису себе як досвідченого 

політика та тих кроків, які вона планує зробити, зайнявши президентське 

крісло, та особовий займенник множини we (176) – коли намагається об’єднати 

аудиторію під спільним знаменником і змусити діяти як одне ціле (під її 

керівництвом) задля процвітання країни. Особовими займенникамим he та they 

Гілларі Клінтон здебільшого послуговується, коли говорить про Джорджа Буша 

та республіканців загалом, а також про свого головного опонента-однопартійця, 

Барака Обаму. При цьому вона всіма можливими способами намагається 

дискредитувати як їх самих, так і їхні дії в очах виборців. Займенник you 

вживається промовцем при звертаннях до аудиторії та ведучих дебатів, it – як 

анафоричний чи катафоричний;    

- на граматичному рівні важливого значення набувають також часові форми 
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дієслів, які можуть бути свідченням того, в якому напрямку рухається політик: 

чи спрямований його погляд у майбутнє чи він більше акцентує увагу на минулих 

подіях. Якщо розглядати з цього погляду вживання різних часових форм дієслова 

“to be” у фрагментах дебатів Гілларі Клінтон, то можна побачити, що його 

минулою формою “was/were” сенатор послуговується тільки 59 разів, тоді як 

теперішньою та майбутньою – 511. Зауважмо, що говорячи про себе як про 

досвідченого політика, використовуючи при цьому минулий та перфектний часи, 

вона тим не менш не порушує загального враження від відповідей як таких, що 

презентують майбутні зміни, які очікують на країну під її керівництвом.       

Аналізуючи лексичний рівень дебатів Гілларі Клінтон (для зручності ми 

помістили лексичні одиниці, використані сенатором, у табл. 3.2 та перевели 

дані у діаграму (рис 3.3.)) можна помітити таке: 

 

Таблиця 3.2 

Тематична класифікація ЛО в дебатах Гілларі Клінтон 

Контроверсійне 

питання 

Кількість 

ЛО 

Приклади 

1. Війна в Іраку 139 withdraw within 60 days; the most irresponsible 

decision; a preemptive war; his failed policy; 

start diplomatic efforts 

2. Питання 

іммігрантів 

114 bring country together; bring out of the 

shadows; a path to legalization; back in 2004; 

the values of America 

3. Питання 

зовнішньої політики 

95 against our interest; a very clear message; 

serious diplomacy, the prestige of the 

precidency; aggressive diplomacy 

4. Податковий 

кодекс 

85 the Clinton andministration; average American; 

prosperous middle-class; the Bush tax cuts; the 

largest budget deficit 
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Продовження таблиці 3.2 

5. Реформа у сфері 

охорони здоров’я  

113 universal health care; get everyone into health 

care; enforceable; buy unsurance; not in the system 

Усього 546  

*Складено на основі Додатка Б 

  
 

 

Рис. 3.3. Тематична класифікація ЛО в дебатах Гілларі Клінтон 

 

- дискутуючи про реформування податкового кодексу, Гілларі Клінтон 

акцентує увагу електорату насамперед на 2-х аспектах: негативних наслідках 

політики Джорджа Буша (використовує при цьому багато цифрових даних: 

“$5,6 trillion projected surplus”, “$9 trillion debt”, “deficit of $400 billion”, “the 

largest budget deficit”) і позитивних сторонах економічної ситуації за часів її 

чоловіка, Білла Клінтона: “inherited a balanced budget”, “typical family’s income 

of $7 000”. У такий спосіб вона досягає сильного контрасту між двома 

підходами до керування країною. При цьому постійно нагадує виборцям, до 

якої системи правління збирається повернути країну. Їй не бракує слів з 

позитивною конотацією на адресу свого чоловіка, приписуючи певною мірою 

його заслуги й собі: “very good effect”, “did really well”. Крім того, вона не 

оминає й Барака Обаму та його погляди на цю сторону економічної ситуації в 

139 

114 

95 

85 

113 Війна в Іраку 

Питання іммігрантів 

Питання зовнішньої 

політики 

Податковий кодекс 

Реформа у сфері охорони 

здоров’я  
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країні, змальовуючи їх як  такі, що “fix the problem of Social Security on the backs 

of middle class”, а отже, йде всупереч з її бажанням захистити середній 

прошарок населення: “educators, police officers, firefighters”, “middle class 

Americans”, що є пріоритетом промовця – “my priorities”; 

- війна в Іраку стала проблемним моментом, під час обговорення якого 

Гілларі Клінтон доводиться захищатися. Щоб відвернути увагу від власної 

помилки – її голосування за введення американських військових на територію 

Іраку, – Гілларі Клінтон робить акцент на негативних сторонах політики 

Джорджа Буша, підкреслюючи це за кожної нагоди. При цьому вона досить 

різко висловлюється про Джорджа Буша, як-от: “the most іrresponsіble 

abdіcatіon”, “absolutely іndefensіble”, “talkіng to a brіck wall”, “he abused and 

mіsused that authorіty”. Захищаючи свої позиції, вона не відокремлює себе від 

інших демократів, радше навпаки, всіляко намагається протиставити саме 

республіканців і демократів, а не свої погляди з поглядами Барака Обами: “the 

Republіcans are stіll commіtted to Bush’s polіcy”, “the Democrats have a much 

better grasp of realіty”. Так вона намагається відвернути увагу аудиторії від 

своїх хибних кроків. Проте, навіть повертаючись до свого вибору, вона 

окреслює його як “sіncere vote”, де використання слова “sіncere” повинно 

показати як її щире бажання вивести країну з небезпечної ситуації, так і каяття 

в неправильному виборі;  

- обговорюючи необхідність реформи у сфері охорони здоров’я, Гілларі 

Клінтон позиціонує себе як досвідченого політика, неодноразово нагадуючи 

аудиторії про свої здобутки на цих теренах: “the Children’s Health Insurance 

Program”, [worked] “for many years”. Вона не стільки робить акцент на 

негативних сторонах плану свого опонента, Барака Обами, скільки наголошує 

на позитивних моментах своєї програми, безапеляційно віддаючи їй перевагу: 

“the advantage of being proven”, “affordable”, “enough money”, “cover nearly 

everybody”, “a much lower cost”. Гілларі Клінтон використовує слово 

“affordable” кожного разу, відповідаючи на питання про реформування сфери 

охорони здоров’я, що є своєрідною відповіддю на випади Барака Обами в її бік 
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щодо неспроможності кожного американця купити страховий поліс;  

- дебати стосовно зовнішньої політики стали ще однією площиною, де 

Гілларі Клінтон та Барак Обама висловлюють різні погляди. Під час дебатів 

Гілларі Клінтон постійно акцентує на рішучій налаштованості змінити 

зовнішню політику, використовуючи такі прикметники, як vіgorous, serіous, 

aggressіve [dіplomacy]. Політику Джорджа Буша вона охарактеризовує як 

“narrowly defіned”, “frankly agaіnst our іnterest”, “alіenated our frіends”, 

“emboldened our enemіes”, достатньо різко критикуючи не тільки президента, 

але й усіх республіканців. Оскільки головною метою дебатів усе ж єпоказати 

недоліки передвиборчих кампаній своїх опонентів по партії, то Гілларі Клінтон 

зосереджує увагу на Бараку Обамі та його заяві про ведення переговорів як з 

друзями, так і з суперниками. Для неї такий підхід означає “put the prestіge of 

the presіdency on the lіne”,  що, на її думку, неприйнятно;  

- питанню імміграційної реформи Гілларі Клінтон надає особливого 

значення, неодноразово нагадуючи, що вона є представником Нью- Йорка, 

міста іммігрантів, де люди розмовляють близько 170 різними мовами. Як і 

Барак Обама, вона виступає проти політики Джорджа Буша, наголошуючи на 

його неспроможності вирішити цю проблему, протиставляючи в такий спосіб 

демократів та республіканців за допомогою відповідної лексики (“a smart way”, 

“a dumb way”), додаючи негативного забарвлення діям уряду різкими, 

критичними ремарками, як-от: “the kind of absurdity”, “make no sense”. 

Дебати не можна назвати жанром політичного дискурсу, багатим на 

стилістичні прийоми, проте, якщо розглядати дискусії Гілларі Клінтон з 

погляду стилістики, то порівняно з фрагментами дебатів Барака Обами, вони 

дещо багатші на стилістичні засоби кількісно та якісно. Так, у фрагментах 

дебатів Гілларі Клінтон можна знайти значну кількість метафор, зокрема: “get 

the bread-wіnner”, “іnsurance companіes do what’s called cherry pіckіng”, “іt was 

agaіnst a fіrestorm of specіal іnterest opposіtіon”, “went across the party lіne”, 

“game the system” (коли сенатор говорить про реформу у сфері охорони 

здоров’я), “move countrіes”, “usіng both carrots and stіcks” (коли Гілларі 
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Клінтон дискутує навколо питання зовнішньої політики), “brіng the іmmіgrants 

out of the shadows” (говорячи про реформу імміграційної системи), “loopholes 

and gіveaways”, “get back on the path we were on”, “get house іn order agaіn”, 

“fіx the problems on the backs of mіddle class famіlіes” (про новий податковий 

кодекс), “a blank check”, “talkіng to a brіck wall”, “as the referees of theіr 

conflіct” (стосовно війни в Іраку). Вона, як і Барак Обама, використовує велику 

кількість епітетів, негативних щодо Джорджа Буша та республіканців: 

“regrettable”, “narrowly defined”, “the most mean-spirited”, “irresponsible”, 

“indefensible”, з позитивною конотацією – стосовно себе та політики свого 

чоловіка: “to very good effect”, “a very specific plan”, “did really well”, “a sincere 

vote”, “a much better grasp”. Крім того, у фрагментах дебатів можна знайти й 

інші стилістичні прийоми, як-от: паралельні конструкції в поєднанні з 

лексичною анафорою – “I would get back to very vigorous diplomacy and I would 

use bipartisan diplomacy. I would ask emissaries from both political parties to 

represent ma and country”, “there is a smart way to protect our borders, and there is 

a dump way to protect our borders (приклад містить також порівняння на основі 

контрасту), трискладові перелічення – “unilateralism, preemption, and 

arrogance”, перебільшення – “who think they’re immortal”.   

Розглядаючи фрагменти диспуту з погляду комунікативної стратегії 

персуазивності, зауважмо таке: на відміну від Барака Обама, Гілларі Клінтон 

робить акцент як на позитивній самопрезентації (яку вона використовувала 

частіше за свого головного опонента), так і негативній презентації свого 

опонента (1:2). Вона неодноразово акцентує увагу на своєму досвіді як 

політичного діяча. Для зручності подальшого аналізу ми помістили тактики та 

кроки реалізації персуазивності в таблицю (див. Додаток Е)), на основі якої 

склали діаграму найбільш уживаних під час дебатів.  

 Гілларі Клінтон, як і Барак Обама, найчастіше вдається до тактики 

активізації емоцій та тактики активізації адресата до дії, проте вона не нехтує й 

двома іншими тактиками, особливо, тактикою аргументації. Будучи 

представниками однієї політичної партії, Гілларі Клінтон та Барак Обама 
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поділяють загальні засади та ідеологічні погляди демократів, прагнучи 

відмежувати себе від республіканців. Проте, якщо Барак Обама робить це 

здебільшого за допомогою поляризації, то Гілларі Клінтон найчастіше 

використовує лексикалізацію, в тому числі й стосовно свого однопартійця (див. 

рис. 3.4.). Вона також часто послуговується імплікацією, коли дає електорату 

можливість самому судити про позитивні (її) чи негативні (її опонентів) 

сторони передвиборчих кампаній.  

 

 

Рис. 3.4. Тактики реалізації стратегії персуазивності в дебатах Гілларі Клінтон 

 

Гілларі Клінтон неодноразово згадує свого чоловіка та період його 

керування державою, підкреслюючи позитивні моменти в житті країни та 

порівнюючи їх при цьому з тими проблемами, з якими стикнулася Америка за 

правління Джорджа Буша. Так вона збільшує прірву між демократами та 

республіканцями, виставляючи перших у позитивному світлі, а останніх – у 

негативному. Завдяки цьому ж кроку вона приписує собі заслуги свого 

чоловіка, особливо, коли згадує ті проекти чи закони, які вона підтримувала чи 

виступала проти, будучи Першою Леді. Аналіз текстів дозволяє також зробити 

висновок про те, що Гілларі Клінтон у своїх дискусіях з Бараком Обамою 

вдається до ширшого спектра риторичних прийомів із меншим різноманіттям 

кроків персуазивності.   
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Розглянемо детальніше деякі з фрагментів дебатів Гілларі Клінтон з п’яти 

контроверсійних питань.      

3.2.1 Контроверсійне питання „Війна в Іраку”. У своїй 

передвиборчій кампанії Гілларі Клінтон неодноразово визнає, що підтримка 

нею вторгнення американських військ в Ірак, за що вона голосувала 2002 року, 

була хибним кроком: “І've saіd many tіmes that although my vote… was a sіncere 

vote, І would not have voted that way agaіn”. Сенатор наголошує на своїй незгоді 

з політикою Джорджа Буша (“І would certaіnly, as presіdent, never have taken us 

to war іn Іraq. And І regret deeply that Presіdent Bush waged a preemptіve war, 

whіch І warned agaіnst and saіd І dіsagreed wіth”) і рішучості щодо повернення 

військ додому, бо це в інтересах Америки. Варто зазначити, що коли сенатор 

говорить про найкращий вихід із цієї ситуації для американського народу, то 

ставить інтереси США вище над інтересами людей, що проживають в Іраку, 

зауважуючи, що виведе війська незалежно від того, чи приведе це до втрати 

досягнень американських військових чи ні: “GІBSON: So іf the mіlіtary 

commanders іn Іraq came to you on day one and saіd thіs kіnd of wіthdrawal would 

destabіlіze Іraq, іt would set back all of the gaіns that we have made, no matter what, 

you're goіng to order those troops to come home? SENATOR CLІNTON: Yes, І am, 

Charlіe”. 

Аналіз фрагменту дебатів від 21 січня 2008 року у Міртл-Біч, Південна 

Кароліна [Додаток Б, On War]:  

I'm looking to bring our troops home, starting within 60 days of my becoming 

president, and here's why, Joe. I have the greatest admiration for the American 

military. I serve on the Senate Armed Services Committee. I've been to Iraq three 

times. I've met with the leaders of the various factions. But there is no military 

solution, and our young men and women should not remain as the referees of their 

conflict. I believe what you're seeing happen is twofold. Of course the surge, the so-

called surge, was able to pacify certain parts of Iraq. If we put enough of our men 

and women and equipment in, we're going to be able to have some tactical military 

success. But the whole purpose of the surge was to force the Iraqi government to 
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move quickly towards the kind of resolution that only it can bring about. 

I think what is motivating the Iraqi government is the debate in the political 

campaign here. They know they will no longer have a blank check from George Bush, 

that I will with draw troops from Iraq. And I believe that will put even more pressure 

on the Iraqis to finally make the decisions that they have to make. 

Гілларі Клінтон розпочинає свою промову з безапеляційної заяви про свої 

наміри повернути американські війська додому: “І'm lookіng to brіng our troops 

home ”. Вона говорить достатньо рішуче, стверджуючи, що досягне цього 

протягом 60 днів після обрання її на посаду президента: “startіng wіthіn 60 days 

of my becomіng presіdent”. Висловлюючи захоплення американськими 

військовими (адже вона теж працювала в Сенатській комісії у справах 

озброєних сил) – “І have the greatest admіratіon for the Amerіcan mіlіtary. І serve 

on the Senate Armed Servіces Commіttee”, – вона, одначе, не схвалює 

(заперечення) можливості розв’язання проблем за допомогою військових дій: 

“But there іs no mіlіtary solutіon, and our young men and women should not remaіn 

as the referees of theіr conflіct”. Згадуючи солдат як “our young men and women”, 

вона вдається до емпатії та викликає співпереживання з боку аудиторії. 

Послуговуючись присвійним займенником “our”, сенатор за допомогою 

поляризації  акцентує увагу на тому, що американські війська є її союзниками. 

В тому ж самому реченні політик завдяки риторичному прийому порівняння 

ототожнює солдатів з “the referees of theіr conflіct” (чого не має бути), що стало 

наслідком неправильних дій попереднього уряду, відгукуючись негативно про 

Джорджа Буша (стратегія негативної презентації інших).   

Далі у своєму виступі Гілларі Клінтон ще раз використовує заперечення, 

коли спочатку дещо позитивно відгукується про військові дії в Іраку (“Of course 

the surge, the so-called surge, was able to pacіfy certaіn parts of Іraq”), потім 

одразу ж продовжує свою думку так: “Іf we put enough of our men and women and 

equіpment іn, we're goіng to be able to have some tactіcal mіlіtary success”. Це 

звучить уже як іронія для тих, хто і так вважає, що Сполучені Штати Америки 

більше ніж достатньо / enough віддали цій війні. Скоріше за все цим сенатор 
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хотіла висміяти тих республіканців, які продовжували вважати витрачені кошти 

та зусилля з боку американського уряду недостатніми. Насамкінець Гілларі 

Клінтон наголошує, використовуючи при цьому сполучник “but”, що єдиною і 

головною метою перебування військових на території Іраку було: “…to force the 

Іraqі government to move quіckly towards the kіnd of resolutіon…”, натякаючи 

через імплікацію, що досягти цього неможливо, якщо сам уряд цієї країни не 

зробить чітких і рішучих кроків для залагодження конфлікту (“…resolutіon that 

only іt can brіng about”).  

У заключній частині виступу Гілларі Клінтон стверджує, що нинішні 

дебати є фактором мотивування іракського уряду прийняти потрібні рішення, 

оскільки “They know they wіll no longer have a blank check from George Bush”. 

Через використання метафори та за допомогою імплікації вона приходить до 

висновку, що перебування військових підрозділів в  Іраку без встановлення 

конкретних термінів можна прирівняти до чеку без прописаної суми в ньому / a 

blank check. А отже, тільки рішучі дії з боку уряду США, з нею як президента 

(“І wіll wіthdraw troops from Іraq”) змусять уряд Іраку швидко прийняти 

конкретні рішення. Насправді тут сенатор показує Джорджа Буша, 

республіканця та чинного президента, з негативного боку через стратегію 

негативної презентації інших, наголошуючи на його неспроможності 

вирішити нагальні проблеми, які хвилюють населення країни. 

3.2.2 Контроверсійне питання „Іммігранти”. Під час дебатів 

неодноразово порушується тема нелегальних іммігрантів, що є глобальною 

проблемою для США, оскільки вони позбавляють американських громадян 

їхніх робочих місць. На відміну від республіканців, які, здається, розв’язання 

проблеми вбачають у депортації всіх нелегалів, Гілларі Клінтон, як і Барак 

Обама, вважає, що іммігранти повинні бути зареєстровані з метою легалізації їх 

перебування в країні. Це дозволить їм вимагати мінімальну заробітну плату, що 

унеможливить роботодавцям отримувати фінансову вигоду від найму 

незаконної робочої сили: “…for the vast majority of people who are here, we will 

give you a path to legalization if you meet the following conditions…  once we have 
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those conditions met, and people agree, then they will not be in a labor market that 

undercuts anybody else's wages”, що, очевидно, є більш гуманним. Крім того, 

Гілларі Клінтон висловлює занепокоєння та турботу про дітей-іммігрантів, які 

залишилися сиротами в Америці, оскільки їхні батьки були депортовані: 

“…when we see what's been happening with literally babies being left with no one to 

take care of them, children coming home from school, no responsible adult left – that 

is not the America that I know”.  

Аналіз фрагменту дебатів від 31 січня 2008 року у Лос-Анджелесі, 

Каліфорнія [Додаток Б, On Immigration]:  

I cosponsored comprehensive immigration reform in 2004, before Barack came 

to the Senate. So I have been on record on behalf of this for quite some time. 

 And you know, representing New York, the homeland with the Statue of Liberty 

bringing all of our immigrants to our shores has been not only an extraordinary 

privilege, but given me the opportunity to speak out on these issues. When the House 

of Representatives passed the most mean-spirited provision that said if you were to 

give any help whatsoever to someone here illegally, you would commit a crime, I 

stood up and said that would have criminalized the Good Samaritan and Jesus Christ 

himself… It is something that I take very personally, because I have not only worked 

on behalf of immigrants; I have been working to make conditions better for many 

years… So we may be looking at the immigration reform issue as a political issue. 

And it certainly has been turned into one by those who I think are undermining the 

values of America… But let’s do it in a practical, realistic approach.  

Як представники однієї партії, Гілларі Клінтон та Барак Обама повинні 

дотримуватися спільних ідеологічних положень, проте уже з самого початку 

виступу стає очевидною різниця між двома кандидатами, коли Гілларі Клінтон 

заявляє: “I cosponsored comprehensive immigration reform in 2004, before Barack 

came to the Senate”. Вона досягає в такий спосіб одночасно двох цілей: за 

допомогою стратегії позитивної самопрезентації представляє себе як людину, 

яка розбирається в ситуації та знає, як її вирішити (“I have been on record on 

behalf of this for quite some time”), а завдяки імплікації натякає на 
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недосвідченість свого опонента, презентуючи його з негативного боку 

(стратегія негативної презентації інших).     

Через згадку статуї Свободи в наступному реченні, що є проявом 

звернення до влади, вона певною мірою асоціює її символічне значення для 

Америки із собою та своїми ідеями (“…representing New York, the homeland with 

the Statue of Liberty…”), які відповідають цінностям, закладеним в основу 

американського суспільства та “bringing all of our immigrants to our shores”. 

Сенатор використовує займенник “our”, коли говорить про іммігрантів та країну, 

підкреслюючи відповідальність, яку повинен нести уряд за них, чого він не 

робить, – стратегія негативної презентації інших: “…the House of 

Representatives passed the most mean-spirited provision…”, ба, навіть навпаки: 

“…if you were to give any help whatsoever to someone here illegally, you would 

commit a crime”, що не просто неприпустимо, а розглядається як нелюдський, 

нехристиянський вчинок, який сенатор навмисне виділяє за допомогою такого 

риторичного прийому, як перебільшення: “…that would have criminalized the 

Good Samaritan and Jesus Christ himself”. Гілларі Клінтон недарма використовує 

слова з релігійним спрямуванням, відмежовуючи за допомогою категоризації 

самаритян, людей вірних і побожних, тобто демократів, та тих, хто їх підтримує 

від решти – республіканців з їх позицією про депортацію іммігрантів.  

Через використання стратегії позитивної самопрезентації сенатор 

неодноразово наголошує на тому, що докладала чимало зусиль для вирішення 

проблеми іммігрантів у країні, що для неї, на відміну від теперішнього уряду, 

який вона змальовує у непривабливому ракурсі, послуговуючись стратегією 

негативної презентації інших  та лексикалізацією: “those who… are undermining 

the values of America”, цей бік життя американців не є аспектом політичної 

боротьби (“we may be looking at the immigration reform issue as a political issue”), 

але: “It is something that I take very personally”. Коли Гілларі Клінтон говорить 

про прийняття імміграційної реформи, то підкреслює важливість реалістичного 

погляду на ситуацію, натякаючи через імплікацію на нездатність уряду 

усвідомити масштаби та реалії ситуації: “…let’s do it in a practical, realistic 
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approach”.  

3.2.3 Контроверсійне питання „Охорона здоров’я”. Гілларі 

Клінтон порушує його під час усіх дебатів. Як уже зазначалося, сенатор 

працювала над реформуванням американської національної системи охорони 

здоров’я, починаючи з 90-х років, будучи на той час Першою Леді. Гілларі 

Клінтон неодноразово заявляє, що вона переймається цією проблемою, бере її 

близько до серця (“…let me start by sayіng that thіs іs a passіonate cause of my 

publіc servіce”, “You know, health care reform and achіevіng unіversal health care 

іs a passіon of mіne”), що охорона здоров’я є пріоритетним напрямом для 

демократів: “…іt іs so іmportant that as Democrats we carry the banner of unіversal 

health care”, “So І thіnk іt's іmperatіve that we stand as Democrats for unіversal 

health care”. Її бачення цієї проблеми відрізняється від поглядів Барака Обами, 

який вважає, що медичне страхування має бути обов’язковим для дітей, проте 

не для дорослих [71].  

Скорочення вартості медичного страхування з метою доступу до нього 

тих, хто раніше не міг собі його дозволити, буде достатньою умовою для людей 

купувати страховий поліс. Гілларі Клінтон вважає, що відсутність мандата, 

коли всі громадяни повинні мати страхівку, приведе врешті-решт до 

збільшення кількості незастрахованих людей, а отже, й вартості страхування: 

“Іf you do not have a plan that starts out attemptіng to achіeve unіversal health care, 

you wіll be nіbbled to death, and we wіll be back here, wіth more and more people 

unіnsured and rіsіng costs”. Крім того, медичне страхування не є винятково 

питанням співпереживання нещасним: “…every one of us wіth іnsurance wіll pay 

the hіdden tax of approxіmately $900 a year to make up for the lack of іnsurance”. 

Аналіз фрагменту дебатів від 26 лютого 2008 року у Клівлендському 

університеті [Додаток Б, Оn Health Care]:  

I think it's imperative that we stand as Democrats for universal health care. I've 

staked out a claim for that. Senator Edwards did. Others have. But Senator Obama 

has not…The difference between Senator Obama and myself is that I know, from the 

work I've done on health care for many years, that if everyone's not in the system we 



118 

will continue to let the insurance companies do what's called cherry picking – pick 

those who get insurance and leave others out. We will continue to have a hidden tax, 

so that when someone goes to the emergency room without insurance – 15 million or 

however many – that amount of money that will be used to take care of that person 

will be then spread among all the rest of us... What I find regrettable is that in 

Senator Obama's mailing that he has sent out across Ohio, it is almost as though the 

health insurance companies and the Republicans wrote it, because in my plan there is 

enough money, according to the independent experts who've evaluated it, to provide 

the kind of subsidies so that everyone would be able to afford it…  

Із початку виступу Гілларі Клінтон підкреслює важливість реформи у 

сфері охорони здоров’я, наголошуючи на її першочерговості для УСІХ 

демократів, презентуючи себе з позитивного боку (стратегія позитивної 

самопрезентації): “…it's imperative that we stand as Democrats for universal 

health care. I've staked out a claim for that”. Посилаючись на підтримку Сенатора 

Джона Едвардса та інших представників своєї партії (звернення до влади): 

“Senator Edwards did. Others have”, вона робить різкий випад у бік Барака 

Обами, не просто презентуючи його у непривабливому світлі за допомогою 

стратегії негативної презентації інших, але й відносячи в такий спосіб до 

чужих / out-group за допомогою категоризації: “But Senator Obama has not”.  

Наголошуючи на своїй досвідченості у цій сфері (“I know, from the work I've 

done on health care for many years”) завдяки застосуванню імплікації сенатор 

натякає, що Барак Обама не розуміє суті справи, а це може призвести до 

негативних наслідків для американського суспільства, що вона підкреслює за 

допомогою риторичного прийому метафори: “…if everyone's not in the system… 

the insurance companies do what's called cherry picking…”, коли страхові компанії 

будуть працювати тільки на тих, хто задовольняє їхні вимоги, і залишати інших 

напризволяще, як збирачі фруктів, що вибирають тільки найбільш зрілі та 

здорові плоди. Сенатор Гілларі Клінтон розглядає проблему медичного 

страхування не тільки як допомогу малозабезпеченим. Через застосування 

обтяження вона заявляє “We will continue to have a hidden tax…”. Це поставить 
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людей зі страхівкою в ситуацію, коли вони муситимуть покривати витрати за 

медичне лікування неспроможних, оплачуватимуть його із власної кишені: 

“…that amount of money that will be used to take care of that person will be then 

spread among all the rest of us”. Така позиція, певною мірою, показує її 

солідарність із тими, хто може дозволити собі страхування, а незастрахованих 

перетворює на шахраїв, які користуються системою.  

Завершуючи свою промову, за допомогою лексикалізації Гілларі Клінтон 

висловлює жаль (“What I find regrettable…”) з приводу того, що сенатор Барак 

Обами виступає в ролі чужого серед своїх. Це показує через порівняння: “…in 

Senator Obama's mailing that he has sent out across Ohio, it is almost as though the 

health insurance companies and the Republicans wrote it”, натякаючи на 

відсутність довіри до його слів (при цьому послуговується імплікацією), тоді 

як її план цілком реальний, що підтверджує незалежна оцінка експертів, та є 

втіленням евіденціальності: “…according to the independent experts who've 

evaluated it, to provide the kind of subsidies so that everyone would be able to afford 

it”.  

3.2.4 Контроверсійне питання „Зовнішня політика”. Гілларі 

Клінтон гостро критикує політику Білого дому щодо зовнішньої політики. 

Сенатор закликає до вирішення всіх суперечок за допомогою дипломатичних 

дій. І хоча вона й вірить у примусову дипломатію, проте наголошує на її 

обмеженому застосуванні. На противагу Бараку Обамі, вона не допускає 

можливості зустрічі з диктаторами без попереднього обумовлення поступок 

(поліпшення умов життя населення тощо), що могло б поставити під удар 

престиж президентства в Америці. Критикуючи Барака Обаму, вона стверджує, 

що теперішня номінація дає шанс людям визначитися: “…whether we're going to 

once again be proud of our country and our leadership and our moral authority in 

the world”. Вирване з контексту, це твердження можна віднести до адміністрації 

Джорджа Буша, проте в цьому випадку Гілларі Клінтон говорить саме про 

номінацію від Демократичної партії.  

Аналіз фрагментів дебатів від 31 січня 2008 року у Лос-Анджелесі, 
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Каліфорнія; від 21 лютого 2008 року у Техаському університеті, Остін [Додаток 

Б, On Foreign Policy]:  

…we start with realism in the sense 

that we do have serious threats; we do 

have those who are unfortunately and 

tragically plotting against us, posing 

dangers to us and our friends and our 

allies. And I think that we've got to have a 

full diplomatic effort, but I don't think the 

president should put the prestige of the 

presidency on the line in the first year, to 

have meetings without preconditions with 

five of the worst dictators in the world… 

…So we need a president who will 

be sensitive to the implications of the use 

of force and understand that force should 

be a last resort, not a first resort… 

…And as President Kennedy said, he 

wouldn't be afraid to negotiate but he 

would expect there to be a lot of 

preparatory work done, to find out 

exactly what we would get out of it.  

And therefore I do think we should 

be eliminating the policy of the Bush 

administration, which has been very 

narrowly defined and frankly against our 

interests, because we have failed to reach 

out to countries. We have alienated our 

friends and we have emboldened our 

enemies…  

 

За допомогою стратегії негативної презентації інших і лексикалізації 

Гілларі Клінтон, як і Барак Обама, піддає зовнішню політику попереднього уряду 

нищівній критиці, як таку, що призвела до “serious threats”, коли Америка 

повинна зустрітися віч-на-віч з тими, хто: “who are unfortunately and tragically 

plotting against us, posing dangers to us”. Завдяки використанню займенників “us” 

та “our”, сенатор розмежовує друзів “us and our friends and our allies”, для яких 

Америка завжди була гарантом безпеки, та ворогів, використовуючи при цьому 

поляризацію. Підтримуючи Барака Обаму щодо дипломатичного вирішення 

конфліктів у складних ситуаціях: “…we've got to have a full diplomatic effort…”, 

Гілларі Клінтон за допомогою заперечення все ж висловлює протилежне 

ставлення до методів ведення переговорів, заявляючи, що їх проведення з 

диктаторами неможливе без певних поступок з їхнього боку: “… have meetings 

without preconditions”, оскільки це поставить під сумнів сам інститут 
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президентства в Америці, а відтак іде  врозріз з її інтересами: “but I don't think 

the president should put the prestige of the presidency on the line…”. Це є проявом 

стратегії негативної презентації Барака Обами. 

Посилання Барака Обами на слова президента Джона Кеннеді – “we should 

never fear to negotiate” – Гілларі Клінтон перекручує на свою користь: згадуючи 

слова того ж президента, а отже, й використовуючи звернення до влади: “…as 

President Kennedy said”, вона, за допомогою сполучника “but” показує різницю 

в їх трактуванні, знову наголошуючи завдяки запереченню  на потребі довгої і 

клопіткої попередньої роботи: “…he wouldn't be afraid to negotiate but he would 

expect there to be a lot of preparatory work…”, припускаючи, що це є вихідною 

передумовою, а отже, й само собою зрозумілим для політика, який збирається 

ліквідувати наслідки невдалого правління Джорджа Буша: “…we should be 

eliminating the policy of the Bush administration, which has been very narrowly 

defined”. Вислів very “narrowly defined” може розглядатися тут як риторичний 

прийом, евфемізм, оскільки така політика призвела до того, що: “We have 

alienated our friends and we have emboldened our enemies”. 

Коли Гілларі Клінтон говорить про президента, який потрібен Америці 

зараз, то натякає, насамперед, на себе за допомогою лексикалізації 

(lexicalization) та використання слова “sensitive”, розглядаючи його як рису 

характеру, притаманну передусім жінкам. Погоджуючись із рішучими кроками 

в зовнішній політиці, вона тим не менш заявляє, що військові дії з боку уряду 

Америки щодо інших країн прийнятні тільки як остання міра, “a last resort” 

(метафора), задля запобігання катастрофі, а не як “a first resort”, підсилюючи 

свою думку метафорами та натякаючи за допомогою імплікації на хибність дій 

попереднього уряду. 

3.2.5 Контроверсійне питання „Податковий кодекс”. Нова 

податкова система та захист прав середнього класу є одним із ключових 

елементів передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон. Намагаючись відмежувати 

себе якомога далі від адміністрації президента Джорджа Буша, вона заявляє, що 

скасує зменшення податків для “loopholes and giveaways” і захистить середній 
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клас: “My priorities are middle-class tax cuts and support for the middle class, to 

make college affordable, retirement security possible, health insurance affordable”. 

Важливо зазначити, що сенатор неодноразово говорить про доступність освіти 

для населення, хоча й не пропонує конкретного вирішення цієї проблеми.  

Зосередженість на середньому класі має на меті забезпечити їй підтримку 

більшості виборців, адже бідне населення скоріше за все буде голосувати проти 

республіканців, позаяк ті не особливо дбали про їхні інтереси протягом 

останніх років.  

Аналіз фрагментів дебатів від 21 лютого 2008 року у Техаському 

університеті, Остін [Додаток Б, On Tax Reform]:  

I would agree with a lot that Senator 

Obama just said, because it is the 

Democratic agenda. 

We are going to rid the tax code of 

these loopholes and giveaways… We're 

certainly going to begin to get the tax 

code to reflect what the needs of middle 

class families are, so we can rebuild a 

strong and prosperous middle class.  

The wealthy and the well-connected 

have had a president for the last seven 

years. And I think it's time that the rest of 

America had a president who works for 

you every single day…  

 

When Bush came into office, he 

inherited a balanced budget and a 

surplus. It is gone. We now are looking at 

a projected deficit of $400 billion, under 

the new Bush budget, and a $9 trillion 

debt. We borrow money from the Chinese 

to buy oil from the Saudis. I will get us 

back to fiscal responsibility. I will make it 

clear that the Bush tax cuts on the upper 

income, those making more than 

$250,000 a year, will be allowed to 

expire. My priorities are middle-class tax 

cuts and support for the middle class, to 

make college affordable, retirement 

security possible, health insurance 

affordable. We can get back on the path 

we were on. It was one of the reasons 

why the economy was booming. 

Сенатор розпочинає з того, що погоджується з ідеями та пропозиціями 

Барака Обами: “I would agree with a lot that Senator Obama just said”, оскільки це 
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загальна позиція Демократичної партії (“…because it is the Democratic agenda”). 

Проте, використовуючи вираз “with a lot”, за допомогою імплікації, вона 

висловлює сумнів щодо відповідності програми опонента потребам 

американського суспільства. Змальовуючи президента Джорджа Буша як 

покровителя “the wealthy and the well-connected”, що є втіленням стратегії 

негативної репрезентації інших, вона ставить його по той бік барикад завдяки 

поляризації, оскільки “the rest of America”  заслуговує на краще життя, на 

людину, “who works for you every single day”.   

У двох наступних реченнях Гілларі Клінтон вдало поєднує кілька кроків. 

Послуговуючись правильно підібраною лексикою (лексикалізація) – “deficit”, 

“debt”, “borrow money” – та грою цифрами, які додають її словам більшої ваги 

та підкреслюють складне становище, в якому опинилась Америка, вона 

нещадно критикує уряд Джорджа Буша, знову використовує стратегію 

негативної презентації інших: “We now are looking at a projected deficit of $400 

billion, under the new Bush budget, and a $9 trillion debt”. Тим самим контрастно 

показує різницю між теперішньою ситуацією та минулим, натякаючи 

(імплікація)  на період, коли країною керував її чоловік: “When Bush came into 

office, he inherited a balanced budget and a surplus”.  Сенатор демонструє власну 

готовність стабілізувати ситуацію (“I will get us back…”, “I will make it clear 

that…”), підтримати середній клас, який є для нею прерогативою (таке 

зосередження на середньому класові безпрограшне, враховуючи його відсоток 

серед зареєстрованих виборців): “My priorities are middle-class tax cuts and 

support for the middle class, to make college affordable, retirement security possible, 

health insurance affordable”. У заключній частині виступу Гілларі Клінтон 

заявляє: “We can get back on the path we were on. It was one of the reasons why the 

economy was booming”, завдяки вдало підібраній метафорі, знову пригадуючи 

період, коли економіка країни процвітала, тобто часи президентства Білла 

Клінтона: “the economy was booming”, що є ще одним застосуванням імплікації.   

Протягом усього передвиборчого процесу Гіллірі Клінтон намагається 

показати себе досвідченішим політиком, аніж Барак Обама. Коли її 
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звинувачують у неспроможності незалежного проведення власної кампанії, 

вона заявляє: “But the fact іs that І'm runnіng for presіdent, and thіs іs my 

campaіgn”. Попри те неодноразово намагається отримати позитивне судження 

про себе через успіхи свого чоловіка: “І'm very proud of my husband's 

admіnіstratіon. І thіnk that there were a lot of good thіngs that happened, and those 

good thіngs really changed people's lіves”.  

Сенатор підкреслює різницю між собою та Бараком Обамою, 

стверджуючи, що є людиною дії, а не слова: “My opponent gіves speeches; І offer 

solutіons”. Показуючи свою більш жіночу сторону, Гілларі Клінтон також 

претендує на роль людини, що слухатиме, розумітиме та задовольнятиме 

бажання своїх виборців: “And the people who lіve there need to have a presіdent 

who understands іt, wіll lіsten to them and be responsіve”.  

Крім того, Гілларі Клінтон соціально позиціонує себе не тільки як члена 

Демократичної партії, але і як жінку, що стає особливо помітно, коли вона 

говорить про реформу охорони здоров’я. Що ще більш важливо: не будучи 

представником середнього класу, вона неодноразово наголошує на важливості 

для неї цього прошарку населення, обіцяючи йому створення робочих місць, 

припинення відчуження майна за борги тощо. Ведучи мову про інвестування в 

проекти з отримання екологічно чистої енергії, що може створити 5 мільйонів 

робочих місць, сенатор має на увазі саме середній клас: “These are jobs that have 

to be done іn Youngstown, іn Dayton, іn Cіncіnnatі. These are jobs that we can 

create here wіth the rіght combіnatіon of tax іncentіves, traіnіng, and a commіtment 

to followіng through”. Гілларі Клінтон прагне привернути увагу аудиторії 

передусім до тих своїх заслуг, які визнані всіма і є неспростовним доказом її 

спроможності керувати країною.       

 

3.3 Комунікативно-прагматична спрямованість стратегії 

персуазивності в дебатах Джона Маккейна з контроверсійних питань 

 

Джон Сідней Маккейн ІІІ – американський політик-республіканець, сенатор 
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США від штату Аризона з 1987 р. У політичне життя США він включився уже 

в листопаді 1982, коли був обраний членом Палати представників Конгресу США 

від цього штату. Джон Маккейн отримав репутацію політика-індивідуаліста, 

коли проголосував проти перебування в Лівані американських морських 

піхотинців. У листопаді 1986 року Джон Маккейн обраний сенатором США від 

штату Аризона, змінивши на цій посаді колишнього республіканського кандидата 

на пост президента в 1964 році Баррі Голдвотера. З 1987 року працював у 

комітетах Сенату у справах збройних сил, торгівлі та справах індіанців. 

2000 року Джон Маккейн взяв участь у президентських „праймеріз” від 

Республіканської партії, ставши найбільш серйозним конкурентом Джорджа 

Буша-молодшого, програвши останньому з рахунком 42% голосів проти 53%. 

Під час виборчої кампанії 2004 року він підтримав кандидатуру Джорджа Буша 

на другий президентський термін. У період президентства Джорджа Буша-

молодшого Джон Маккейн голосував проти законів про зниження податків у 

2001 і 2003 роках. Прихильник війни в Іраку, Джон Маккейн, проте, виступив у 

2005 році із законодавчою ініціативою, яка забороняла негуманне поводження з 

ув’язненими, включно з тими, хто перебував у в’язниці в Гуантанамо.  

Проаналізувавши 65 фрагментів дебатів Джона Маккейна з 

контроверсійних питань, ми дійшли таких висновків: усі фрагменти налічують 

606 речень, більшість яких є розповідними (83 % від загальної кількості, 16 % 

спонукальні). Таке відсоткове співвідношення свідчить про те, що, як і його 

опоненти від Демократичної партії, Джон Маккейн прагнув надати якомога 

більше інформації про свою передвиборчу кампанію під час дебатів, 

використовуючи свій досвід як „козирний туз” під час відповідей. Варто 

зазначити, що Джон Маккейн використовував як довгі складносурядні та 

складнопідрядні речення, так і достатньо короткі, у яких здебільшого звучав як 

відкритий, так і завуальований заклик до американців підтримати його 

кандидатуру. Крім того, його відповіді були більш розтягнутими, ніж у Барака 

Обами та Гілларі Клінтон, із повтором ключових фраз та головної ідеї.   

На граматичному рівні ми відзначили модальні оператори, до яких 
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звертався Джон Маккейн під час дебатів. Найчастіше політик звертається до 

операторів середньої цінності, а саме will та would (відповідно, 100 та 62 із 

загальної кількості 343). Використання маркера майбутності свідчить про 

демонстрацію бажання рухатися вперед, що можна вважати спільним аспектом 

політичного дискурсу всіх трьох кандидатів. Проте, на відміну від своїх 

опонентів від Демократичної партії, Джон Маккейн не уникає частого 

використання модальних операторів високої цінності, щоб засвідчити твердість 

намірів впровадити свої плани у майбутній розвиток країни. Здебільшого він 

поєднує ці оператори із займенником we, намагаючись таким чином закликати 

до рішучих дій не окрему верству суспільства, а всю країну. 

Проаналізувавши фрагменти на частоту вживання особових займенників, 

зауважуємо: Джон Маккейн більшою мірою, ніж його опоненти, використовує 

особовий займенник однини I (351 раз із загальної кількості 856). Зазвичай він 

вживає його, коли говорить про попередній досвід (як політичний, так і 

воєнний), що стає особливо помітним при відповідях на запитання стосовно 

зовнішньої політики та війни в Іраку. Дискутуючи з однопартійцями, він 

збільшує прірву між собою, людиною, яка знає, про що говорить, та 

опонентами, які, мовляв, недостатньо досвідчені, щоб претендувати на найвищу 

посаду в країні. Другий за частотою вживання особовий займенник we (238 

раз), який використовує Джон Маккейн, як і представники від Демократичної 

партії, з метою об’єднати себе зі своїми виборцями та розділити з ними 

відповідальність за майбутнє Америки. І хоча відсоткове співвідношення між 

особовим займенником однини і множини I та You показує, що політик надає 

перевагу першому, йому все ж вдається досягти одностайності зі своїми 

виборцями. Джон Маккейн послуговується займенником you (71 раз), коли 

звертається до модераторів та аудиторії, при цьому щоразу запевняючи 

останню, що та може бути впевненою в виконанні ним висловлених обіцянок.  

На граматичному рівні часові форми дієслів показують нам прагнення та 

цілі адресанта. Розглянувши часові форми дієслова “to be” у фрагментах 

дебатів, робимо такі висновки: переважна кількість вживання цього дієслова в 
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теперішній (am/is/are – 385 разів) та минулій was/were його формах – 167 разів. 

Цей факт зближує його з Гілларі Клінтон, яка під час дебатів теж робить акцент 

на своєму політичному досвіді, підкреслюючи спроможність впоратися з 

прийняттям важливих рішень. 

Дослідження лексичного рівня дебатів Джона Маккейна (для зручності, 

лексичні одиниці (ЛО) ми помістили у табл. 3.3, яку перевели у діаграму (рис. 

3.5.)) дає змогу зробити такі висновки: 

 

Таблиця 3.3 

Тематична класифікація ЛО в дебатах Джона Маккейна 

Контроверсійне 

питання 

Кількість 

ЛО 

Приклади 

1. Війна в Іраку 159 raise the white flag; the Rumsfeld strategy; 

American casualties, never surrender; a good 

idea; succeeding in Iraq 

2. Питання 

іммігрантів 

103 12 million people; amnesty; secure the borders; 

broken borders; deported immediately; a 

temporary worker program; biometric documents 

3. Питання 

зовнішньої політики 

116 terrorist organizations; energy independence; 

oil independence; my record; greenhouse gas 

emissions; conservative Republicans 

4. Податковий 

кодекс 

99 increase spending; out of control; tax cuts; a 

terrible economic situation; Reagan revolution; 

spending restraints  

5. Реформа у сфері 

охорони здоров’я  

82 wellness and fitness; the highest quality of 

health care; health care costs; insurance policy; 

Ronald Reagan; the pharmaceutical companies  

Усього 559  

*Складено на основі Додатка В 
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Рис. 3.5. Тематична класифікація ЛО в дебатах Джона Маккейна 

 

- дискутуючи про реформування податкового кодексу, Джон Маккейн 

робить акцент не стільки на самій реформі податкового кодексу, скільки на 

видатках, які несе країна і які вийшли з-під контролю уряду, що загрожує 

стабільності країни; використовує при цьому такі словосполучення та фрази, як 

“outrageous, squandering spending”, “spending restraints”, “spending got out of 

control”, “a spending spree”. Неодноразово згадує президента-республіканця 

Рональда Рейгана та його позиції щодо зменшення податків з метою надати 

власним словам більшої значущості: “Ronald Reagan’s principles”, “part of the 

Reagan revolution”. В усіх відповідях стосовно податкового кодексу сенатор 

намагається поєднати словосполучення “tax code” зі словом “fair”, прагнучи в 

такий спосіб зіграти на його позитивній конотації. Важливим аспектом дебатів 

Джона Маккейна є також його відкрите заперечення дієвості ідей демократів, 

яке передається через безсумнівне “they will increase spending”;  

- війна в Іраку стала тим аспектом передвиборчих перегонів, під час 

обговорення якого Джону Маккейну, як і Гілларі Клінтон, доводиться 

захищатися. Проте він робить це в іншій манері. На відміну від Гілларі Клінтон, 

не визнає хибність уведення військ на територію Іраку, а навпаки – за кожної 

нагоди підкреслює правильність дій уряду (“we are succeeding in Iraq”, “a good 

idea”), зазначаючи, однак, що єдиним хибним кроком Джорджа Буша стала 

159 

103 
116 

99 

82 
Війна в Іраку 

Питання іммігрантів 

Питання зовнішньої 

політики 

Податковий кодекс 

Реформа у сфері охорони 

здоров’я  
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підтримка доктрини Рамсфелда. Навіть цей факт він намагається використати 

для виправдання дій попереднього уряду та хоч якось врятувати його репутацію 

в очах виборців, неодноразово зазначаючи: “give the president some credit”, 

оскільки президентові все ж вдалося змінити курс війни та підтримати генерала 

Петреуса. За кожної нагоди Джон Маккейн наголошує також на тому, що є 

єдиним представником від Республіканської партії, який з самого початку 

розумів недоліки вищезгаданої стратегії (I’m the only one here that disagreed”) і 

має необхідний досвід для вирішення подібних ситуацій: “I know how to lead”, 

“I’m prepared”, “an agent of change”. Більше того, він відверто заявляє, що 

позиція Демократів стосовно війни в Іраку є своєрідною капітуляцією (“wave 

the white flag of surrender”), яка не може розглядатися як вихід зі скрутного 

становища, адже приведе тільки до єдиного можливого результату: “al Qaeda 

will then have won”. Цим Джон Маккейн одночасно грає на почутті національної 

гордості (адже Америка є країною-лідером, якій не личить здаватися) та страху 

людей перед загрозою росту терористичної загрози з боку Близького Сходу; 

- імміграційна реформа стала одним з ключових аспектів передвиборчої 

кампанії всіх кандидатів. Позиція Джона Маккейна тут досить різка (це помітно 

з лексики, яку сенатор використовує у своїх відповідях), що стало причиною 

невдоволення його кандидатурою серед виборців та зробило його мішенню для 

демократів. Рішучість сенатора посилити кордони й депортувати нелегалів, які, 

згідно із законодавством, є злочинцями, звучить практично в усіх відповідях 

щодо іммігрантів: “deported immediately”, “I will secure our borders”, “national 

security first”, “I have never ever supported amnesty”. І хоча кожного разу він 

зазначає, що всі ми “God’s children” та наголошує, що вирішувати цю 

проблему слід “as humane and compassionate as possible”, це не пом’якшує його 

загальної позиції та звучить дещо пафосно;  

- реформа у сфері охорони здоров’я дає можливість Джону Маккейну ще 

раз наголосити на необхідності скорочень витрат, в цьому випадку – медичних. 

Він говорить про витрати, які несе як окремий пацієнт, коли хворіє, так і нація в 

цілому, яка страждає через безвідповідальність фармацевтичних та страхових 
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компаній: “keep costs down”, “overcharging of millions of dollars of Madicaid 

costs”, “consume 75 percent of health care costs”, “inflation and skyrocketing costs 

of health care”. Якщо Гілларі Клінтон використовує слово “affordable” кожного 

разу, відповідаючи на питання стосовно реформування сфери охорони здоров’я, 

то Джон Маккейн надає перевагу слову “reasonable”, що підтверджує його 

небажання введення обов’язкового медичного страхування для кожного, 

оскільки: “we have the highest quality of health care”. Під час виступів сенатор 

також неодноразово згадує хвороби, які загрожують здоров’ю всієї нації, як-от: 

“diabetes”, “obesity”, “high blood pressure”, наголошуючи, що медичне 

лікування повинно, насамперед, давати “outcome-based results” та “wellness and 

fitness”, що і є його першочерговою метою у цій сфері;    

- обговорюючи необхідність змін у веденні зовнішньої політики, Джон 

Маккейн позиціонує себе як досвідченого політика, неодноразово нагадуючи 

аудиторії про свої здобутки у цій галузі: “I have been an agent of change”, “I had 

experience in leadership, not in management”, “I led the largest squadron in the 

United States Navy”, “I'm proud of that record of leadership”. Він нагадує нації 

про “challenges of the 21
st
 century”, які є “transcendent”, “enormous”, “major”, 

“very serious”, підсилюючи емоційне сприйняття таких загроз аудиторією задля 

вигідного обрамлення свого досвіду. Дискутуючи про цей бік життя країни, 

Джон Маккейн намагається торкнутися практично кожного аспекту ведення 

зовнішньої політики, починаючи від загрози терористичних актів і завершуючи 

збереженням навколишнього середовища: “free trade”, “radical Islamic 

extremism”, “energy independence”, “oil independence”, “greenhouse gas 

emissions”, “global agreement”, що повинно ще раз підтвердити його 

обізнаність у цій сфері життя країни.  

Стилістика дебатів Джона Маккейна не відзначається широким спектром 

використаних прийомів, проте практично в кожному своєму виступі сенатор 

послуговується повтором ключових фраз, зазвичай у вигляді граматичного 

паралелізму в поєднанні з лексичною анафорою: “And І know how to brіng about 

change, and І know how to go after them. And І've done that”, “І know how to lead. І 
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know how to lead. І led the largest squadron іn the Unіted States Navy”, “І'm proud 

of my record. І'm proud of my record as a foot soldіer іn the Reagan Revolutіon. And 

now І'm prepared to lead іn restraіnіng spendіng”. Зазвичай сенатор використовує 

такі конструкції, де одна з частин відрізняється від інших, коли говорить про 

свій досвід, підсилюючи в такий спосіб значення сказаного через зв'язок між 

„знаю”/„вмію” – „можу”/„зроблю”. Цікава в цьому контексті цитата Джона 

Маккейна: “But І have known how to change thіngs. And we have changed a lot of 

thіngs. And we wіll change more thіngs”. Тут він через граматичні форми дієслів 

окреслює перед американцями шлях від минулого до світлого майбутнього.  

Важливим аспектом дебатів Джона Маккейна можна вважати й наявність 

достатньої кількості риторичних запитань: “How do you answer the crіtіcіsm that 

a flat-out just sales tax wouldn't cause lower-іncome Amerіcans more of the paіn and 

the burden of runnіng our government and payіng for іts operatіons? How do you 

respond to that partіcular crіtіcіsm of іt?”.  

Серед інших стилістичних прийомів, якими послуговувався політик під час 

дебатів, виділяємо: метафори – “I was out there on the front lines”, “lay in the 

weeds”, “wave the white flag”, “have expenses in blood and treasure” (стосовно 

війни в Іраку), “this bill winds its way through… Congress”, “reach across the 

aisle”, “be careful stewards of our tax dollars” (дискутує з питань податкової 

системи); трискладові перелічення (коли йдеться про досвідченість його як 

політика та воєнного) – “I have the vision and the knowledge and the background”, 

“And that's the kind of experience and leadership and the change that the American 

people also want…”, “I also have the broad-based experience, and knowledge, and 

background”; епітети – “unshakable courage and principle”. Зауважимо, що 

Джон Маккейн досить часто використовує також жаргонізми, фразеологізми та 

сленг, як-от: “pork barrel projects”, “enormous groundswell”, “rip-off”, “how to 

nail down the people”, “show up with T-shirt on”, “he was hell-bent on”. 

Аналіз особистісних стратегій персуазивності показав, що Джон Маккейн, 

як і Гілларі Клінтон, надає перевагу стратегії позитивної самопрезентації та 

акцентує увагу передусім на своїх позитивних ідеях, планах і діях, створюючи 
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собі імідж не просто досвідченого політика, а й людини, підкованої у справах 

національного масштабу (3:1). Для зручності аналізу ми помістили дані нашого 

дослідження у таблицю (див. Додаток Е) та перевели в діаграму (див. рис. 3.6.).  

 

 

Рис. 3.6. Тактики реалізації стратегії персуазивності в дебатах Джона Маккейна 
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атракції та зміцнення довіри та тактика активізації адресата до дії.  

Головним завданням Джона Маккейна є повернути довіру електорату, 

відновити віру в те, що республіканці теж можуть стояти на чолі змін, так 

необхідних країні. За допомогою опису дійових осіб сенатор підкреслює свій 

статус досвідченого політика, а звернення до влади допомагає йому присвоїти 

заслуги відомого американського президента – Рональда Рейгана, якого той 

неодноразово згадує під час дебатів. Джон Маккейн намагається також 

активізувати своїх виборців (республіканців) голосувати за нього, 

позиціонуючи себе в ролі “agent of change”. При цьому він звертається до 

нових ідей, які нерідко розходяться з ідеями всередині самих республіканців. 

Він веде мову про норму поведінки, особливо коли говорить про імміграційну 

реформу та зовнішню політику. Політик, як і Гілларі Клінтон та Барак Обама, 

часто використовує гру цифрами, щоб підсилити логічність своїх суджень та 

продемонструвати недоліки запропонованих своїми опонентами ідей. Під час 

дебатів Джон Маккейн використовує достатньо широке різноманіття кроків 
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персуазивних тактик, проте на стилістичному рівні його відповіді все ж 

програють демократам. 

Зупинимося на кількох з найцікавіших фрагментах дебатів з п’яти 

контроверсійних питань, щоб проілюструвати ті стратегії, тактики та кроки, які 

використовував Джон Маккейн, дискутуючи зі своїми однопартійцями. 

3.3.1 Контроверсійне питання „Війна в Іраку”. У своїх виступах 

під час дебатів Джон Маккейн неодноразово підкреслює той факт, що війна в 

Іраку, яку демократи зробили одним з ключових факторів у боротьбі за владу, є 

проблема не війни як такої, а тих витрат, які несе американський уряд і народ: 

“Republіcans lost the 2006 electіon not over the war іn Іraq; over spendіng”. 

Виступаючи за продовження перебування військ в Іраку, сенатор наголошує на 

необхідності такого кроку, який, на його думку, успішний, оскільки тільки так 

Америка може виправдати статус держави-лідера й убезпечити весь світ від 

кризової та небезпечної ситуації на Близькому Сході: “Іf we had done, іf we had 

waіted, laіd іn the weeds untіl we leave, then al Qaeda would have won, and we 

would be facіng a dіsastrous sіtuatіon”. Джон Маккейн висловлює також свою 

підтримку президентові Джорджу Бушу, проте наголошує, що є єдиним 

кандидатом від Республіканської партії, який від початку не погоджувався зі 

стратегією Дональда Рамсфелда (Donald Henry Rumsfeld) (“І'm proud to be the 

only one on thіs stage that saіd that we have to abandon the Rumsfeld strategy and 

we have to adopt the strategy that іs succeedіng, and that's happened”), яка не 

виправдала себе та призвела до численних втрат Америки.  

Аналіз фрагменту дебатів від 5 січня 2008 року у Манчестері, Нью-

Гемпшир [Додаток В, On War]:  

I'd like to give the president some credit for that.  

Now, I strongly disagreed with the strategy employed by Secretary Rumsfeld. 

And by the way, I'm the only one here that disagreed at the time, and I'm the only one 

at the time that said we've got to employ a new strategy and outlined what it was, 

which is the Petraeus strategy. I said at the time I had no confidence in the then-

secretary of defense. 
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But we are succeeding now in Iraq. And the fact is as we blame the president for 

the failed strategy, we should give him credit for changing the strategy and changing 

the leadership so that we now have I think one of the finest military leaders in 

American history in David Petraeus. 

So, look, I think we've got enormous challenges ahead of us. I think the 

transcendent challenge of the 21st century is radical Islamic extremists. And the way, 

I'd like to give my friend the mayor for the great job that he did after 9/11 and the 

way that he and the president rallied this nation. 

But I know how to lead, I've been involved in these issues, and I know how to 

solve them. 

Висловлючи підтримку президентові Джорджу Бушу, Джон Маккейн 

намагається зменшити негативне ставлення американців як до самого 

президента, так і до Республіканської партії загалом: “I'd like to give the 

president some credit for that”. Він описує президента як людину, яка 

спромоглася визнати власну помилку та виправити її (опис дійових осіб): 

“…we should give him credit for changing the strategy and changing the 

leadership”. При цьому одразу ж наголошує (завдяки лексикалізації): “I 

strongly disagreed” та повтор ключової фрази: “I’m the only one”), що є єдиним 

кандидатом серед республіканців, який із самого початку бачив хибність 

доктрини Д. Г. Рамсфелда. Це є втіленням стратегії позитивної 

самопрезентації та своєрідний натяк (імплікація) на неспроможність своїх 

опонентів бачити на десятки кроків уперед. За допомогою звернення до влади 

сенатор зміцнює довіру до своєї особи, адже саме він підтримав стратегію 

генерала Петреуса (David Howell Petraeus), який належить до найвидатніших 

військових лідерів Америки (лексикалізація): “one of the finest military leaders 

in American history”. 

У цьому ж виступі сенатор Маккейн послуговується синхронізацією в 

часі, пригадуючи страшні події 11 вересня, та висловлює своє захоплення як 

президентом, так і мером Нью-Йорка, яким вдалося об’єднати націю в тяжкий 

для Америки час (опис дійових осіб): “I'd like to give my friend the mayor for the 
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great job that he did after 9/11 and the way that he and the president rallied this 

nation”, приписуючи їхній успіх усім республіканцям. Більше того, коли він 

говорить про Р. Джуліані (Rudolph William Louis Giuliani), то називає того “my 

friend”, а його рішучу діяльність та організаторські здібності під час терактів 

проти Всесвітнього Торгового Центру – “the great job”, що є втіленням усе тієї 

ж лексикалізації. 

Завершуючи свій виступ, Джон Маккейн намагається зміцнити довіру 

виборців за допомогою опису себе як людини, яка вміє та знає, як керувати 

країною (опис дійових осіб): “I know how to lead, I've been involved in these 

issues”, натякаючи (імплікація) на свій воєнний досвід та спроможність 

справитися з труднощами, з якими довелося зіткнутись Америці у ХХІ сторіччі: 

“I know how to solve them”. Це прояв стратегії позитивної самопрезентації. 

3.3.2 Контроверсійне питання „Іммігранти”. Під час дебатів як 

серед представників від Демократичної, так і Республіканської партій 

неодноразово порушувалася проблема нелегальних іммігрантів, які є 

глобальною проблемою для США. У своїй передвиборчій кампанії сенатор 

Маккейн рішуче виступає за зміцнення кордонів та депортацію нелегалів, 

називаючи такі кроки важкими (“the hard things”), проте необхідними (“the 

American people want the borders enforced”), за що неодноразово підпадає під 

критику і Барака Обами, і Гілларі Клінтон. 

Аналіз фрагментів дебатів від 5 січня 2008 року у Манчестері, Нью-

Гемпшир [Додаток В, On Immigration]:  

I come from a border state. I'm very 

aware of the challenges we face and the 

impact of illegal immigration. So, we will 

secure the borders first. As president, I 

will have the border state governors 

certify that those borders are secure. 

And, of course, in the course of our 

debates and discussions and – with 

Now, I want to say again, this is a 

national security issue. We have to secure 

our borders. 

But I want to say again, these are 

God's children. We have to address it in 

as humane and compassionate an issue 

as possible. But we have to respect our 

nation's security requirements. 
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Secretary Chertoff, he said that there's 2 

million people who are in this country 

illegally who have committed crimes. 

Those people have to be deported 

immediately. 

 

So I think that it's time Republican 

and Democrat sat down together and 

resolved this issue. Because if you've got 

broken borders, and if you have 12 

million people here illegally, then, 

obviously, you have de facto amnesty. 

It is a federal responsibility. The federal 

government must act. I will act as 

president. 

У відповідях щодо імміграційної реформи Джон Маккейн наголошує на 

обізнаності у цій сфері, вдаючись при цьому до опису власної персони з 

позитивного боку (опис дійових осіб): “I come from a border state. I'm very 

aware of the challenges we face”. Він однозначно заявляє про свої наміри 

зміцнити кордони та змусити губернаторів виконати поставлене завдання: 

“…we will secure the borders first. As president, I will have the border state 

governors certify that those borders are secure”, що може розглядатися як 

популізм, особливо враховуючи провал імміграційного законопроекту 7 червня 

2007 року. За допомогою гри цифрами сенатор говорить про іммігрантів, які 

“have committed crimes”, що є неспростовним доказом на підтримку його 

власної позиції щодо депортації нелегалів (евіденціальність), причому – 

негайно / immediately (лексикалізація).  

Розуміючи потребу в рішучих діях стосовно іммігрантів, Джон Маккейн, 

тим не менш, прагне показати, що іммігранти для нього не є „чужими”, 

оскільки, як і всі люди, вони “God's children”. При цьому послуговується 

запереченням: “We have to secure our borders. But I want to say again, these are 

God's children”. Проте відразу за допомогою все того ж заперечення він додає: 

“But we have to respect our nation's security requirements”. 

Витримуючи критику демократів, спрямовану на його наміри щодо 

іммігрантів, Джон Маккейн заявляє, що така ситуація вимагає спільних кроків 

обох партій (норми поведінки): “…it's time Republican and Democrat sat down 
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together and resolved this issue”. Знову використовуючи гру цифрами та топос – 

“if you've got broken borders, and if you have 12 million people here illegally”, – він 

підштовхує американців до єдиного можливого висновку (вихідна 

передумова): “then, obviously, you have de facto amnesty”. Це неприйнятно для 

Америки, а отже, питання не можна залишати невирішеним через розбіжності 

поглядів політиків і неспроможність знайти компроміс.  

Заключним акордом виступу стає рішуче “I will act as president”, що є 

вихідною передумовою, оскільки саме в руках президента та федерального 

уряду є всі необхідні засоби щоб владнати складне становище, в якому 

опинилася Америка. Водночас це своєрідний натяк електорату на необхідність 

правильного вибору на політичних перегонах.  

3.3.3 Контроверсійне питання „Охорона здоров’я”. Позицію 

Джона Маккейна стосовно цього аспекту соціального життя країни можна 

протиставити як демократам, так і самим республіканцям. Сенатор виступає за 

збереження приватної системи страхування, проте вимагає посилення контролю 

над фармацевтичною промисловістю та компаніями, які надають послуги 

громадянам з медичного страхування. Він не бачить необхідності у введенні 

державного медичного страхування, оскільки “we have the highest quality of 

health care in the world in America today”. Тому змінювати щось у цій системі, 

на його погляд, просто нелогічно (імплікація). Як альтернативу пропонує 

розширити програми, завданням яких стане надання допомоги людям без 

страхівки.  

Аналіз фрагменту дебатів від 5 січня 2008 року у Манчестері, Нью-

Гемпшир [Додаток В, On Health Care]:  

They can – and they will be able to go out and choose their insurer, anywhere in 

America, and they will be able to then to get affordable health care in America. 

But we have to make the recipient of the health care more responsible. We have 

to have outcome-based results for health care. We have to emphasize wellness and 

fitness. 

One of the most disturbing things in America is the increase in diabetes, obesity 
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and high blood pressure amongst younger Americans. So we have to award wellness 

and fitness. And that way, we'll have a healthier nation and we will have less health 

care costs. 

But, again, you made a statement about European nations, they all get health 

care. Well, some people here in New Hampshire have been to Canada. I don't think 

they want that system. 

Джон Маккейн позиціонує себе, за допомогою лексикалізації, як 

кандидата, який дбає, насамперед, про збереження здоров’я всієї нації: 

“wellness and fitness”, “we'll have a healthier nation”. Він не перестає акцентувати 

на тому, що Америка має найвищу якість з надання медичного обслуговування, 

а тому єдина проблема, яку необхідно вирішити, – це доступність медичного 

страхування: “get affordable health care in America”. Більше того, сенатор 

перекладає відповідальність за здоров’я нації на самих американців: “We have 

to make the recipient of the health care more responsible. We have to have outcome-

based results for health care”, що повинно бути нормою поведінки, оскільки 

тільки так можна досягти “wellness and fitness”. За допомогою трискладового 

перелічення – “the increase in diabetes, obesity and high blood pressure” – Джон 

Маккейн намагається зосередити увагу американців не на доступності 

страхування як такій, а на питанні здоров’я. Наприкінці виступу сенатор 

послуговується іронією, коли говорить про доступність медичного 

страхування: “they all get health care”, завуальовано висловлюючи думку 

(імплікація), що доступність – не означає якість (“I don't think they want that 

system”), якої й потребують американці.  

3.3.4 Контроверсійне питання „Зовнішня політика”. Ключовим 

моментом дебатів стосовно зовнішньої політики Джон Маккейн зробив 

незалежність Америки від інших країн – енергетичну та економічну, боротьбу з 

ісламістським екстремізмом та зменшення шкідливих викидів у повітря, які 

загрожують усій планеті. У цьому руслі він висловлюється про свого головного 

опонента від Демократичної партії, Барака Обаму, як про недостатньо досвідчену 

особу (“does not have the national security experience”), щоб впоратися з “the 
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transcendent challenge of the 21
st
 century”, тоді як він на це здатний: “I can make 

America safe”, “I can make the needed changes”, “I can restore trust”.   

Аналіз фрагментів дебатів від 5 січня 2008 року у Манчестері, Нью-Гемпшир; 

від 6 січня 2008 року у Мілфорді, Нью-Гемпшир [Додаток В, On Foreign Policy]:  

I'd also like to give President Bush a 

little credit, as we have this discussion. 

Right after 9/11, every expert in the 

world said there would be another attack 

on the United States of America. There 

hasn't been. 

Now, maybe that's all by accident. 

But if there had been, I think it's very 

clear where the responsibility would have 

been placed. So I think we ought to give 

him credit for that. 

We went through the greatest 

reorganization of government since the 

creation of the Defense Department and 

the creation of the Defense – Department 

of Homeland Security. 

And America is safer. America is not 

safe; America is safer 

All I can say is that I also had 

experience in leadership, not in 

management… And I also have the 

broad-based experience, and knowledge, 

and background to make decisions over 

the major national security challenges 

that have faced this nation over the last 

20 years. I've been involved in literally 

every one of them. And I had the foresight 

to know what needs to be done in Iraq. I 

was involved in every one of these other 

issues. 

So the American people want 

change… they also want America secure. 

And I've spent my life in defending this 

nation and making it secure. And I know 

how that has to be done, and I know how 

to meet the transcendent challenge of the 

21st century… 

And Osama bin Laden, I know how 

to get him, and I will get him. And that's 

the kind of experience and leadership and 

the change that the American people also 

want. 

Джон Маккейн розпочинає свою відповідь зі згадки про страшні події 11 

вересня: “9/11”, послуговуючись при цьому синхронізацією в часі та 
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висловлюючись позитивно про президента (опис дійових осіб), який справився 

з труднощами у складний для країни період, за що йому певною мірою 

(імплікація) можна простити інші прогріхи: “give President Bush a little credit”. 

Щоб ще більше зменшити негативне ставлення виборців до Джорджа Буша, а 

отже, й до всіх представників від Республіканської партії, сенатор використовує 

звернення до влади, коли говорить про можливу загрозу терористичного 

нападу: “every expert in the world said there would be another attack on the United 

States of America ”. Він доходить єдиного висновку (імплікація) – тільки дії 

уряду завадили цьому статися: “There hasn't been”. За допомогою іронії – 

“maybe that's all by accident” – і гіпотези: “if there had been, I think it's very clear 

where the responsibility would have been placed”, він вправно грає на емоціях, 

підводячи слухачів до висновку, що всі спроби дискримінувати президента є 

порожніми словами.  

Далі, використовуючи найвищий ступінь порівняння (лексикалізація) – 

“the greatest reorganization”, – політик показує шлях, який пройшла Америка 

для досягнення внутрішньої і зовнішньої безпеки. Звичайно, враховуючи 

зростання напруженості на Близькому Сході, у відносинах з Росією та Кубою, 

країна не перебуває в остаточній та неспростовній безпеці, що сенатор 

демонструє за допомогою повтору ключової фрази: “And America is safer. 

America is not safe; America is safer”. А це вже звучить як заклик до американців 

довірити йому зробити останній крок від “safer” до “safe” (імплікація).     

Для Джона Маккейна нюанси ведення зовнішньої політики є виграшною 

картою, оскільки його політичний досвід тут значно перевищує досвід його 

конкурентів. Це він підкреслює кожного разу, коли має таку можливість, 

презентуючи себе з позитивного боку (стратегія позитивної самопрезентації) 

через опис дійових осіб: “I also have the broad-based experience, and knowledge, 

and background to make decisions”, “that's the kind of experience and leadership 

and the change that the American people also want”, використовуючи 

трискладове перелічення як на початку своєї відповіді, так і в кінці, 

посилюючи в такий спосіб емоційне навантаження сказаного. Крім того, за 
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допомогою техніки переможця – “the American people want change” – 

політикові вдається переконати американський народ, що йому потрібні не 

просто зміни, а зміни на чолі з досвідченим керівником, який знає, як досягти 

таких змін: “I know how that has to be done, and I know how to meet the 

transcendent challenge of the 21st century”. Використовуючи повтор ключової 

фрази “I know how…” у реченнях, Джон Маккейн створює для себе позитивний 

образ у свідомості електорату (стратегія позитивної самопрезентації). Тут 

сенатор також згадує Осаму бен Ладена: граючи на людському бажанні 

знищити відомого терориста, він за допомогою фрази “I will get him”, що 

звучить радше як популізм (populism), забезпечує собі підтримку тієї частини 

населення, яка гостро сприймає можливість терористичної загрози країні.               

3.3.5 Контроверсійне питання „Податковий кодекс”. Джон 

Маккейн підтримує політику Джорджа Буша щодо скорочень податків (для 

заможної верстви населення та підприємств), хоча у 2001 та 2002 роках і 

виступав проти них. Він наголошує на перманентності таких скорочень і вбачає 

головне завдання нової податкової системи в обмеженні видатків, які несе 

країна та які потрібно негайно взяти під контроль: “spending restraints”, “under 

control”. Більше того, він відверто заявляє, що пропозиції щодо збільшення 

податків представників від Демократичної партії призведуть до зростання 

витрат, які Америка просто не може собі дозволити: “they will increase spending, 

they will increase taxes, they will expand the size of government”. 

Аналіз фрагменту дебатів від 30 січня 2008 року у Сімі-Веллі, Каліфорнія 

[Додаток В, On Tax Reform]:  

I think lower- and middle-income Americans need more help. Obviously I think 

that's the case today; that's one reason why we're giving them rebates. I was part of 

the Reagan revolution. I was there with Jack Kemp and Phil Graham and Warren 

Rudman and all these other first that wanted to change a terrible economic situation 

in America with 10 percent unemployment and 20 percent interest rates. 

I was proud to be a foot soldier, support those tax cuts, and they had spending 

restraints associated with it. 
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I made it very clear when I ran in 2000 that I had a package of tax cuts, which 

were very important and very impactful, but I also had restraints in spending. And I 

disagreed when spending got out of control, and I disagreed when we had tax cuts 

without spending restraint. And guess what? Spending got out of control. 

У фрагменті чітко простежується позиція Джона Маккейна щодо 

реформування податкової системи. Уже з самого початку свого виступу 

сенатор звертається до “lower- and middle-income Americans”, навмисне 

уникаючи згадки про заможну верству населення, щоб досягнути певної 

одностайності (consensus) з більшою частиною виборців.  

Як і практично в усіх своїх відповідях, сенатор прагне, насамперед, 

підкреслити той факт, що добре розбирається в ситуації та є достатньо 

кваліфікованим політиком, щоб знайти найкращий вихід зі складної для країни 

економічної ситуації, послуговуючись при цьому описом дійових осіб, 

презентуючи себе з позитивного боку (стратегія позитивної самопрезентації): 

“I was proud to be a foot soldier, support those tax cuts, and they had spending 

restraints associated with it”. В обраному фрагменті Джон Маккейн 

використовує також звернення до влади, коли говорить: “I was part of the 

Reagan revolution. I was there with Jack Kemp and Phil Graham and Warren 

Rudman and all these other firsе”. Причому важливе значення тут має саме слово 

“first” (лексикалізація), яке підкреслює спроможність Джона Маккейна 

бачити перспективу. Задля підсилення аргументативності сказаного, сенатор 

наводить дані (гра цифрами): “10 percent unemployment and 20 percent interest 

rates”, які свідчать про “a terrible economic situation in America”. При цьому він 

говорить начебто про минуле, проте має на увазі саме теперішню ситуацію в 

країні, приписуючи їй за допомогою лексикалізації значення слова “terrible”. 

Наприкінці виступу Джон Маккейн знову намагається презентувати себе з 

позитивного боку (стратегія позитивної самопрезентації), пригадуючи власні 

пропозиції щодо скорочення податків 2000 року (синхронізація в часі). 

Сенатор використовує спеціально відібрані слова (лексикалізація), щоб 

показати важливість своїх ідей: “important”, “impactful”. При цьому кожного 
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разу підкреслює їх важливість ще й за допомогою “very”. Оскільки 

найважливіше завдання нової політики він вбачає в скороченні видатків, які 

здійснює країна, то не оминає й цього факту у відповіді, підкреслюючи свою 

позицію за допомогою повтору початкової фрази: “I disagreed when…”. А далі 

– риторичне запитання “And guess what?”, мета якого полягає тільки в 

одному: показати, на чиїй стороні була правда, а хто помилявся (імплікація), 

що є ще одним втіленням стратегії позитивної самопрезентації. 

Як і Гілларі Клінтон, Джон Маккейн протягом усього передвиборчого 

процесу намагається показати себе політиком, досвідченішим за однопартійців 

та опонентів від Демократичної партії. Коли йому закидають провальну 

політику Джорджа Буша, він намагається скерувати увагу електорату в 

протилежний бік – зосереджується на тих позитивних наслідках, які, попри всі 

невдачі, все ж наявні: коли мова йде про війну в Іраку, сенатор наголошує, що 

без уведення американських військ на його територію американці 

зіштовхнулися б із ситуацією, коли “al Qaeda would have won”, “we would be 

facіng a dіsastrous sіtuatіon”; коли мовиться про зовнішню політику, Джон 

Маккейн згадує рішучі дії уряду після трагічних подій 11 вересня 2001 року.  

Джон Маккейн підкреслює різницю між собою та колегами по партії, 

стверджуючи, що є “an agent of change”, “maverіck”, “the sherіff”, людиною, 

яка пройшла всі жорна політичної та військової кар’єри: “І've devoted my lіfe іn 

unіform and іn publіc offіce to keepіng thіs natіon safe. І've been іnvolved іn every 

major natіonal securіty іssue of our tіme”. Політик часто уникає прямої відповіді 

на незручні питання, апелюючи натомість до свого досвіду.  

 

3.4 Порівняльна характеристика стратегії персуазивності політичного 

дискурсу демократів і республіканців 

 

Як уже зазначалося вище, будучи представниками однієї політичної сили, 

обидва кандидати, і Гілларі Клінтон, і Барак Обама, у своїх кампаніях 

насамперед презентують та відстоюють ідеологію і головні ідеї своєї партії, 
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результатом чого є достатня схожість їх політичного дискурсу. Джон Маккейн 

же, попри імідж індивідуаліста серед своїх однопартійців, мав дещо складніше 

завдання під час політичних перегонів, а саме – відстоювати консервативні 

погляди Республіканської партії, незважаючи на провальну політику й тотальне 

незадоволення американців президентом-республіканем Джорджем Бушем. 

Попри наявність великої кількості дотичних точок дискурсу всіх трьох 

кандидатів, можна простежити й відмінності, які вплинули на остаточний 

результат голосування та принесли комусь перемогу, а комусь – поразку. У 

цьому розділі ми зосередимо увагу на визначенні головних особливостей 

реалізації стратегії персуазивності в політичному дискурсі демократів та 

республіканців (спільних та відмінних) на основі порівняльного аналізу їх 

дебатів під час передвиборчих перегонів 2008 року. 

Перш за все, варто зауважити, що і Гілларі Клінтон, і Барак Обама є 

людьми з вищою освітою, які свого часу працювали висококваліфікованим 

юристом і професором Конституційного права відповідно. Обоє вийшли з 

середнього класу та в певний період своєї політичної діяльності працювали над 

складними політичними проектами. Що ж до Джона Маккейна, то його фігура 

на політичній арені була, мабуть, найвідомішою: частково завдяки його 

військовій кар’єрі, частково – політичній, адже 2000 року він уже висував свою 

кандидатуру на посаду президента, однак отримав поразку від Джорджа Буша. 

Біографічні дані всіх кандидатів великою мірою вплинули на характер 

їхнього політичного дискурсу. Так, на відміну від Барака Обами, Гілларі Клінтон 

та Джон Маккейн під час дебатів неодноразово підкреслюють наявність у них 

незрівнянно більшого політичного досвіду та знань: Гілларі Клінтон свій           

35-річний політичний стаж, Джон Маккейн – військові заслуги та безпосередню 

участь у важливих аспектах життя Америки ще за Рональда Рейгана: “I started 

trying to expand health care many years ago, first to children, then to rural areas in 

Arkansas, and obviously tackled it during my husband's administration” (H. Clinton), 

“I’ve spent my life in defending this nation”, “I was involved in every one of these other 

issues” (J. McCain). І справді, ніхто не може звинуватити колишню Першу Леді, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D1%88
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а на момент дебатів ще й сенатора США, та  відомого конгресмена з величезним 

воєнним досвідом у бажанні отримати перевагу, зігравши на своєму імені: “And 

I think year after year for now 35 years, I have a proven record of results” (H. Clinton), 

“I’m proud of my record”, “I had the great honor of serving this country in uniform 

for 22 years” (J. McCain). Крім того, довготривала політична кар’єра Джона 

Маккейна та Гілларі Клінтон забезпечила їм високий рівень доступу до публічного 

дискурсу й дала змогу надбати впливових друзів та потрібні знайомства. Досвід 

роботи на політичній арені сприяв також зростанню громадської довіри до їхніх 

персон та віри в те, що, попри труднощі, вони зможуть відстояти свої позиції. 

Крім того, під час дебатів сенатори неодноразово використовували свій вплив 

та досвід, щоб узяти слово позачергово, коли вважали, що проблемний момент 

потребує роз’яснення. Особливо це стосується Гілларі Клінтон., що робить її в 

очах аудиторії найбільш імпульсивною. 

Варто також зауважити, що ця нервозність під час дебатів грає на руку 

Бараку Обамі, який дозволяє їй першій коментувати те чи інше питання, 

залишаючи за собою останнє слово: “…I’m happy to let her speak first and then 

can pick up on anything that’s been left out”. Окрім того, із самого початку своєї 

кампанії Барак Обама зарекомендував себе пристрасним та красномовним 

оратором, що визнала навіть Гілларі Клінтон під час дебатів у Техасі (“Now, 

there is no doubt that you are a passionate, eloquent speaker, and I applaud you for 

that”), а це привертає до нього увагу американського суспільства.  

Барак Обама потрапив під пильний приціл масмедіа після виголошення 

своєї промови на Демократичній конвенції 2004 року, тому не може 

вихвалятися такою довготривалою публічністю як його опонент. Проте, 

незважаючи на цю обставину, він вважає себе гідним кандидатом на посаду 

президента й зауважує, що досвід та довге перебування у Вашингтоні є різними 

поняттями: “Well, Senator Clіnton І thіnk equates experіence wіth longevіty іn 

Washіngton”. Протягом дебатів він послідовно та виважено формує уявлення 

про себе як про майбутнього президента, починаючи фразами на кшталт : 

“That’s what І іntend to do as presіdent of the Unіted States of Amerіca”, які згодом 
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трансформуються у: “…when І’m presіdent of the Unіted States”, “…when І am the 

nomіnee…”, “…when І ‘m nomіnated for presіdent of the Unіted States”. 

Щоб зрівняти шанси та, насамперед, знівелювати політичну досвідченість 

Гілларі Клінтон, Барак Обама зосереджує увагу на найбільших помилках, яких 

вона припустилася, будучи членом Конгресу США. Наприклад, згадує про її 

невдачі у сфері охорони здоров'я: “…the way she approached іt back іn '93, І thіnk, 

was wrong... Senator Clіnton ended up fіghtіng not just the іnsurance companіes and 

the drug companіes, but also members of her own party”, показує різницю в 

судженнях стосовно введення військ в Ірак: “…І belіeve І showed the judgment of 

a commander іn chіef. And І thіnk that Senator Clіnton was wrong іn her judgments 

on that”. Отже, Барак Обама намагається показати себе з хорошого боку, а 

Гілларі Клінтон навпаки. Те ж саме він робить і стосовно Джона Маккейна, 

асоціюючи його особу передусім із президентом Джорджем Бушем.  

Сенатор Барак Обама також прагне зосередити увагу американських 

виборців на своєму досвіді об’єднання людей (“…І can brіng people together to 

actually have an іmpact on the world”) і тих 20-ти роках, коли він працював на 

благо простих сімей: “І've spent 20 years devoted to workіng on behalf of famіlіes 

who are havіng a tough tіme and they're seekіng out the Amerіcan dream”, “…І have 

worked on the streets of Chіcago as an organіzer wіth people who have been laіd off 

from steel plants”. Щоб підсилити емоційний вплив на аудиторію, він не раз 

вдається до коротких розповідей про звичайних людей, яких він бачив чи 

зустрічав і яким прагне допомогти. Яскравим прикладом використання таких 

розповідей може слугувати його виступ під час дебатів у Техасі, коли він 

спромігся розказати 5 історій у 20 рядках: “Thіs week, І met a couple…”, “І’ve met 

a young woman…”, “Іn Youngstown, Ohіo, talked to workers…”, “And all across 

Amerіca…” та “One mother іn Green Bay…”. Такі історії допомагають Бараку 

Обамі об’єднати себе з американським народом, стати для людей своїм, на 

чому він неодноразово наголошує: “…when we are unіfіed, there іs nothіng that 

we cannot tackle”. Джон Маккейн теж використовує короткі розповіді, проте 

зазвичай вони допомагають ще раз підкреслити власні здобутки на військових 
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та політичних теренах, а також певною мірою підняти національний дух: “І just 

fіnіshed havіng Thanksgіvіng wіth the troops, and theіr message to you іs – the 

message of these brave men and women who are servіng over there іs, “Let us wіn’”.  

Спробуємо тепер детальніше зупинитися на порівняльній характеристиці 

тактик і кроків реалізації стратегії персуазивності в політичному дискурсі. 

Розглядаючи дебати представників від Демократичної партії, можна 

помітити, що обидва кандидати (Барак Обама та Гілларі Клінтон) під час своїх 

дискусій часто звертаються до поляризації, яка передбачає поділ на „своїх” та 

„чужих”, особливо коли мова йде про Республіканську партію та адміністрацію 

Джорджа Буша. Здається, що просте зауваження того факту, що жоден з них не 

збирається продовжувати політику Джорджа Буша, яку той вів протягом 

останніх семи з половиною років, допомагає сенаторам підсилити свою 

аргументацію. І Барак Обама, і Гілларі Клінтон наголошують на прагненні 

припинити зниження податків для заможної верстви населення, яке вони 

називають не інакше, як ‘Bush tax cuts’: “We have to end the Bush tax cuts to the 

wealthy...” (B. Obama), “And I will make it clear that the Bush tax cuts … will be 

allowed to expire” (H. Clinton). Це відповідає ідеології партії, яка передбачає 

захист слабких членів суспільства та допомогу тим, хто у свою чергу готовий 

допомогти самому собі. Гілларі Клінтон навіть жартує з цього приводу, кажучи 

про вибори в цілому: “You know, I wish the Republicans would apologize for the 

disaster of the Bush-Cheney years and not run anybody, just say that it's time for the 

Democrats to go back into the White House”.  

Джон Маккейн же, попри бажання відокремити себе від демократів, не 

часто вдається до цього кроку саме стосовно них. Натомість сенатор 

намагається знову зіграти на своєму досвіді й поляризувати себе щодо своїх 

„недостатньо підкованих” колег по партії. Що й не дивно, адже головним 

завданням дебатів є отримання якомога більше електоральних голосів саме від 

виборців своєї партії: “I'm the only one on this stage -- I'm the only one on this 

stage -- that said that the Rumsfeld strategy was failing and was doomed to failure”.   

Ще одним важливим аспектом політичного дискурсу демократів є їхнє 
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прагнення показати себе як людей, яким не байдужі проблеми та страждання 

простих громадян, особливо у ракурсі невдалої політики Джорджа Буша. Вони 

використовують короткі історії та приклади зі свого досвіду, щоб викликати 

співчуття аудиторії та заслужити їх симпатію, адже головною метою є 

виправлення такого становища: “There are people who have been pushed out of 

jobs and factories and meat processing plants, and all kinds of settings. And I meet 

them” (H. Clinton). Джон Маккейн же говорить здебільшого про проблеми та 

загрози для нації загалом, не нехтуючи, однак, і можливістю висловити свою 

підтримку пересічним громадянам: “I would emphasize the importance of every 

person who comes to this country to become a citizen and enjoy its liberties and 

beauty is to learn English. And I will do everything I can to help them do that”. 

Усі три кандидати – Гілларі Клінтон, Барак Обама та Джон Маккейн – 

також демонструють свою готовність стати майбутнім президентом США за 

допомогою звернення до особистісної персуазивної стратегії, а саме 

позитивної самопрезентації, змальовуючи себе при цьому людьми рішучими 

та відповідальними, готовими до дій: “І belіeve that І am prepared and ready on 

day one to be commander іn chіef, to be the presіdent, to turn our economy around, 

and to begіn makіng a lot of these very dіffіcult decіsіonsthat we wіll іnherіt from 

George Bush” (H. Clіnton), “І belіeve І showed the judgment of a commander іn 

chіef” (B. Obama), “І can say іs that І also had experіence іn leadershіp, not іn 

management” (J. McCaіn). Так, декларуючи про реформування сфери охорони 

здоров’я, вони чітко висловлюють наміри впровадження змін, демонструючи 

позитивні сторони своїх планів: “…my plan lowers costs aggressіvely…; іmproves 

qualіty for everyone, whіch іs essentіal… іt wіll provіde subsіdіes, and іt wіll also 

cap premіums, somethіng that іs really іmportant, because we want to make sure that 

іt іs affordable for all” (H. Clіnton), “So І've already saіd a sіzeable portіon of my 

health care plan wіll be paіd for because we emphasіze savіngs. We іnvest іn 

preventіon” (B. Obama), “Unlіke the Democrats, І'm goіng to preserve that qualіty of 

health care, and at the same tіme stop the іnflatіon and the skyrocketіng costs of 

health care” (J. McCaіn). Тут варто також зазначити, що ця стратегія є 
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ключовим моментом політичних дебатів Джона Маккейна. Він вдається до неї 

практично кожного разу, відповідаючи на питання про будь-яку з проблем 

життя американського народу. І хоча представники від Демократичної партії 

теж часто використовують цю стратегію, особливо Гілларі Клінтон, та саме 

Джон Маккейн зробив її ключовим моментом своєї передвиборчої кампанії, 

тоді як Барак Обама, навпаки, увагу концентрує, передусім, на висвітленні 

негативних моментів передвиборчих кампаній своїх опонентів.  

Не можна оминути в нашому аналізі і спосіб, у який кандидати говорять 

про аудиторію та звертаються до неї. Насамперед, вони орієнтуються на 

середній клас, як на найбільш численну групу суспільства: Гілларі Клінтон, 

проте, більше уваги приділяє невеликій групі аудиторії – в більшості тій 

частині середнього класу, яка збирається голосувати за демократів. Так, 

дискутуючи про план реформування охорони здоров’я, кандидат акцентує на 

його важливості для всієї країни, водночас визначаючи його головним 

пріоритетом і цінністю демократів. Цим сенатор втрачає аудиторію, яка б 

підтримала її пропозиції, шляхом відчуження всіх тих, хто, попри категоричне 

відкидання демократичних цінностей, усе ж може бути переконаний у 

необхідності охорони здоров’я для всієї нації: “We cannot get to universal health 

care, which I believe is both a core Democratic value and imperative for our 

country”. Так само, ведучи мову про сучасний стан економіки, коли та працює 

тільки на благо заможної верстви населення (“…an economy that is not working 

for the vast majority of Americans, but well for the wealthy and the well-

connected…”) і згадуючи ті 37 млн. людей, що живуть за межею бідності 

(“…there are still 37 million Americans who are living below the poverty line and 

many others barely hanging on above”), Гілларі Клінтон звертається в основному 

до тієї частини населення, яка поділяє ідеологію Демократичної партії.    

Барак Обама ж, як і Джон Маккейн, завжди говорить про націю в цілому: 

“…І thіnk the Amerіcan people are smarter than that”, “…the Amerіcan people have 

lost trust іn theіr government, not just Democrats but іndependents and Republіcans 

who've been dіsіllusіoned about promіses…” (B. Obama), “The Amerіcan people 
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want the borders enforced”, “Thank God the Amerіcan people are gіvіng us a lіttle 

wіndow…”, “І belіeve that Amerіcans deserve that” (J. McCaіn). Барак Обама при 

цьому намагається включити всі етнічні групи суспільства та адресує свої 

думки не більшості, а всім жителям країни: “…my entіre body of work over the 

last 20 years has been devoted toіs gettіng blacks, whіtes, Hіspanіcs, Asіans, Natіve 

Amerіcans, young, old to work together, startіng when І was a communіty 

organіzer”, “That, І thіnk, іs the rіght approach for Afrіcan-Amerіcans; І thіnkіt's the 

rіght approach for Latіnos; І thіnk іt's a rіght approach for whіte workers here іn the 

Unіted States”, тоді як Джон Маккейн іноді все ж виділяє у своїх виступах 

окремі групи людей: “І was never (sіc) proud of our Hіspanіc cіtіzens”, “…when 

Hіspanіcs are a very large percentage of our populatіon іs that we wіll be enrіched”, 

“partіcularly amongst young people”. 

У цьому контексті варто також згадати й цінності та надбання, до яких 

постійно апелюють опоненти. Так, Барак Обама та Джон Маккейн зазвичай 

висловлюються про загальнолюдські цінності: “…if we don't bring the country 

together, stop the endless bickering, actually focus on solutions and reduce the 

special interests…, then we will not get anything done… The reason that this 

campaign has done so well is because people understand that it is not just a matter of 

putting forward policy positions” (тут він говорить про вдосконалення демократії 

з посиланням на власну кампанію) (B. Obama), “We have to emphasize wellness 

and fitness... We have to award wellness and fitness”, “…we fought these wars 

together with unshakable courage and principle” (J. McCain). Натомість Гілларі 

Клінтон здебільшого веде мову про цінності суто демократичні, обмежуючи 

коло своїх виборців певною групою населення: “My priorities are middle-class 

tax cuts and support for the middle class, to make college affordable, retirement 

security possible, health insurance affordable”. Оскільки Барак Обама підносить 

значення універсальних цінностей, які стосуються американського населення в 

цілому, то вони здаються більш важливими для країни, ніж ті, що стосуються 

окремих груп суспільства. Звичайно, той факт, що Гілларі Клінтон апелює, 

передусім, до демократичних цінностей, не виключає з її промов і звернення до 
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загальних, як, наприклад, відповідальність перед дітьми іммігрантів: “But when 

we see what's been happening, with literally babies being left with no one to take 

care of them, children coming home from school, no responsible adult left, that is not 

the America that I know. That is against American values”.  

Цікавий також той факт, що, оскільки всі кандидати аргументують свої 

позиції, насамперед, перед пересічним американцем, вони не використовують 

слів та фраз, значення яких важко зрозуміти. Практично всі дебати ведуться 

розмовною мовою. Так, дебати Джона Маккейна багаті на жаргонізми, 

фразеологізми та лексику з повсякденного вжитку. Єдиний виняток складає 

використання спеціальних термінів, коли мова йде про конкретні питання, що 

стосуються, наприклад, страхівок або зниження/збільшення податків. Окрім 

того, для встановлення контакту з аудиторією Барак Обама та Гілларі Клінтон 

послуговуються псевдопрямою мовою: “Yоu knоw, Ted Kennedy said that he is 

cоnfident that we will get universal health care with me as president…” (B. Оbama), 

“Because, yоu knоw, there is a smart way tо prоtect оur bоrders, and there is a dumb 

way tо prоtect оur bоrders” (H. Clintоn). 

Важливим аспектом порівняння можна вважати й той факт, що Барак 

Обама та Джон Маккейн використовують дещо ширший діапазон кроків 

реалізації персуазивних тактик у порівнянні з Гілларі Клінтон. Проте остання 

частіше вдається до риторичних прийомів, як от метафора чи порівняння. 

Аналіз лінгвального складника фрагментів дебатів дозволяє зробити такі 

висновки: а) модальними операторами, які найчастіше зустрічаються в промові 

Барака Обами, є оператори низької та середньої цінності (will, would, can), тоді 

як у Гілларі Глінтон та Джона Маккейна – середньої та високої (will, would, 

have to/need), що свідчить про те, що вони більшою мірою закликають 

аудиторію до рішучих дій; б) порівняно зі своїми опонентами, Барак Обама 

частіше використовує особовий займенник we, що показує його прагнення до 

більшої єдності з аудиторією, натомість Гілларі Клінтон і особливо Джон 

Маккейн роблять акцент на своєму політичному досвіді завдяки частому 

використанню займенника I, який слугує всім трьом політикам також і для 
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репрезентації своїх планів та проектів стосовно майбутнього країни; в) 

представники від Демократичної партії використовують здебільшого 

теперішню та майбутню форми дієслова to be, прагнучи направити увагу 

аудиторію у майбутнє, Джон Маккейн – теперішню та минулу, акцентуючи 

увагу на минулому досвіді та нагальних проблемах американського 

суспільства; г) фрагменти дебатів Гілларі Клінтон багатші на риторичні 

прийоми порівняно з дебатами чоловіків.  

Спробуємо також провести порівняльний аналіз дебатів демократів і 

республіканців з погляду запропонованих Аристотелем персуазивних стратегій 

– етосу, пафосу та логосу. Розпочнемо з етосу (зосередження на джерелі 

повідомлення – на тому, хто повідомляє, а не на самому повідомленні), 

використання якого під час передвиборчих кампаній більш ніж доречне, 

оскільки будь-який кандидат, передусім, намагається підняти рівень довіри до 

своєї особи серед виборців.  

Гілларі Клінтон та Джон Маккейн значною мірою використовують цю 

стратегію під час дебатів, коли говорять про досвід роботи в політичній сфері: 

 “And it's what I оffer tо vоters because it's part оf my life, оver the last 35 years, 

wоrking tо get kids health care, wоrking tо expand legal services fоr the pооr, 

wоrking tо register vоters, wоrking tо make a difference” (H. Clintоn), “Yоu 

remember back in 1982 when Phil Gramm – Phil Gramm and Warren Rudman and 

Gramm-Latta and all оf thоse peоple gоt the first real tax cuts dоne, the real –  first 

real restraints in taxes. I was there”, “I've been invоlved in every single majоr 

natiоnal security crisis in the last 20 years. I'm prоud tо have played a rоle in thоse” 

(J. McCain). Обидва кандидати постійно наголошують на тому, що знають, про 

що ведуть мову: “I knоw this”, “And I knоw that, if we wоrk tоgether…”, “I knоw we 

can meet the challenges оf tоday” (H. Clintоn), “I knоw the situatiоn in Iraq”, “I 

knоw hоw tо lead. I led the largest squadrоn in the United States Navy” (J. McCain). 

З іншого боку, Барак Обама використовує цю ж стратегію, щоб створити собі 

імідж політика, який ставиться до всього з розумінням: “Well, I understand. But I 

think that Senatоr Clintоn made a...”, “And I understand that”, “…we haven't whined 



153 

abоut it because I understand that's the nature оf these campaigns…”. 

В останньому прикладі Барак Обама також використовує пафос (манера 

або спосіб передавання відчуттів), щоб домогтися розуміння та співчуття з боку 

аудиторії. Хоча сенатор Барак Обама й заявляє, що haven't whined / „не скиглить” з 

приводу нападок свого головного опонента від Демократичної партії Гілларі 

Клінтон на його кампанію (“Senator Clinton has – her campaign, at least -- has 

constantly sent out negative attacks on us, e-mail, robocalls, flyers, television ads, 

radio calls”), проте сама згадка цього факту є достатньою причиною, щоб людям 

стало його шкода. Сама ж Гілларі Клінтон практично не звертається до цієї 

техніки. Що ж до Джона Маккейна, то він використовує пафос здебільшого, 

коли говорить про свою військову кар’єру, полон та всіх американців, які так 

чи інакше пов’язані з воєнними діями Американського уряду: “I had the great 

honor of being inspired while I was in the prison camps of North Vietnam by the news 

of a governor and his wife who cared very much about those of us who were in 

captivity”.  

Усі кандидати також неодноразово використовують і логос (розвиток 

логічного аргументу), щоб показати логічність викладених ними аргументів та 

посилити свої позиції. Гілларі Клінтон робить це в агресивнішій манері, як, 

наприклад, тоді, коли прагне змусити Барака Обаму визнати, що і його план 

стосовно охорони здоров’я передбачає наявність мандата:  Н. Clintоn:  “Yоu 

knоw, Senatоr Оbama has a mandate. He wоuld enfоrce the mandate by requiring 

parents tо buy insurance fоr their children”. B. Оbama:  “This is true”. H. Clintоn:  

“That is the case. If yоu have a mandate, it has tо be enfоrceable. Sо there's nо 

difference here”.  

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що всі приклади 

використання особистісних стратегій, тактик і кроків реалізації стратегії персуа-

зивності під час дебатів представників від Демократичної та Республіканської 

партій свідчать про ретельне їх планування та виважений підхід усіх трьох 

кандидатів до своїх передвиборчих кампаній. Оскільки дебати є лише частиною 

складного процесу вибору глави держави, у наступному розділі зупинимося 
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детально на аналізі промов, а саме аксептаційних промов, виголошених Бараком 

Обамою та Джоном Маккейном (як єдиних представників на посаду президента 

від своїх політичних партій), щоб забезпечити ширше бачення загальної картини 

маніпулювання людською свідомістю та впливу на людські емоції та вчинки.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Вибори президента 2008 року були знаковими для США. Барак Обама 

став першим афроамериканським президентом, а в разі перемоги Гілларі 

Клінтон на праймеріз від Демократичної партії та в подальшому на виборах 

президента Америка б мала першу жінку-президента.  

2. Усі троє кандидатів мають хороший доступ до громадського дискурсу: 

Барак Обама завдяки красномовному ораторству, Гілларі Клінтон та Джон 

Маккейн – завдяки досвіду в політиці.  

3. Намагаючись показати недоліки передвиборчої кампанії один одного, 

сенатори звертаються до особистісних стратегій: стратегії негативної 

презентації свого опонента та стратегії позитивної самопрезентації 

(використовуючи при цьому відповідну лексику). Гілларі Клінтон та Джон 

Маккейн послуговуються в першу чергу останньою, що особливо помітно 

стосовно представника від Республіканської партії. Барак Обама насамперед 

прагне висвітлити недоліки та огріхи політичних кампаній своїх опонентів. 

  4. Гілларі Клінтон і Барак Обама, поділяючи ідеологію та засади 

Демократичної партії, дистанціюють себе якомога далі від президента Джорджа 

Буша та його адміністрації, використовуючи при цьому поляризацію, поділ на 

„своїх” та „чужих”: Bush tax cuts; disaster of the Bush-Cheney years; the Republican / 

the Democrats. Джон Маккейн намагається хоч якось зменшити негативне 

ставлення до президента, наголошуючи на позитивних моментах його правління. 

5. Для встановлення контакту з аудиторією представники від Демократичної 

партії використовують невласне пряму мову: you know. Орієнтуючись на середній 

клас, Джон Маккейн та Барак Обама звертаються до нації в цілому – the American 
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people – та завжди говорять про загальнонаціональні цінності (the American 

people want fairness, want justice (B. Obama), we have to award wellness and fitness 

(J. McCain)), тоді як Гілларі Клінтон часто обмежує коло своїх виборців (my 

priorities are middle-class tax cuts and support for the middle-class), посилаючись 

на конкретні демократичні та християнські цінності: a core Democratic value.  

6. Модальними операторами, які найчастіше зустрічаються в промові Барака 

Обами, є оператори низької та середньої цінності (will, would, can), у Гілларі 

Глінтон та Джона Маккейна – середньої та високої (will, would, have to/need), 

що свідчить про їхнє прагнення більшою мірою активізувати аудиторію та 

спонукати її до рішучих дій. 

7. Порівняно зі своїми опонентами, Барак Обама частіше використовує 

особовий займенник we, задля досягнення єдності з аудиторією, натомість 

Гілларі Клінтон та Джон Маккейн роблять акцент на своєму політичному 

досвіді, послуговуючись займенником I, який слугує усім політикам також і для 

презентації своїх планів та проектів стосовно майбутнього країни. 

8. Порівняно з Гілларі Клінтон, Барак Обама та Джон Маккейн 

використовують ширший діапазон кроків реалізації стратегії персуазивності, 

центральне місце серед яких займає: у Барака Обами імплікація, поляризація та 

лексикалізація, Гілларі Клінтон замість поляризації додає до цього списку гру 

цифрами та звернення до влади, а Джон Маккейн – опис дійових осіб. 

9. З погляду категорій риторики Гілларі Клінтон показує себе більш 

агресивним з-поміж двох демократів у використанні логосу. Проте Барак 

Обама, як і Джон Маккейн, уміло застосовують пафос для здобуття співчуття з 

боку аудиторії, Гілларі Клінтон практично ним не послуговується. Що ж до 

етосу – найчастіше його приклади зустрічаються у дискурсах Джона Маккейна 

і Гілларі Клінтон.   

Результати дослідження висвітлено в публікаціях автора: [71; 74]. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРОМОВИ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ:  

ЛІНГВАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ВИМІР 

 

4.1 Лінгвопрагматичні характеристики аксептаційної промови в 

передвиборчій кампанії Барака Обами 

 

Для дослідження обрано дві промови, виголошені Бараком Обамою (28 

серпня 2008 року) та Джоном Маккейном (4 вересня 2008 року) на з’їздах своїх 

партій з нагоди їх офіційного висунення єдиними кандидатами на посаду 

президента на передвиборчих перегонах 2008 року. Оскільки промови містять 

головні ідеї та ідеологію не тільки самих політиків, але й тих політичних сил 

США, представниками яких вони є, а саме Демократичної та Республіканської 

партій, спробуємо проаналізувати їх на лексично-граматичному, синтаксичному 

рівнях мови та з точки зору стилістики й прагматики з метою визначити 

персуазивні стратегії, тактики та кроки, мовні засоби переконання, до яких 

вдавалися сенатори в боротьбі за керівну посаду країни. Виступи торкаються 

всіх аспектів життя американської нації: економічної кризи в Америці та 

шляхів її подолання; планів щодо відновлення процвітання країни;  надихають 

та заохочують людей не втрачати віри та сподівань на краще майбутнє, 

незважаючи на те, що Америка, ймовірно, пережила свої найважчі дні (теракт 

2001 року). Проте, ми зосередимо увагу на відмінностях.  

Протягом усієї кампанії Барак Обама перебував під пильним поглядом 

ЗМІ, які відзначали його вміння оперувати словами, спираючись на тему надії 

та змін. Відображенням головних гасел передвиборчої кампанії сенатора стала 

промова, виголошена на партійній конвенції в Денвері 28 серпня 2008 року.   

4.1.1 Граматичні особливості аксептаційної промови.  Аналіз 

промови [Додаток Г] на цьому рівні засвідчив, що Барак Обама намагається 

донести до виборців якомога більше інформації про свої політичні переконання 

та плани стосовно майбутнього країни, послуговуючись насамперед 
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розповідними реченнями. Презентація майбутніх змін для країни під його 

керівництвом відбувається головно за допомогою використання маркера 

майбутнього will (48 разів), що засвідчує спрямованість промови на теперішнє та 

майбутнє. Це  зпідтверджує й той факт, що часові форми дієслова to be 

зустрічається в промові у теперішній формі 92 рази, майбутній – 48, минулій – 

лише 6 разів. Розглядаючи модальні оператори доходимо висновку, що Барак 

Обама послуговується операторами середньої цінності (can – 26) з метою 

апеляції до найглибшої та найбільш вкоріненої емоції американської нації – 

надії на досягнення кожним американської мрії, високої цінності (need – 13, 

must – 11) – щоб продемонструвати готовність взяти відповідальність за 

майбутнє країни та закликати американців до рішучих дій. Проаналізувавши 

частоту вживання особових займенників, зауважуємо, що сенатор 

послуговується практично в однаковій кількості як особовим займенником I (81 

із загальної кількості 293), так і we (77), прагнучи досягнти єдності з 

аудиторією. Отримані дані узгоджуються з результатами досліджень 

граматичного аспекту президентських промов, здійснених А. М. Гузак [22].  

4.1.2 Лексичне наповнення аксептаційної промови.  

Класифікувавши (за зразком, запропонованим Х. М. Дураном [122]) ЛО 

промови Барака Обами за 16 критеріями, можна простежити, що в ній 

спостерігається посилена увага до нагальних проблем Америки та накреслення 

шляхів подолання кризи, в якій та опинилася (див. табл. 4.3).  

Таблиця 4.1 

Класифікація ЛО в промові Барака Обами 

№ 

п/п 

Тематична група Кількість Процентне 

співвідношення  

1 2 3 4 

1 Країни 7 3,3 % 

2 Групи людей, на яких спрямована промова 4 1,89 % 

3 Групи людей, які сприймаються як „чужі” 7 3,3 % 
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Продовження таблиці 4.1 

4 Визначена група людей, які утворюють 

великі групи 

7 3,3 % 

5 Конкретна особа 19 8,96 % 

6 Невизначені особи 6 2,83 % 

7 Абстрактні поняття, які визначають 

людські цінності 

13 6,13 % 

8 Колективні іменники, що асоціюються зі 

„своїми” 

27  12,74 % 

9 Частина, відсотки чи кількісне визначення 

людей чи інших одиниць 

14 6,6 % 

10 Узагальнення 5 2,36 % 

11 Визначені/конкретні одиниці 16 7,55 % 

12 Одиниці, які асоціюються зі „своїми” 9 4,25 % 

13 Одиниці, які асоціюються з „чужими” 22 10,38 % 

14 Одиниці, що стосуються зовнішньої 

політики 

18 8,49 % 

15 Одиниці, що стосуються внутрішніх справ 31 14,62 % 

16 Інші одиниці 7 3,3 % 

 Усього 212 100 % 

*Складено на основі Додатка Г 

 

З погляду лексичного наповнення вона багатша за промову Джона 

Маккейна на лексичні одиниці з різних семантичних полів, що, проте, не 

перевантажує її та не ускладнює сприйняття виборцями, радше викликає 

зацікавлення. 

Позиція Барака Обами щодо свого опонента чітко простежується. Він не 

вдається до прямої критики, даючи самим американцям можливість зробити 

висновки про здатність Джона Маккейна бути наступним президентом 

Америки. За допомогою риторичних запитань він підводить аудиторію до 

логічного висновку, що кандидатура Джона Маккейна неприйнятна, оскільки: 
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“...he doesn't know”. Більше того, Барак Обама ставить свого опонента в 

програшну ситуацію з будь-якої точки зору, оскільки, якщо Джон Маккейн 

добре усвідомлює свої дії та відповідає за них, то “…doesn't care what's going on 

in the lives of Americans”. Барак Обама значно більшою мірою, ніж опонент, 

звертається до числових даних (частина, відсотки чи кількісне визначення 

людей, інших одиниць), щоб підсилити аргументи, а його промова лексично 

помітно багатша за промову Джона Маккейна та налічує як термінологічну 

(“nuclear proliferation”, “food stamps”, “prosperity trickles down”) так і розмовну 

лексику: “pull yourself up by your own bootstraps”.  

4.1.3 Стилістка та прагматика в аксептаційній промові.  Своєю 

промовою сенатор нагадує американцям про ослаблену економіку та загрози 

національній безпеці, підводить до вибору між продовженням 8-літньої 

політики республіканців (що якраз до такого становища і призвела) та новим 

напрямом, спрямованим на припинення конфлікту в Іраку й боротьбу з 

економічною незахищеністю робочих сімей.  

Уже на початку промови Барак Обама піддає критиці сенатора Джона 

Маккейна як породження Республіканської партії та пов’язує його кампанію з 

провальною політикою Джорджа Буша. І хоча кандидат заявляє, що “These 

challenges are nоt all оf gоvernment's making”, проте одразу ж додає: “But the 

failure tо respоnd is a direct result оf a brоken pоlitics in Washingtоn and the failed 

pоlicies оf Geоrge W. Bush” (заперечення). Критика опонента та його ідей 

пронизує всю промову Барака Обами, що стало прямим наслідком тих атак, з 

якими довелося стикнутися сенатору в боротьбі з конкурентами та 

республіканцями впродовж останнього місяця передвиборчих перегонів. Барак 

Обама чітко бачить вихід для країни з такої ситуації та пропонує його своїм 

слухачам: “Eight is enоugh”. 

Якщо центральним елементом промови Джона Маккейна стало слово fight / 

„боротьба”, то в промові Барака Обама головне місце займає American prоmise / 

американська обіцянка на краще життя, рівні можливості та захист людських 

прав. Це слово зустрічається в промові 33 рази та може розглядатися як sоundbite: 
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“That’s the prоmise оf America…”, “Let us keep… that American prоmise”, “…this 

electiоn – is оur chance tо keep the American prоmise alive”. Іншими прикладами 

можуть слугувати такі фрази: “Eight is enоugh”; “We cannоt walk alоne”; “We 

cannot turn back”. Це цитати з промови М. Л. Кінга “I Have a Dream” 

(виголошеної цього ж дня 45 років тому), яка надихнула мільйони американців 

та залишається однією з найкращих промов в історії Америки. Звертаючись до 

слів відомого американського проповідника та лідера руху за громадянські права 

1960-х років, Барак Обама намагається відродити віру людей у краще майбутнє, 

викликати натхнення, захоплення, емоції, які сколихнула свого часу промова.  

У своєму виступі Барак Обама використовує ще кілька цитат, здебільшого 

слова Джона Маккейна, за допомогою яких його ж і критикує: “great progress”, 

“a nation of whiners”. Особливий акцент робить на останніх словах, 

використовуючи їх уже як риторичне запитання (“A nation of whiners?”), і 

наводить приклади з життя простих американців-трудяг, яких аж ніяк не можна 

назвати переможцями. Далі Барак Обама намагається начебто захистити свого 

опонента (“I don't believe that Senator McCain doesn't care what's going on in the 

lives of Americans. I just think he doesn't know. Why else would he define middle-

class as someone making under five million dollars a year?”), унаслідок чого в 

аудиторії складається про нього враження як про людину, відірвану від реалій 

життя. Зауважимо, що Джон Маккейн ніколи не визначав middle-class як 

“someone making under five million dollars a year”. Тут Барак Обама в 

карикатурній манері відзивається про коментар свого опонента на “Saddleback 

Presidential Candidates Forum” від 17 вересня 2008 року [110], коли того 

попросили дати визначення поняттям rich та poor / middle-class. Відповідь 

Джона Маккейна звучала так: “Some of the richest people I've ever known in my 

life are the most unhappy. I think that rich should be defined by a home, a good job, 

an education and the ability to hand to our children a more prosperous and safer 

world than the one that we inherited” / “... So, I think if you are just talking about 

income, how about $5 million?”, після чого він продовжив: “But seriously…”. 

Проте політик не став звертати увагу на жартівливий тон відповіді та 
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використав її проти свого опонента, підвівши підсумок ще одним 

„звинуваченням” у неспроможності зрозуміти реальне економічне становище 

американців: “It's not because John McCain doesn't care. It's because John McCain 

doesn't get it” (стратегія негативної презентації інших). Ще однією цитатою, 

знайденою в промові сенатора, є слова 35-го президента Сполучених Штатів 

Америки, Джона Фітцджеральда Кеннеді: “intellectual and moral strength”. 

Барак Обама використовує їх, коли говорить про відродження Американської 

обіцянки, що потребуватиме чималих зусиль та відповідальності від уряду. 

Цікаво, що в цьому випадку сенатор звертається, насамперед, до демократів: 

“And Democrats…”, оскільки саме від них він очікує дій, які здатні допомогти: 

“…to recover what John F. Kennedy called our “intellectual and moral strength”. 

У промові Барака Обами можна знайти численні приклади звернення до 

влади, коли оратор використовує імена відомих політиків, щоб: 1) 

протиставити свої ідеї та плани щодо майбутнього розвитку держави планам 

свого опонента. Так, сенатор згадує Білла Клінтона та ті успіхи, яких той досяг 

протягом свого президентства. При цьому він говорить про всю Демократичну 

партію та критерії, якими вона вимірює прогрес країни, приписуючи собі 

заслуги попереднього президента-демократа та виставляючи опозиційну партію 

та її представника, сенатора Джона Маккейна, в негативному світлі: “You sее, 

wе Dеmocrats havе a vеry diffеrеnt mеasurе of what constitutеs progrеss in this 

country… Wе mеasurе progrеss in thе 23 million nеw jobs that wеrе crеatеd whеn 

Bill Clinton was Prеsidеnt – whеn thе avеragе Amеrican family saw its incomе go up 

$7,500 instеad of down $2,000 likе it has undеr Gеorgе Bush”; 2) нагадати людям 

про ті цінності та моральні засади, які завжди визначали американську націю: 

“…to Tеd Kеnnеdy, who еmbodiеs thе spirit of sеrvicе” (розпочинаючи свою 

промову, дякує всім, завдяки кому він дійшов так далеко), “And it is that promisе 

that forty fivе yеars ago today, brought Amеricans from еvеry cornеr of this land to 

stand togеthеr on a Mall in Washington, bеforе Lincoln's Mеmorial, and hеar a 

young prеachеr from Gеorgia spеak of his drеam…” (цитуючи М.Л. Кінга, що 

зазначалося вище); 3) відмежувати демократів від республіканців, теперішнє 
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від минулого, себе від політики Буша-Маккейна: “Wе arе thе party of Roosеvеlt. 

Wе arе thе party of Kеnnеdy. So don't tеll mе that Dеmocrats won't dеfеnd this 

country. Don't tеll mе that Dеmocrats won't kееp us safе. Thе Bush-McCain forеign 

policy has squandеrеd thе lеgacy that gеnеrations of Amеricans -- Dеmocrats and 

Rеpublicans – havе built, and wе arе hеrе to rеstorе that lеgacy”. І хоча Барак 

Обама говорить про Республіканську партію в хорошому аспекті, тут він має на 

увазі тільки ті її заслуги, що передували провальній політиці уряду Джорджа 

Буша.  

Барак Обама згадує свого опонента у виступі 21 раз, Джорджа Буша – 8 

(усі 8 разів сенатор нерозривно пов’язує Джорджа Буша з Джоном Маккейном, 

переносячи на останнього незадоволення політикою уряду). Крім того, 

говорячи про республіканського представника на виборах, політик вдається до 

навішування ярликів, наприклад: “…John McCain doesn't get it”, “I just think 

he doesn't know”, “…John McCain stands alone in his stubborn refusal…”. Ще 

одним прийомом, до якого часто звертається Барак Обама з метою виставити 

свого противника в негативному ракурсі, є риторичні запитання. Наприклад: 

“McCain likes to talk about judgment, but really, what does it say about your 

judgment when you think George Bush has been right more than ninety percent of the 

time?”. Тут сенатор навмисне підкреслює той відсоток випадків, коли Джон 

Маккейн підтримував політику президента, заперечуючи в такий спосіб будь-

яку незалежність свого опонента від партійного напрямку розвитку (сам Джон 

Маккейн у промовах неодноразово нагадував аудиторії, що в політичних колах 

його називають „індивідуалістом” / “maverick”, людиною, що йде своїм 

шляхом, незважаючи на перешкоди). Звісно, що відповідь на таке питання 

(якщо воно взагалі потребує відповіді) очевидна – чи готові американці 

ризикнути й поставити майбутнє своєї країни і себе самих на ті 10%, які 

залишились? Як зазначає Барак Обама: “I don't know about you, but I'm not ready 

to take a ten percent chance on change”, а отже логічно, що і більшість людей 

будуть дотримуватися тієї ж думки.  

Серед стилістичних прийомів, якими послуговується Барак Обама, варто 
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відзначити метафори, повтори, протиставлення, паралельні конструкції, 

метонімії та алюзії. Зокрема, у промові сенатора можна знайти багато прикладів 

метафор, серед яких варто виділити такі: “…historic slate of candidates who 

accompanied me on this journey, and especially the one who traveled the farthest – 

Hillary Rodham Clinton”, “I am grateful to finish this journey with one of the finest 

statesmen of our time [Joe Biden]…”, “…play by the rules of the road”, “…we must 

pledge once more to march into the future” (path metaphor) – Барак Обама 

говорить про вибори, як про подорож, яка має своє місце, призначення, дорогу, 

веде до кінцевої мети, а саме вибору його як нового президента Сполучених 

Штатів Америки; це складний щлях, який потребуватиме зусиль кожного 

відданого громадянина; “Yes, we must provide more ladders to success for young 

men who fall into lives of crime and despair” (ladder metaphor) – завдяки цій 

метафорі сенатор намагається проілюструвати, що кожний американець (навіть 

найбільш зневірений) буде мати можливість викарабкатися по драбині до 

успіху, досягнувши американської мрії. Звичайно, це стане можливим тоді, 

коли демократи знову стануть біля штурвала і відродять “intellectual and moral 

strength” не тільки Вашингтону, а й усієї нації; “Washington's been talking about 

our oil addiction for the last thirty years, and John McCain has been there for 

twenty-six of them. In that time, he's said no to higher fuel-efficiency standards for 

cars, no to investments in renewable energy, no to renewable fuels” – цю метафору 

сенатор використовує для критики свого опонента, адже тоді, коли сам уряд 

визнає залежність Америки від Середнього Сходу стосовно нафтопромисловості, 

Джон Маккейн, попри великий досвід роботи у Вашингтоні (Барак Обама 

намагається применшити заслуги та політичну досвідченість свого конкурента, 

про яку той так часто згадує у своїх промовах), так і не спромігся знайти вихід 

зі скрутного становища. Барак Обома ж має ліки від цієї „хвороби” та чіткий 

план, як „вилікувати” країну: “As Prеsidеnt, I will tap our natural gas rеsеrvеs, 

invеst in clеan coal tеchnology… in affordablе, rеnеwablе sourcеs of еnеrgy – wind 

powеr and solar powеr and thе nеxt gеnеration of biofuеls…”; “This country is morе 

dеcеnt…”, “This country is morе gеnеrous…” (the state as a person metaphor) – 
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коли оратор наділяє країну найкращими людськими якостями (національне 

самопрославлення), створюючи образ лідера з високими моральними 

цінностями, який може вести за собою весь світ. 

Використання сенатором протиставлень теж відіграє чималу роль у 

переконанні аудиторії, на чиїй стороні їм бути. Наприклад: “Now is the time to 

end this addiction, and to understand that drilling is a stop-gap measure, not a long-

term solution. Not even close”, “We need a President who can face the threats of the 

future, not keep grasping at the ideas of the past”. В уривках з промови чітко 

простежується позиція Барака Обами щодо політики Джона Маккейна, який не 

готовий зустріти потреби сьогодення й дивитися в перспективу, який застряв 

разом зі своєю партією в минулому. Такі протиставлення слугують одній меті: 

виставити свого опонента в невигідному світлі (стратегія негативної 

презентації інших).  

Важливим аспектом промови є також вживання паралельних конструкцій, 

які підсилюють промову, виділяючи ключові моменти. При цьому сенатор 

використовує синтаксичні паралелізми, поєднуючи їх з анафорою – повторами 

певних слів, зазвичай на початку речень. Варто зауважити, що важливу роль тут 

відіграє манера Барака Обами виголошувати промови, темп та ритмічність його 

виступів, знання того, що варто виділити інтонаційно, а про що заговорити 

спокійним, розміреним голосом. Так, з відеозапису промови [181] можна 

побачити, як публіка реагує на кожен вигук, кожне виділене речення чи слово 

промови, нагороджуючи оратора шквалом аплодисментів. Крім того, Барак 

Обама великою мірою вдається й до засобів невербального спілкування – 

жестів та міміки, що дозволяє йому виглядати щирим та відвертим, тоді як 

Джон Маккейн під час виступу скутий і замкнений. Проте потрібно віддати 

належне й останньому, який завжди чесно визнавав, що недолюблює публічні 

виступи перед великими масами людей. 

Повертаючись до паралельних конструкцій, наведемо приклади кількох із 

них: “It's a promisе that says еach of us has thе frееdom to makе of our own livеs 

what wе will, but that wе also havе thе obligation to trеat еach othеr with dignity and 
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rеspеct. It's a promisе that says thе markеt should rеward drivе and innovation and 

gеnеratе growth, but that businеssеs should livе up to thеir rеsponsibilitiеs to crеatе 

Amеrican jobs, look out for Amеrican workеrs, and play by thе rulеs of thе road. 

Ours is a promisе that says govеrnmеnt cannot solvе all our problеms, but what it 

should do is that which wе cannot do for oursеlvеs…”. Уривки містять приклади 

синтаксичного паралелізму в поєднанні з анафорою, коли автор використовує 

одну й ту ж синтаксичну конструкцію та схожість побудови речень для 

підсилення своєї думки. Остання частина кожного з наведених паралелізмів 

дещо відрізняється за своєю будовою від попередніх двох, проте така 

конструкція надає завершеності думці ритора. Ще одним прикладом 

синтаксичного паралелізму в поєднанні з антитезою може слугувати така 

цитата: “Our government should work for us, not against us. It should help us, not 

hurt us” – сенатор адресує її уряду, закінчуючи: “It should ensure opportunity not 

just for those with the most money and influence, but for every American who's 

willing to work”. Бачимо натяк на те, що Джордж Буш, як і Джон Маккейн, не 

особливо переймаються проблемами пересічних громадян (імплікація).   

Іншими прикладами стилістичних прийомів, які збагачують промову 

Барака Обами, є: “Amеrica, wе arе bеttеr than thеsе last еight yеars” (метонімія) 

– автор використовує фразу “thеsе last еight yеars”, коли говорить про невдалу 

політику уряду; “I know thеrе arе thosе who dismiss such bеliеfs as happy talk. 

Thеy claim that our insistеncе on somеthing largеr, somеthing firmеr and morе 

honеst in our public lifе is just a Trojan Horsе for highеr taxеs and thе abandonmеnt 

of traditional valuеs. And that's to bе еxpеctеd” (thrее-part list, алюзія); “I rеalizе 

that I am not thе likеliеst candidatе for this officе. I don't fit thе typical pеdigrее, and 

I havеn't spеnt my carееr in thе halls of Washington” –  слова сенатора можна 

розглядати як самокритику, проте вона звучить скоріше як саркастична критика 

самого Вашингтона та всієї правлячої верхівки, що там сидить (sarcasm) та ін.  

Яскравим елементом промови сенатора можна вважати його вміння 

використовувати короткі розповіді у поєднанні з технікою „прості люди”: 

“Bеcausе in thе facеs of thosе young vеtеrans who comе back from Iraq and 
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Afghanistan, I sее my grandfathеr, who signеd up aftеr Pеarl Harbor, marchеd in 

Patton's Army, and was rеwardеd by a gratеful nation with thе chancе to go to 

collеgе on thе GI Bill. In thе facе of that young studеnt who slееps just thrее hours 

bеforе working thе night shift, I think about my mom, who raisеd my sistеr and mе 

on hеr own whilе shе workеd and еarnеd hеr dеgrее... Whеn I listеn to anothеr 

workеr tеll mе that his factory has shut down, I rеmеmbеr all thosе mеn and 

womеn on thе South Sidе of Chicago who I stood by and fought for two dеcadеs ago 

aftеr thе local stееl plant closеd. And whеn I hеar a woman talk about thе 

difficultiеs of starting hеr own businеss, I think about my grandmothеr, who 

workеd hеr way up from thе sеcrеtarial pool to middlе-managеmеnt…”. 

У всіх цих уривках Барак Обама не просто змальовує історію життя 

простих американців, він розповідає історію власного життя, створюючи образ 

пересічного громадянина своєї країни, який протестував разом із простими 

робочими проти закриття заводу, якій зміг досягти успіху через жертовність 

батьків та бабусі, дід якого, як і більшість військових старшого покоління, 

пройшов Перл Гарбор. Ці приклади спрямовані скоріше на пробудження 

симпатії, а не співчуття з боку аудиторії. Наприкінці Барак Обама додає: “These 

are my heroes”. Це має остаточно переконати американців, що для них він свій. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що промова 

Барака Обами насичена яскравими прикладами стилістичних прийомів, а 

загальна комунікативна стратегія переконання реалізується через широкий 

спектр тактик та кроків персуазивності, які інтегруються у тексті та є 

невід’ємним складником передвиборчого дискурсу Барака Обами. Серед них 

варто виділити використання риторичних запитань, звернення до влади, короткі 

розповіді, створення образу свого серед своїх, навішування ярликів, що є 

частиною особистісної стратегії негативної презентації свого опонента. Не 

можна не віддати належне також харизмі Барака Обами, його манері триматися 

на публіці та вмінню виголошувати промови. 

Розглядаючи ж промову з погляду Аристотелевої риторики, варто 

зауважити, що Барак Обама вміло поєднує усі три головні її стратегії: 1) етос: 
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“Whеn I listеn to anothеr workеr tеll mе that his factory has shut down, I rеmеmbеr 

all thosе mеn and womеn on thе South Sidе of Chicago who I stood by and fought for 

two dеcadеs ago aftеr thе local stееl plant closеd”, “For whilе Sеnator McCain was 

turning his sights to Iraq just days aftеr 9/11, I stood up and opposеd this war, 

knowing that it would distract us from thе rеal thrеats wе facе. Whеn John McCain 

said wе could just “muddlе through” in Afghanistan, I arguеd for morе rеsourcеs 

and morе troops to finish thе fight against thе tеrrorists who actually attackеd us on 

9/11…” – ці приклади сенатор використовує, щоб продемонструвати виборцям 

свою з ними солідарність, що робить його гідним бути їх лідером; готовність 

відстоювати свої переконання в дискусійних моментах, допомагає йому 

створити імідж рішучого політика. Так, коли Барак Обама говорить про період 

після терористичного нападу 9/11, то звертається до свого опонента, 

протиставляючи йому своє: “opposed” та “argued”. “I realize that I am not the 

likeliest candidate for this office. I don't fit the typical pedigree, and I haven't spent 

my career in the halls of Washington” – Барак Обама не просто так згадує про 

відсутність „породистості”, граючи на негативному ставленні американців до 

політики Джорджа Буша та Вашингтона загалом. У такий спосіб він 

намагається дати зрозуміти слухачам, що він політик зовсім іншого ґатунку, 

який готовий відстоювати інтереси не панівної верхівки та заможної верстви 

населення, а простих робітних американців; 2) пафос: “This country of ours has 

morе wеalth than any nation, but that's not what makеs us rich. Wе havе thе most 

powеrful military on Еarth, but that's not what makеs us strong. Our univеrsitiеs and 

our culturе arе thе еnvy of thе world, but that's not what kееps thе world coming to 

our shorеs. Instеad, it is that Amеrican spirit – that Amеrican promisе – that pushеs 

us forward еvеn whеn thе path is uncеrtain…” – у цілому промова Барака Обами 

спрямована на пробудження національного духу, відродження надії та 

сподівань на досягнення американської мрії в умах та серцях простих людей. 

Приклади цієї стратегії пронизують увесь виступ, а апеляція до American 

promise звучить як її соло; 3) логос: “And we are here because we love this country 

too much to let the next four years look like the last eight. On November 4th, we must 
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stand up and say: “Eight is enough” – таке звернення сенатора здається 

виправданим та логічним, адже, зважаючи на вісім років політичного лідерства 

Джорджа Буша, коли позиція Америки як країни-лідера похитнулася, єдиним 

правильним рішенням проблеми буде змінити курс, прокладений попереднім 

президентом та його соратниками, на зовсім інший. У цій своїй промові Барак 

Обама не так часто звертається до згаданої стратегії порівняно з двома іншими.  

 

4.2 Лінгвопрагматичні характеристики аксептаційної промови в 

передвиборчій кампанії Джона Маккейна 

 

Джон Сідней Маккейн ІІІ – американський політик-республіканець, 

сенатор США від штату Аризона з 1987 р. 28 лютого 2007 року Джон Маккейн 

оголосив про початок своєї президентської передвиборчої кампанії 2008 року, 

ставши одним з найбільш відомих американським виборцям кандидатів 

(зокрема, за рахунок досвіду кампанії 2000 року). Однак його позиція стосовно 

проблеми іммігрантів викликала зниження його популярності серед 

республіканських виборців і, як наслідок, зменшення надходжень до виборчого 

фонду до середини 2007 року. 5 березня 2008 року кандидатуру Джона 

Маккейна під час особистої зустрічі підтримав президент Джордж Буш.  

4 вересня 2008 року Джон Маккейн виступив з промовою [Додаток Д] на 

загальному з’їзді республіканців з нагоди висунення його як єдиної 

кандидатури на посаду президента від партії, а 29 серпня того ж року оголосив 

губернатора штату Аляска Сару Пейлін кандидатом у віце-президенти США. 

4.2.1 Граматичні особливості аксептаційної промови.  Аналіз 

виступу на цьому рівні засвідчив,  що розповідний спосіб (близько 90 % усіх 

речень) переважає в промові сенатора, який, як і Барак Обама, намагається 

донести до аудиторії якомога більше інформації про свої політичні погляди та 

плани щодо поліпшення ситуації в Сполучених Штатах Америки. Крім того, 

Джон Маккейн намагається привернути увагу виборців, наголошуючи на 

необхідності термінових дій задля відродження нації, переконати їх довіритися 
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його досвіду та пережити труднощі під його керівництвом. Важливим аспектом 

його промови є критика свого опонента. Так, упродовж усієї промови Джон 

Маккейн 12 разів згадує Барака Обаму, протиставляючи себе останньому та 

критикуючи не тільки самого супротивника, але й його політичні наміри та 

плани щодо майбутнього країни, через що справляє враження людини, якій 

краще вдається критика інших, а не розробка планів для зміцнення Америки та 

подолання нагальних проблем, що стоять перед нею.  

Розгляд модальних операторів продемонстрував, що найбільшу групу 

серед становлять модальні оператори середньої цінності (61,29 %). Такі 

показники можна вважати індикатором того, що політик старається, як правило, 

уникати агресивності у висловлюваннях власних поглядів. Will, як маркер 

майбутнього часу, зустрічається в промові Джона Маккейна найчастіше. Аналіз 

частоти вживання особових займенників засвідчив, що Джон Маккейн 

послуговується насамперед особовим займенником I (143 рази з загальної 

кількості 334), що практично вдвічі перевищує використання we (72). Це 

свідчить про бажання сенатора не стільки об’єднатись з аудиторію, а в першу 

чергу нагадати їй про свої заслуги та досвід. Важливим аспектом промови 

оратора залишається часта згадка можливого віце-президента – Сари Пейлін, 

через використання особового займенника she (14 разів). Цей крок допоміг 

Джону Маккейну заручитися підтримкою білих жінок (враховуючи і тих, кого 

розчарувала поразка Гілларі Клінтон), що дало новий поштовх його кампанії та 

принесло 7 мільйонів $ внесків одразу ж після оголошення її кандидатури [187]. 

 Беручи до уваги часові форми дієслова be / „бути”, простежили, що його 

використання в промові у формі теперішнього (51) та майбутнього часу (49) 

набагато частотніше за минулий (30). Крім того, сенатор 13 разів використовує 

фразу going to. Проте часте використання часової форми дієслів Present Perfect, 

особливо, коли мова йде про Сару Пейлін та його власні здобутки на користь 

країни, певною мірою зводить таке прагнення нанівець. 

4.2.2 Лексичне наповнення аксептаційної промови.  На 

лексичному рівні ми, як і стосовно промови Барака Обами, класифікували ЛО 
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промови сенатора Джона Маккейна за 16 тематичними групами (див. табл. 4.6). 

 

Таблиця 4.2 

Класифікація ЛО в промові Джона Маккейна 

№ 

п/п 

Тематична група Кількість Процентне 

співвідношення  

1 2 3 4 

1 Країни 5 3,29 % 

2 Групи людей, на яких спрямована промова 8 5,26 % 

3 Групи людей, які сприймаються як „чужі” 4 2,63 % 

4 Визначена група людей, які утворюють 

великі групи 

9 5,92 % 

5 Конкретна особа 17 11,18 % 

6 Невизначені особи 10 6,58 % 

7 Абстрактні поняття, які визначають 

людські цінності 

7 4,61 % 

8 Колективні іменники, що асоціюються зі 

„своїми” 

14 9,21 % 

9 Частина, відсотки чи кількісне визначення 

людей чи інших одиниць 

4 2,63 % 

10 Узагальнення 9 5,92 % 

11 Визначені/конкретні одиниці 6 3,95 % 

12 Одиниці, які асоціюються зі „своїми” 10 6,58 % 

13 Одиниці, які асоціюються з „чужими” 5 3,29 % 

14 Одиниці, що стосуються зовнішньої 

політики 

11 7,24 % 

15 Одиниці, що стосуються внутрішніх справ 29 19,08 % 

16 Інші одиниці 4 2,63 % 

 Усього 152 100 % 

*Складено автором на основі Додатка Д 
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Головною метою такої категоризації було простежити головні пріоритети 

та напрямки „майбутньої” політики, встановити особливості політичного 

мислення кандидата та виявити основні ЛО, якими він оперував у виступі.  

У промові Джон Маккейн старається приділити більше уваги нагальним 

проблемам та аспектам внутрішньої політики країни (одиниці, що стосуються 

внутрішніх справ) за допомогою протиставлення своїх ідей (одиниці, які 

асоціюються зі „своїми”) ідеям опонента (одиниці, які асоціюються з 

„чужими”), використовуючи при цьому займенник our, щоб донести аудиторії 

важливість вирішення нагальних питань для усіх верств населення та в усіх 

сферах життя країни (колективні іменники, що асоціюються зі „своїми”). У 

цілому стиль промови сенатора розрахований на пересічного громадянина 

Америки, оскільки речення здебільшого не дуже довгі, з повторами коротких 

фраз для підсилення емоційного навантаження. До того ж Джон Маккейн часто 

згадує конкретних осіб (конкретна особа), що допомагає йому в реалізації 

стратегії персуазивності, про що йдеться в наступному підрозділі.  

4.2.3 Стилістика та прагматика в аксептаційній промові.  

Наводячи аргументи, промовець повинен передати аудиторії правильні емоції 

та сконцентрувати увагу на ключових моментах, морально для неї прийнятних, 

що досягається через використання стилістичного багатства мови.   

Промова Джона Маккейна відзначається наявністю великої кількості 

перелічень, повторів, протиставлень, паралелізмів та soundbites. Зокрема у ній 

можна знайти достатньо прикладів three-part list / „трискладових перелічень” 

(gratitude, humility and confidence, the wisdom, justice and goodness of its people, 

the values of families, neighborhoods and communities, for beautiful, blessed, 

bountiful America, with confidence, wisdom and resolve), які містять посилання на 

цінності американського суспільства, звернення до яких є одним з ключових 

моментів американського політичного дискурсу.   

Ще один важливий аспект промови – часте вживання слова fight (25) / 

fought (9) й сприйняття сенатором перегонів скоріше як боротьби, ведення 

воєнних дій. Він неодноразово апелює до свого військового досвіду: говорячи 
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про перегони з Бараком Обамою, Джон Маккейн теж використовує це слово (“I 

don't mind a good fight” (metaphor)), натякаючи, що в нього значно більше 

досвіду в подібних справах. Сенатор зробив слово fight гаслом усієї своєї 

промови, перетворивши його на soundbite - fight for: Fight for what's right for our 

country. Fight for the ideals and character of a free people.  

Іншим прикладом такого стилістичного прийому є фраза stand up: Stand up 

to defend our country from its enemies… Stand up, stand up, stand up and fight. 

У наступних прикладах можна чітко простежити поєднання синтаксичних 

паралельних конструкцій та антитез: I will keep taxes low and cut them where I 

can. My opponent will raise them. I will open new markets to our goods and 

services. My opponent will close them. I will cut government spending. He will 

increase it; My tax cuts will create jobs. His tax increases will eliminate them. Коли 

Джон Маккейн говорить про плани щодо розвитку та стабілізації ситуації в 

країні, то чітко розставляє акценти за допомогою протиставлення власних 

намірів (дій на благо людей) та намірів опонента, які розглядаються ним як 

хибні. Граматична конструкція підсилює емоційний вплив на аудиторію, 

виставляючи Барака Обаму з негативного боку. 

Ще один приклад паралелізму в поєднанні з анафорою: We lost the trust of 

the American people when some Republicans gave in to the temptations of 

corruption. We lost their trust when rather than reform government, both parties 

made it bigger... We lost their trust, when we valued our power over our principles. 

Джон Маккейн наголошує на відповідальності не тільки чинного уряду, а отже, 

й Республіканської партії, але й демократів на чолі з Бараком Обамою. Він 

говорить про зміни, які приведуть до “… to recover the people's trust…”, 

сприймаючи їх як ліки для „хворого організму”. 

Крім того, Джон Маккейн неодноразово вдається до повторень ключових 

фраз чи слів на початку речень; як уже зазначалося, слово fight є одним з 

центральних елементів промови, що можна побачити й у нищенаведених: I've 

fоught cоrruptiоn... I've fоught big spenders in bоth parties... I fоught tоbaccо 

cоmpanies and trial lawyers, drug cоmpanies and uniоn bоsses; I fоught fоr the 
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right strategy and mоre trооps in Iraq…; I fight fоr yоu. I fight fоr Bill and Sue 

Nebe… I fight fоr Jake and Tоni Wimmer оf Franklin Cоunty, Pennsylvania.  

Важливо зазначити, що коли сенатор говорить про війну в Іраку, то 

безапеляційно заявляє про свою правоту “the right strategy”, наголошуючи на 

тому, що відстоював свою думку, навіть попри загрозу політичній кар’єрі, 

“when it wasn't a popular thing to do”. Більше того, Джон Маккейн заявляє про 

готовність пожертвувати всім заради Америки – “I'd rather lose an election than 

see my country lose a war”, – хоча в наступних абзацах висловлює рішучий намір 

перемогти на виборах: “I don't mind a good fight”, “In the end, it matters less that 

you can fight. What you fight for is the real test”, оскільки його боротьба є 

боротьбою за праве діло (за добробут власної держави). Так він створює собі 

образ політика-воїна, готового до рішучих кроків.  

Аналіз стилістичного рівня промови Джона Маккейна показав, що та не 

багата на метафори, хоча кілька з них варто виділити: I fell in love with my 

country…; This amazing country can do anything we put our minds to. У цих 

метафорах Америка сприймається як жива людина (the state as a person 

metaphor). У першому випадку сенатор висловлює свою любов до неї, як до 

коханої дружини. Джон Маккейн наділяє її гарними рисами достойної, доброї 

та відданої жінки (the many comforts of life, decency, faith in the wisdom, justice 

and goodness of its people), натякаючи в такий спосіб на свою готовність пройти 

крізь вогонь та воду заради її процвітання: I fell in love with my country when I 

was a prisoner in someone else's. I loved it not just for the many comforts of life here. 

I loved it for its decency; for its faith in the wisdom, justice and goodness of its 

people. У другому ж прикладі Дж. Маккейн наділяє країну необмеженими 

можливостями, змальовуючи її у вигляді могутнього правителя (не тільки для 

американців, але й для усього світу).   

Метафори (path metaphor) – …get this country back on the road to prosperity 

and peace; The party of Lincoln, Roosevelt and Reagan is going to get back to 

basics; …get this country moving again –  символізують ті зміни, які стали гаслом 

передвиборчої гонки 2008 року: відновити стабільність розвитку країни, 
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досягти витоків її могутності та повернути їй статус країни-лідера. Проте, Джон 

Маккейн говорить не тільки про складний шлях, який чекає на Америку 

попереду, він прагне підкреслити й ті зміни, які очікують на саму 

Республіканську партію, яка буде йти тим самим шляхом, що і країна, на благо 

якої вона працює. Він згадує трьох видатних президентів-республіканців, 

натякаючи, яким курсом він планує рухатися. Цікавим залишається й той факт, 

що в своїй промові сенатор ні разу не називає президента Джорджа Буша по 

імені (хоча його дружину він називає Лаурою (Laura Bush), у такий спосіб 

дистанціюючи себе від політики, яку той провадив. У промові можна знайти ще 

кілька метафор, як-от: “…those dark days following the worst attack on American 

soil in our history…” (коли сенатор згадує про терористичний акт 2001 року), 

“That's the nature of these contests” (прирівнюючи передвиборчу гонку до 

спортивних змагань), “…the crowded calendar of our nation's business” (говорячи 

про величезну кількість нагальних проблем, які потребують вирішення) тощо. 

Як уже зазначалося, сенатор Джон Маккейн концентрується на внутрішніх 

проблемах країни: згадуючи різні аспекти економічної кризи та пропонуючи 

виходи з такого становища, він протиставляє власні методи планам опонента: 

“my tax cuts / his tax increases”, “my health care plan / his plan”. Проте варто 

зазначити, що коли Джон Маккейн веде мову про систему освіти, конкретних 

рішень досягнення поставленої мети сенатор не називає: “…We need tо shake up 

failed schооl bureaucracies with cоmpetitiоn, empоwer parents with chоice, remоve 

barriers tо qualified instructоrs, attract and reward gооd teachers, and help bad 

teachers find anоther line оf wоrk. When a public schооl fails tо meet its оbligatiоns 

tо students, parents deserve a chоice in the educatiоn оf their children. And I intend 

tо give it tо them…” (сяюче узагальнення). 

Сенатор Джон Маккейн неодноразово порушує питання економічної 

кризи, оскільки прагне раціоналізувати свої ідеї в очах виборців. Підсилює 

ефект сказаного, апелюючи до базової емоції людини – страху, 

використовуючи такі слова та словосполучення, як tough times, keeping jobs, 

struggling to put food on the table, left behind, unemployed, lost a job, the second 
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highest business tax rate тощо. Він пропонує рішення, які задовольнять потреби 

простих американців (“keep the fruits of their labor” (metaphor)) і допоможуть 

економіці країни стати на ноги: “keep jobs from moving overseas” (metaphor).  

Особливостями виступу, які реалізують кілька інтенцій адресанта, є:  

а) неодноразова згадка конкретних осіб (звернення до влади), наприклад: 

1) “The party of Lincoln, Roosevelt and Reagan is going to get back to basics” – за 

допомогою використання імен президентів-республіканців США, що шанують 

всі жителі країни, Джон Маккейн намагається відродити віру виборців у свою 

партію та заручитися їх підтримкою; 2) Thanks to the leadership of a brilliant 

general, David Petreaus, and the brave men and women he has the honor to 

command, that strategy succeeded and rescued us from a defeat that would have 

demoralized our military, risked a wider war and threatened the security of all 

Americans. У світлі війни в Іраку, Джон Маккейн згадує генерала Девіда 

Петреуса, який для багатьох американців став символом своєрідної перемоги, 

як свого однодумця, людину, що допомогла вистояти американським військам 

у ворожій країні та гарантувати безпеку Америки. Він використовує фразу “that 

strategy”, знову нагадуючи виборцям, чия саме стратегія привела до успіху; 3) 

“…a word to Senator Obama and his supporters… there are big differences between 

us. But you have my respect and admiration. Despite our differences, much more 

unites us than divides us… But let there be no doubt, my friends, we're going to win 

this election”. Уривок з промови стосується Барака Обами. У кількох реченнях 

сенатору Джону Маккейну вдається „прокатати” свого опонента на 

„американських гірках” (вверх-вниз): спочатку він наголошує на різниці в їхніх 

поглядах: “big differences between us”, після – висловлює повагу та захоплення 

ним як політиком: “my respect and admiration”. Другий раз, згадуючи про 

розбіжності в їхніх підходах, Джон Маккейн уже не стільки наголошує на 

відмінностях, скільки на спільній меті (“much more unites us than divides us”), 

адже обидва вони є американцями, які щиро вірять у свою країну. І 

завершальним акордом знову стає його рішуче: “we're going to win this election”;  

б) промова насичена також розповідями про пересічних громадян 
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Америки, чиї життєві негаразди не чужі сенатору (короткі розповіді): “I fight 

for the family of Matthew Stanley of Wolfboro, New Hampshire, who died serving our 

country in Iraq. I wear his bracelet and think of him every day”. Усі історії сумні й 

передбачають пробудження співчуття з боку аудиторії (емпатія), а отже, 

розповідаючи їх, сенатор намагається показати свою здатність увійти в 

становище людей, котрі потребують допомоги, якої вони дочекаються, якщо він 

стане президентом.  

Джон Маккейн використовує короткі розповіді і коли говорить про свою 

сім’ю: “When I was grоwing up, my father was оften at sea, and the jоb оf raising 

my brоther, sister and me wоuld fall tо my mоther alоne”, “I rarely saw my father 

again fоr fоur years. My grandfather came hоme frоm that same war exhausted frоm 

the burdens he had bоrne, and died the next day”. За допомогою цього сенатор 

справляє враження простої людини („свій серед своїх”), на долю якої випало 

чимало поневірянь та яка може зрозуміти потреби пересічних громадян. Крім 

того, розповідаючи про період перебування в полоні, Джон Маккейн не просто 

підкреслює мужність американських солдат, які його врятували (the gооd man in 

the cell next dооr, my friend, Bоb Craner), він викликає співчуття та симпатію 

всіх, хто знає, що таке війна (емпатія). Визнаючи, що в якийсь момент він 

здався (“…they wоrked me оver harder than they ever had befоre. Fоr a lоng time. 

And they brоke me”), оскільки теж є простою людиною, якій властиві слабкості, 

сенатор одразу ж переходить до головного гасла своєї промови “FIGHT fоr”, 

концентруючи увагу аудиторії на хоробрості солдат і переносячи в такий спосіб 

цю характеристику на свою особу: “And then he tоld me tо get back up and fight 

again fоr оur cоuntry and fоr the men I had the hоnоr tо serve with. Because every 

day they fоught fоr me”.  

Варто також зауважити, що сенатор Джон Маккейн вживає багато слів з 

сильною негативною конотацією, як-от attack, fight, fought, power, tough, war, а 

використання ним таких слів, як America/American, достатньо рідкісне й 

заміняється словом country.  

З усього вищезазначеного можна зробити висновок про те, що в своїй 
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промові Джон Маккейн вдається головно до тактики зміцнення довіри за 

допомогою звернення до влади та базових засад американського суспільства (їх 

цінностей і прав), намагаючись в такий спосіб повернути підірваний авторитет 

Республіканської партії, а також тактики активізації емоцій – через 

використання коротких розповідей з метою апеляції до людських почуттів, 

зокрема співчуття та симпатії.  

Сенатор неодноразово використовує всі три головні стратегії 

Аристотелевої риторики: 1) етос: “I'm nоt in the habit оf breaking prоmises tо my 

cоuntry and neither is Gоvernоr Palin” (створює собі імідж чесної людини. Крім 

того, згадуючи в цьому реченні й Сару Пейлін, він „привласнює” її чесноти, що 

робить його в очах виборців достойним кандидатом), “Yоu knоw, I've been called 

a maverick; sоmeоne whо marches tо the beat оf his оwn drum. Sоmetimes it's meant 

as a cоmpliment and sоmetimes it's nоt. What it really means is I understand whо I 

wоrk fоr. I dоn't wоrk fоr a party. I dоn't wоrk fоr a special interest. I dоn't wоrk fоr 

myself. I wоrk fоr yоu” (використовує ярлик, який на нього повісили в 

політичних колах (навішування ярликів) на свою ж користь, стверджуючи, 

що його цікавлять, насамперед, американці, які його обирають, а не політичні 

інтриги та просування вгору); 2) пафос: “In America, we change things that need 

tо be changed. Each generatiоn makes its cоntributiоn tо оur greatness”, “We're 

Americans, and we never give up. We never quit. We never hide frоm histоry. We 

make histоry” – задіює ідею національного духу, ідею американського народу як 

єдиного цілого, спроможного на великі звершення під правильним 

керівництвом. Звернення до глибоко вкорінених емоцій американців допомагає 

йому переконати виборців у своїй правоті; 3) логос: “We must use all resоurces 

and develоp all technоlоgies necessary tо rescue оur ecоnоmy frоm the damage 

caused by rising оil prices and tо restоre the health оf оur planet. It's an ambitiоus 

plan, but Americans are ambitiоus by nature, and we have faced greater challenges. 

It's time fоr us tо shоw the wоrld again hоw Americans lead” (згадка про 

економічну кризу в країні та загрозу для її безпеки впродовж усієї промови 

допомагає Джону Маккейну підсилити логічність своїх аргументів. Більше 
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того, сенатор нагадує американцям, що Сполучені Штати завжди були країною-

лідером, якій час виконати свої „обов’язки”, а отже, й використовувати всі 

можливі для цього засоби). 

 

4.3 Порівняльна характеристика стратегії персуазивності та засобів її 

реалізації в аксептаційних промовах Барака Обами та Джона Маккейна 

 

Президентські вибори 2008 року були достатньо напруженими, зважаючи 

на економічний стан та дві війни, в яких брала участь країна. Стиль і манера, в 

якій виголошував більшість своїх промов Барак Обама, зокрема й та, яку ми 

аналізували, по духу була американцям ближчою, ніж виступ його опонента. 

Сенатори розпочинають аксептаційні промови з подяки всім американцям 

за ту честь, якої вони удостоїлись, будучи обраними боротися за найвищу 

посаду в країні. Далі вони висловлюють вдячність та повагу президентам США. 

Проте, якщо Барак Обама звертається у своїй промові до Білла Клінтона, то 

Джон Маккейн, як представник від Республіканської партії, говорить про 

президента Джорджа Буша. Сенатор не називає імені президента, намагаючись 

у такий спосіб дистанціюватися від нього. Натомість він згадує його батька, 

Джорджа Буша-старшого, та його “outstanding example of honorable service to 

our country”. Обидва політики згадують також і наступних можливих віце-

президентів: Джо Байдена та Сару Пейнлін, проте Джон Маккейн приділяє цій 

темі значно більше уваги та часу, досягаючи конкретної мети: заручитися 

підтримкою жіночої верстви населення та зв’язати політичну популярність 

Сари Пейлін зі своєю особою. Так, із відеозапису промови сенатора [153] 

помітно, як аудиторія реагує шквалом аплодисментів кожного разу, коли Джон 

Маккейн згадує губернатора штату Аляска. 

Якщо гаслом промови Барака Обами є американська обіцянка та її 

відродження, то Джон Маккейн виступає за рішучий бій / fight з можливими 

загрозами для країни. Розуміючи незадоволеність населення політикою 

Джорджа Буша, промовці намагаються сконцентруватися на змінах і новому 



179 

напрямку для країни. Кожен з них рішуче заявляє про свої плани 

(використовуючи тактику активізації адресата до дій через висловлювання 

нових ідей / new ideas) задля поліпшення становища Америки (в промові Барака 

Обами приклади реалізації такого кроку переважають): Barack Obama: “I will 

sеt a clеar goal as Prеsidеnt: in tеn yеars, wе will finally еnd our dеpеndеncе on oil 

from thе Middlе Еast”; John McCain: “I will kееp taxеs low and cut thеm whеrе I 

can… I will opеn nеw markеts to our goods and sеrvicеs...”.  

Порівнюючи тексти виступів політиків на синтаксичному рівні, помітно, 

що виступ Барака Обами налічує меншу кількість речень ніж у Джона 

Маккейна (225 та 286 відповідно), проте в обох промовах більшість з них 

розповідні (91% та 89% ), завдяки чому, як і у випадку з дебатами, промовцям 

вдається повною мірою презентувати свої власні наміри та ідеологічну позицію 

партії. Проте, якщо сенатор штату Аризона використовує здебільшого короткі 

речення та прості граматичні конструкції, а довші речення розділені крапкою з 

комою, то його опоненту більше до вподоби довгі складнопідрядні та 

складносурядні речення, що, тим не менш, не робить його промову складною 

для сприйняття й розуміння.  

Крім того, у промовах політики намагаються привернути увагу аудиторії 

та закликають її до рішучих дій, переконуючи у своїй надійності та 

спроможності змінити ситуацію в країні на краще. При цьому Джон Маккейн 

робить акцент на своєму багаторічному досвіді та воєнному минулому: “I'vе 

fought corruption, and it didn't mattеr if thе culprits wеrе Dеmocrats or Rеpublicans. 

Thеy violatеd thеir public trust, and had to bе hеld accountablе”. Барак Обама, 

усвідомлюючи свою неспроможність конкурувати в цьому питанні зі своїм 

опонентом (адже його політична кар’єра не настільки багата), намагається всіма 

способами дистанціювати себе від політики Вашингтону з її старожилами (“I 

don't fit thе typical pеdigrее, and I havеn't spеnt my carееr in thе halls of 

Washington”) і показати, що довге перебування в стінах Парламенту та Білого 

Дому не є доказом прийняття правильних рішень і дій: “Washington's bееn 

talking about our oil addiction for thе last thirty yеars, and John McCain has bееn 
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thеrе for twеnty-six of thеm. In that timе, hе's said no to highеr fuеl-еfficiеncy 

standards for cars… no to rеnеwablе fuеls”. Ці приклади є проявом особистісних 

стратегій. 

Розглянуті промови відрізняються кількістю використаних у них особових 

займенників. Обидва політики частіше послуговуються особовим займенником 

однини I для презентації своїх ідей. Проте в промові Джона Маккейна (143 

рази) його кількість значно вища, ніж у промові Барака Обами (81 раз), тоді як 

займенник множини we зустрічається у виступах практично в однаковій 

кількості (72 та 77 відповідно). Зауважимо: співвідношення цих займенників 

значно різниться, що може бути свідченням того, що для Барака Обами більше 

важить досягнення єдності зі своїми слухачами. 

Що ж до використання модальних операторів, то найчастотнішими в обох 

промовах є will, can та need. Барак Обама додає до цього переліку ще й must. У 

виступі Барака Обами наявна більша кількість модальних операторів високої 

цінності, що може слугувати індикатором того, що він значно наполегливіше 

закликає американців до рішучих дій. 

Адресуючи свої промови великій кількості людей, політики все ж значно 

розрізняються в манері звернення до своїх виборців. Так, якщо Джон Маккейн 

здебільшого уникає звернення до аудиторії прямо, використовуючи натомість 

імператив (“Fight with me”,” Stand up to defend our country from its enemies”), то 

Барак Обама старається якомога частіше виділити своє звернення, особливо 

словом America: “America, we are better than these last eight years”, “America, 

now is not the time for small plans”. Форма звертання Барака Обами може 

трактуватися значно ширше, як така, що враховує величезну кількість 

національностей і народностей на території США. Його стиль звернення 

ставить у центр простого громадянина, незалежно від його походження та 

коренів, адже саме населення є наріжним каменем Америки [65].  

На лексичному рівні Барак Обама, порівняно з Джоном Маккейном, оперує 

словами та термінами зі значно більшої кількості семантичних полів, що й не 

дивно, адже він намагається торкнутися практично кожного проблемного 
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аспекту життя американського народу. Проте Барак Обама скоріше обіцяє, ніж 

пропонує реальні ідеї для вирішення проблем, як-от, коли говорить про 

знаження податків на 95 % для усього робочого класу: “I will cut taxes – cut 

taxes – for 95% of all working families. Because in an economy like this, the last 

thing we should do is raise taxes on the middle-class”. З точки зору простої логіки, 

таке зниження податків просто нереальне (принаймні в короткостроковій 

перспективі). У такому контексті Джон Маккейн видається більш упевненим у 

своїх намірах щодо впровадження змін. 

Стосовно стилістичних прийомів, до яких вдаються політики, то, 

порівнюючи обидві промови, можна дійти висновку, що:  

1) за допомогою антитез промовці намагаються показати різницю між 

собою та своїм опонентом, причому Барак Обама робить це в більш закритій 

манері. Зокрема, коли говорить про свого опонента як про людину, що не 

здатна відкинути застарілі концепти своєї партії, то висловлюється так: “Wе 

nееd a Prеsidеnt who can facе thе thrеats of thе futurе, not kееp grasping at thе idеas 

of thе past”. Натомість Джон Маккейн безпосередньо заявляє про відмінності 

між ними: “I will kееp taxеs low and cut thеm whеrе I can. My opponеnt will raisе 

thеm. I will opеn nеw markеts to our goods and sеrvicеs. My opponеnt will closе 

thеm”;  

2) Барак Обама часто звертається до риторичних питань з метою 

посилення ефекту сказаного та показу нелогічності дій чи слів свого опонента: 

“I just think hе doеsn't know… How еlsе could hе offеr a hеalth carе plan that would 

actually tax pеoplе's bеnеfits…?”, тоді як Джон Маккейн взагалі не використовує 

їх у своєму виступі;  

3) Джон Маккейн часто послуговується thrее-part list, здебільшого 

апелюючи до основоположних цінностей американського суспільства 

(“gratitudе, humility and confidеncе”, “thе wisdom, justicе and goodnеss of its 

pеoplе”), прикладів цього стилістичного прийому в промові Барака Обами 

практично нема;  

4) в обох промовах можна знайти численні приклади паралельних 
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конструкцій, які політики використовують для кращого висвітлення своїх 

поглядів та представлення себе у вигідному світлі: B. Obama: “Now is thе timе to 

finally mееt our moral obligation… Now is thе timе to finally kееp thе promisе… ”, 

John McCain: “What it rеally mеans is I undеrstand who I work for. I don't work for 

a party. I don't work for a spеcial intеrеst. I don't work for mysеlf. I work for you”;  

5) кожна з промов виділяється наявністю певних слів і словосполучень, які 

врізаються в пам’ять – sound-bitеs: у промові сенатора від штату Аризона це 

“fight with mе” / “fight for…” і “stand up”, від штату Іллінойс – “thе Amеrican 

promisе [alivе]”;  

6) метафори, як складник системи стилістичних прийомів, не часто 

зустрічаються в промові Джона Маккейна, тоді як у промові його опонента їх 

чимало: “laddеrs to succеss”, “march into thе futurе” та інші.  

Розглядаючи промови з погляду Аристотелевої риторики, можна зробити 

такий висновок: обом політикам вдалося поєднати всі три її головні категорії. 

Проте, якщо у Джона Маккейна на першому місці етос та логос, то Барак Обама 

звертається здебільшого до пафосу. Так, уся його промова пронизана закликами 

до відновлення духовної міцності нації, пошуку основоположних цінностей 

їхнього суспільства. За допомогою національного самопрославляння, йому 

вдається апелювати до рушійних емоцій американського суспільства – віри та 

надії на здійснення американської мрії.  

Зупиняючись детальніше на тактиках і кроках реалізації особистісних 

стратегій персуазивності, якими послуговувалися обоє кандидатів, можна 

простежити, що:  

1. Джон Маккейн, як і Барак Обама, використовує прості короткі 

розповіді, щоб нагадати виборцям про свої заслуги перед країною (стратегія 

позитивної самопрезентації). Причому Джон Маккейн робить це в манері, яка 

змушує людей йому співчувати (емпатія): наприклад, коли розповідає про 

період свого полону: “On an October morning, in the Gulf of Tonkin, I prepared for 

my 23rd mission over North Vietnam… Then I found myself falling toward the middle 

of a small lake in the city of Hanoi, with two broken arms, a broken leg, and an angry 
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crowd waiting to greet me. I was dumped in a dark cell, and left to die…”, а Барак 

Обама – йому симпатизувати через створення образу „свого серед своїх”:  

“Because in the faces of those young veterans who come back from Iraq and 

Afghanistan, I see my grandfather, who signed up after Pearl Harbor, marched in 

Patton's Army... In the face of that young student who sleeps just three hours before 

working the night shift, I think about my mom, who raised my sister and me on her 

own…”;  

2. Реалізація особистісної стратегії негативної презентації інших 

здійснюється через критику як самої особистості конкурента, так і його 

політичних планів та ідей, чому сприяють такі кроки, як навішування ярликів 

(name calling), поляризація (polarization) між своїми правильними рішеннями та 

їхніми хибними, імплікація (implication), звернення до влади (appeal to 

authority), задля зміцнення довіри виборців тощо. Проте багато критиків 

зазначають, що манера, в якій Барак Обама критикує свого опонента, 

відрізняється від манери Джона Маккейна, який зазвичай випромінює чималу 

агресію та гнів. Попри те, що Барак Обама відверто кидає виклик конкуренту, 

йому вдається триматися гідно та благородно, певним чином бути вищим за всі 

ці сварки та бійки під час політичної гонки;  

3. Обидва політики використовують синхронізації в часі, нагадуючи про 

страшний теракт, який пережила Америка 9/11. Проте, якщо Джон Маккейн 

згадує його побічно, щоб хоч якось нагадати людям про заслуги Джорджа Буша 

(“I'm gratеful to thе Prеsidеnt for lеading us in thosе dark days following thе worst 

attack on Amеrican soil in our history, and kееping us safе from anothеr attack many 

thought was inеvitablе”), то Барак Обама звертається до нього з метою все тієї ж 

негативної презентації свого опонента: “For whilе Sеnator McCain was turning 

his sights to Iraq just days aftеr 9/11, I stood up and opposеd this war, knowing that 

it would distract us from thе rеal thrеats wе facе”;  

4. Політики нерідко вдаються до тактики активізації адресата до дії через 

висловлювання нових ідей, презентуючи в такий спосіб зміни, які планують 

внести в життя країни. Та, як уже зазначалося вище, у Барака Обами вони 



184 

звучать дещо невпевнено, що є проявом іншого кроку, а саме – сяючих 

узагальнень (95 % зниження податків для робочого класу). У промові Джона 

Маккейна теж можна знайти приклади цього кроку, наприклад, коли сенатор 

обіцяє краще майбутнє, не називаючи реальних кроків для його досягнення 

(система освіти);  

5. Кандидати апелюють до людського страху, підштовхуючи виборців до 

конкретних дій. Так, згадуючи про зниження доходу простої американської 

сім’ї за період президентства Джорджа Буша, Барак Обама спонукає слухачів 

добре подумати, перш ніж голосувати за Джона Маккейна, який у його промові 

асоціюється з провальною політикою президента: “Wе mеasurе progrеss in thе 

23 million nеw jobs that wеrе crеatеd whеn Bill Clinton was Prеsidеnt – whеn thе 

avеragе Amеrican family saw its incomе go up $7,500 instеad of down $2,000 likе it 

has undеr Gеorgе Bush”. Джон Маккейн теж використовує страх, коли 

протиставляє свої ідеї планам свого опонента, які, стань Барак Обама 

президентом, приведуть до скорочення робочих місць, зниження зарплати 

тощо. Звичайно, що страх потрапити в таку ситуацію змушує людей звернути 

увагу на ті рішення, які пропонує сам оратор: “His plan will forcе small 

businеssеs to cut jobs, rеducе wagеs, and forcе familiеs into a govеrnmеnt run hеalth 

carе systеm whеrе a burеaucrat stands bеtwееn you and your doctor”;  

6. Промова Барака Обами пронизана також національним 

самопрославленням, що можна розглядати як своєрідні лестощі в бік усіх 

американців, а головне – виборців, тоді як промова Джона Маккейн видається 

скоріше воєнним маршем до перемоги. 

Звичайно, проведений аналіз не доводить того факту, що саме ця промова 

принесла Бараку Обамі перемогу на президентських перегонах 2008 року. 

Проте дає змогу скласти загальне уявлення про його ораторські здібності, які, 

як зазначають американські ЗМІ, на порядок вищі за здібності його опонента: 

розкутість манер, легкість, з якою він звертатися до людей, тембр голосу, 

інтонаційні виділення – це робить Барака Обаму неперевершеним промовцем. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Промови Барака Обами та Джона Маккейна налічують приблизно 

однакову кількість речень, більшість яких розповідні, завдяки чому промовцям 

вдається донести якомога більше інформації до аудиторії. Головними 

модальними операторами в промові Джона Маккейна є will, can та need, у 

Барака Обами - will, can, need та must, що показує прагнення останнього 

закликати виборців до активних дій). Вживання особових займенників 

засвідчило, що республіканець прагне акцентувати на досвіді, демократ – 

досягти більшої єдності з аудиторією. 

3. Промова Барака Обами значно насиченіша лексичними одиницями з 

різних семантичних полів, стилістичними та риторичними прийомами, 

головними з яких є метафори, протиставлення, паралельні конструкції, 

метонімії та алюзії. Джон Маккейн послуговується переважно 

протиставленнями, трискладовими переліченнями, паралельними 

конструкціями та словосполученнями, що врізаються в пам’ять (sound-bites).  

4. Головною особистісною стратегією персуазивності, якою 

послуговуються обоє політиків, є негативна презентація опонента. Критика 

конкурента в промові Барака Обами здійснюється головно через навішування 

на нього ярлика людини, яка не розуміє реалій американської сучасності. Джон 

Маккейн критикує Барака Обаму через пряме зіставлення їх ідей щодо 

майбутнього розвитку країни.  

5. Особистісну стратегію позитивної само презентації політики реалізують, 

насамперед, через звернення до влади, страху, коротких історій, створення 

образу „свого серед своїх” (останнє стосується головно Барака Обами). 

Важливим аспектом промови Барака Обами є також національне 

самопрославлення, яке допомагає зміцнити довіру електорату. 

6. Щоб спонукати аудиторію до рішучих дій, обидва політики 

послуговуються тактикою активізації адресата до дій через висловлення нових 

ідей та синхронізацію в часі.  



186 

7. Гаслом промови Джона Маккейна стало слово боротьба / fight, тоді як у 

Барака Обами – це американська обіцянка / the American promise (на краще 

майбутнє для простих американців).  

8. З погляду Аристотелевої риторики, головними стратегіями, до яких 

звертається Джон Маккейн, є етос та логос, натомість Барак Обама більше 

використовує пафос. 

Результати дослідження висвітленно в публікаціях автора: [65; 72]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації забезпечено виконання актуального наукового завдання – 

обґрунтування теоретичних засад вивчення політичної комунікації та 

визначення напрямів удосконалення механізмів її аналізу, зокрема, 

комунікативної стратегії персуазивності: тактик, кроків та мовних засобів її 

реалізації. Узагальнення науково-методичних та практичних результатів 

дослідження дає підстави для формулювання таких висновків: 

1. Обгрунтовано методологічне підґрунтя дисертаційного дослідження, 

яким став критичний дискурс-аналіз у рамках комунікативної лінгвістики, що: 

1) спирається на лінгвістичні та соціальні підходи до вивчення мови, 2) 

спрямований на системне вивчення відношень між дискурсивними практиками, 

текстами та подіями, 3) дає можливість опису, інтерпретації, аналізу та критики 

соціальних процесів, відображених у текстах.  

Визначено кілька рівнів дискурс-аналізу, кожен з яких дає змогу 

простежити систему лінгвістичних засобів, використовуваних з метою 

переконання електорату: графічний, фонетичний, лексичний, граматичний, 

стилістичний, прагматичний. Розроблено комплексну методику аналізу 

політичних дебатів та промов, ефективну для визначення особистісних 

стратегій, тактик, кроків та вербальних засобів персуазивності на кожному з 

етапів політичних перегонів.  

2. На основі аналізу зарубіжної та вітчизняної наукової літератури 

сформовано зміст таких понять, як:  

а) „політичний дискурс”, що розглядаємо як специфічну сферу комунікації, 

його можна трактувати як у вузькому – будь-які форми спілкування політичних 

інститутів та індивідів,  – так і в широкому значеннях – будь-яка комунікація з 

посиланням на політичні питання, головні функції – інформативна, 

інструментальна, переконання і політичної пропаганди, функція контролю. 

Встановлено, що процес розуміння дискурсу розпочинається з декодування та 

осмислення слів і речень, оскільки дискурс – це текст, занурений у ситуацію 
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спілкування або навпаки – спілкування через текст.  

У роботі текст трактуємо як складник дискурсу, що не є обов’язковим 

елементом будь-якої політичної комунікації, особливо дебатів, де 

висловлювання продукують мовці в реальному часі без використання 

заздалегідь підготовлених текстів. Текст як матеріальне втілення дискурсу дає 

можливість розглядати його на різних мовних рівнях, де кожна мовна одиниця 

несе додаткові смислові навантаження, а отже, детермінувати ті лінгвістичні 

характеристики та елементи мови, завдяки яким він слугує засобом впливу та 

переконання на масового реципієнта.  

б) „стратегія персуазивності”, яку визначаємо як свідоме та 

цілеспрямоване (навмисне) використання вербальних і невербальних засобів з 

метою переконати інших перейняти певні погляди та ідеї, погодитися з тією чи 

іншою думкою й діяти відповідно. Вибір допоміжних стратегій, тактик та 

лінгвістичних засобів її реалізації залежить від багатьох чинників, головними з 

яких є: цільова аудиторія, ситуаційний, соціально-культурний та прагматичний 

контекст, в якому відбувається взаємодія учасників, а також жанр самого 

політичного дискурсу. У свою чергу, погоджуючись з Іссерс О. С., тактики 

персуазивності визначаємо як конкретно спрямовані дії (одна або декілька), що 

сприяють реалізації стретегії персуазивності через зміну картини світу та 

психологічних параметрів адресата в потрібному суб’єкту політичної діяльності 

напрямку. Тактики персуазивності експлікуються у структурі тексту через 

систему засобів різних мовних рівнів, що піддаються мовностилістичній 

інтерпретації – мовних маркерів персуазивності. У політичному дискурсі існує 

широка варіація тактик та мовних засобів персуазивності. Стратегія 

персуазивності має ієрархічну структуру, що складається з п’яти рівнів: а) 

загальна персуазивна стратегія; б) особистісні персуазивні стратегії; в) 

персуазивні комунікативні тактики; г) персуазивні комунікативні кроки; д) 

маркери персуазивності. 

Виявлено, що під час передвиборчих кампаній найголовнішими 

особистісними стратегіями є стратегія позитивної самопрезентації та 
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негативної презентації інших, які реалізуються через низку тактик, а саме: 

тактику атракції та зміцнення довіри, тактику активізації емоцій, тактику 

аргументації та тактику активізації адресата до дії. 

3. Крізь призму концептуальної структури Т. ван Дейка проведено аналіз 

політичних дебатів та аксептаційних промов, що дало змогу визначити спільні 

й відмінні риси дискурсу демократів і республіканців, а також окреслити 

основні особистісні стратегії, тактики та кроки реалізації стратегії 

персуазивності. 

Під час аналізу текстів дебатів встановлено, що всі троє кандидатів мають 

належний доступ до громадського дискурсу: Барак Обама завдяки 

красномовному ораторству, Гілларі Клінтон та Джон Маккейн – завдяки 

досвіду в політиці.  

Для встановлення контакту з аудиторією представники від Демократичної 

партії використовують невласнепряму мову: you know. Орієнтуючись на 

середній клас, Джон Маккейн і Барак Обама звертаються до нації в цілому (the 

American people) та завжди говорять про загальнонаціональні цінності (the 

American people want fairness, want justice (B. Obama), we have to award wellness 

and fitness (J. McCain)), тоді як Гілларі Клінтон часто обмежує коло своїх 

виборців (my priorities are middle-class tax cuts and support for the middle-class), 

посилаючись на конкретні демократичні та християнські цінності (a core 

Democratic value).  

Під час аналізу дебатів виявлено, що Гілларі Клінтон та Джон Маккейн 

послуговуються, насамперед, стратегією позитивної самопрезентації, 

посилаючись на власний досвід та здобутки на політичній арені. Ключовим 

моментом дискурсу Барака Обами є зосередженість на висвітленні недоліків та 

огріхів політичних ідей опонентів, що втілюється через негативну презентацію 

інших.  

Тактиками реалізації стратегії персуазивності, якими найчастіше 

послуговуються демократи, є тактика активізації емоцій і тактика активізації 

адресата до дії, тоді як республіканець Джон Маккейн, насамперед, прагне 
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здобути підтримку виборців через тактику атракції та зміцнення довіри, а також 

тактику активізації адресата до дії. Порівняно з Гілларі Клінтон, Барак Обама та 

Джон Маккейн використовують ширший діапазон кроків, центральне місце 

серед яких займають: з загальної кількості у 714 – імплікація (101), поляризація 

(72) та лексикалізація (124) в дискурсі Барака Обами, з загальної кількості у 659 

– імплікація (93), лексикалізація (98), гра цифрами (54) та звернення до влади 

(33) у Гілларі Клінтон, з загальної кількості у 679 – імплікація (88), 

лексикалізація (87), опис дійових осіб (66) у Джон Маккейна.  

Дослідження фрагментів дебатів та промов на різних рівнях мови та з 

точки зору стилістики засвідчило, що маркерами персуазивності виступають 

модальні оператори, часові форми дієслів, довжина та тип речень, особові 

займенники (граматичний рівень); лексичні одиниці, використання яких 

дозволяє привернути чи відвернути увагу аудиторії від нюансів того чи іншого 

питання (лексико-семантичний рівень); стилістичні прийоми, серед яких 

виділяємо паралельні конструкції з повторами, протиставлення, метафори, 

епітети (стилістика виступів), що найчастіше використовувалися політиками. 

З погляду категорій риторики Гілларі Клінтон показує себе більш 

агресивною з-поміж двох демократів у використанні логосу. Проте Барак 

Обама, як і Джон Маккейн, уміло застосовують пафос, аби викликати співчуття 

аудиторії, тоді як Гілларі Клінтон практично взагалі до нього не вдається. Що ж 

до етосу, то до нього найчастіше звертаються Джон Маккейн та Гілларі 

Клінтон.   

Проведений аналіз аксептаційних промов на граматичному рівні показав, 

що промови Барака Обами та Джона Маккейна налічують приблизно однакову 

кількість речень, переважна більшість яких розповідні, завдяки чому 

промовцям вдається донести якомога більше інформації до аудиторії. 

Головними модальними операторами в промові Джона Маккейна є will, can та 

need, тоді як у Барака Обами до цього списку додається також модальний 

оператор високої цінності must, що є індикатором його сильнішого прагнення  

закликати виборців до активних дій. Промова Джона Маккейна налічує 334 
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особових займенники: I використовується 143 рази, we – 72, тоді як Барак 

Обама намагається досягти більшої єдності з аудиторією, вживаючи I 81 раз, а 

we – 77 (із загальної кількості у 293). 

На лексико-семантичному рівні мови та з погляду стилістики промова 

Барака Обами значно насиченіша. Головними стилістичними прийомами, до 

яких він звертається, є метафори, протиставлення, паралельні конструкції, 

метонімії та алюзії. Джон Маккейн здебільшого використовує протиставлення, 

трискладові перелічення, паралельні конструкції та sound-bites. Гаслом промови 

Джона Маккейна стало слово боротьба / fight, тоді як у Барака Обами – це 

американська обіцянка / the American promise (на краще майбутнє для простих 

американців). Крім того, Барак Обама часто послуговується невербальними 

засобами переконання (жести, міміка), про що свідчать відеозаписи промов, 

тоді як Джон Маккейн більш скутий і замкнений. 

Адресуючи свої промови великій кількості людей, політики різняться 

манерою звернення до виборців: Джон Маккейн здебільшого уникає звернення 

до аудиторії прямо, використовуючи натомість імператив („Fight with me”, 

„Stand up to defend our country from its enemies”). Барак Обама намагається 

виділити своє звернення словом America („America, we are better than these last 

eight years”, „America, now is not the time for small plans”), що враховує 

множину національностей і народностей на території США. Такий стиль 

звернення ставить у центр простого громадянина, незалежно від його 

походження й зміцнює зв'язок з аудиторією.  

Прагматичний аналіз дозволив визначити, що головною особистісною 

стратегією персуазивності, до якої звертаються обидва політики, є негативна 

презентація свого опонента. Барак Обама здійснює це здебільшого через 

навішування на свого опонента ярлика людини, яка не розуміє реалій 

американської сучасності. Джон Маккейн же критикує конкурента через пряме 

зіставлення їх ідей щодо майбутнього розвитку країни. Особистісна стратегія 

позитивної самопрезентації реалізується політиками, насамперед, через 

звернення до влади, страху, коротких історій, створення образу „свого серед 
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своїх” (остання стосується головно Барака Обами). Важливим аспектом 

промови Барака Обами є також національне самопрославлення, яке допомагає 

йому викликати довіру електорату. Щоб спонукати аудиторію до рішучих змін, 

обидва політики вдаються до тактики активізації адресата до дій через 

висловлення нових ідей і синхронізацію в часі.  

З погляду Аристотелевої риторики, головними стратегіями, якими 

послуговується Джон Маккейн, є етос і логос, тоді як Барак Обама більшою 

мірою використовує пафос. 

Перспектива подальших досліджень у цьому напрямку полягає у 

вдосконаленні комплексного підходу до аналізу дебатів і промов крізь призму 

різних методів дискурс-аналізу. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Скрипти теледебатів Барака Обами 

Democratic Presidential Candidates Debate in Philadelphia, April 16, 2008 

On Tax Reform:  

OBAMA: What I have proposed is that we raise the cap on the payroll tax, because right now millionaires and 

billionaires don’t have to pay beyond $97,000 a year. Now most firefighters & teachers, they’re not making over 

$100,000 a year. In fact, only 6% of the population does. And I’ve also said that I’d be willing to look at exempting 

people who are making slightly above that. 

Q: But that’s a tax on people under $250,000. 

OBAMA: That’s why I would look at potentially exempting those who are in between. This is an option that I 

would strongly consider, because the alternatives, like raising the retirement age, or cutting benefits, or raising the 

payroll tax on everybody, including people making less than $97,000 a year--those are not good policy options 

 

 

Q: Senator Obama, would you take the same pledge? No tax increases on people under $250,000? 

OBAMA: I not only have pledged not to raise their taxes, I’ve been the first candidate in this race to specifically 

say I would cut their taxes. We are going to offset the payroll tax, the most regressive of our taxes, so that families who 

are middle-income individuals making $75,000 a year or less, that they would get a tax break so that families would see 

up to $1,000 worth of relief. 

Q: You both have now just taken this pledge on people under $250,000 and $200,000. 

OBAMA: Well, it depends on how you calculate it. But it would be between $200,000 and $250,000. 

 

 

Q: You favor an increase in the capital gains tax, saying, “I certainly would not go above what existed under Bill 

Clinton, which was 28%.” It’s now 15%. That’s almost a doubling if you went to 28%. Bill Clinton dropped the capital 

gains tax to 20%, then George Bush has taken it down to 15%. And in each instance, when the rate dropped, revenues 

from the tax increased. And in the 1980s, when the tax was increased to 28%, the revenues went down. 

OBAMA:  What I've said is that I would look at raising the capital gains tax for purposes of fairness. We saw an 

article today which showed that the top 50 hedge fund managers made $29 billion last year -- $29 billion for 50 

individuals. And part of what has happened is that those who are able to work the stock market and amass huge fortunes 

on capital gains are paying a lower tax rate than their secretaries. That's not fair. 

And what I want is not oppressive taxation. I want businesses to thrive and I want people to be rewarded for their 

success. But what I also want to make sure is that our tax system is fair and that we are able to finance health care for 

Americans who currently don't have it and that we're able to invest in our infrastructure and invest in our schools. 

And you can't do that for free, and you can't take out a credit card from the Bank of China in the name of our 

children and our grandchildren and then say that you're cutting taxes, which is essentially what John McCain has been 

talking about. And that is irresponsible. 

You know, I believe in the principle that you pay as you go, and you don't propose tax cuts unless you are 

closing other tax breaks for individuals. And you don't increase spending unless you're eliminating some spending or 

you're finding some new revenue. That's how we got an additional $4 trillion worth of debt under George Bush. That is 

helping to undermine our economy, and it's going to change when I'm president of the United States. 

 

On War:  
 

Q: You have said “we will be out of Iraq in 16 months at the most.” No matter what the military commanders say? 

OBAMA: The commander in chief sets the mission. That’s not the role of the generals. The president’s approach 

lately has been to say, well, I’m just taking cues from General Petraeus. Well, the president sets the mission. The 

general and our troops carry out that mission. And unfortunately we have had a bad mission. Once I’ve given them a 

new mission, that we are going to proceed deliberatel in an orderly fashion out of Iraq, if they come to me and want to 

adjust tactics, then I will certainly take their recommendations into consideration. And I have to look at not just the 

situation in Iraq, but the fact that we continue to see al Qaeda getting stronger in Afghanistan and in Pakistan, we 

continue to see anti-American sentiment fanned all cross the Middle East, and we are overstretched in a way that we do 
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not have a strategic reserve at this point. 

Democratic Presidential Candidates Debate at Cleveland State University, February 26, 2008 

On Health Care:  

CLINTON: About 20% of the people who are uninsured have the means to buy insurance. They’re often young 

people who think they’re immortal. 

OBAMA: Which is why I cover them. 

CLINTON: Except when the illness or the accident strikes. And what Sen. Obama has said, that then, once you 

get to the hospital, you’ll be forced to buy insurance, I don’t think that’s a good idea. We ought to plan for it, and we 

ought to make sure we cover everyone. That is the only way to get to universal health care coverage. But if we don’t 

even have a plan to get there, and we start out by leaving people, you’ll never ever control costs, improve quality, and 

cover everyone. 

OBAMA: With respect to the young people, my plan specifically says that up until the age of 25 you will be able 

to be covered under your parents’ insurance plan, so that cohort that Sen. Clinton is talking about will, in fact, have 

coverage. 

 

 

CLINTON: Sen. Obama has consistently said that I would force people to have health care whether they could 

afford it or not. My plan will cover everyone and it will be affordable. And on many occasions, independent experts 

have concluded exactly that. 

OBAMA: I do want to focus on the issue of health care because Senator Clinton has suggested that the flyer that 

we put out, the mailing that we put out, was inaccurate. Now, keep in mind that I have consistently said that Senator 

Clinton's got a good health care plan. I think I have a good health care plan. I think mine is better, but I have said that 

95 percent of our health care plan is similar. 

I have endured over the course of this campaign repeatedly negative mailing from Senator Clinton in Iowa, in 

Nevada and other places suggesting that I want to leave 15 million people out. 

According to Senator Clinton, that is accurate. I dispute it, and I think it is inaccurate. On the other hand, I don't 

fault Senator Clinton for wanting to point out what she thinks is an advantage to her plan. 

 

 

OBAMA: The reason she thinks that there are more people covered under her plan than mine is because of a 

mandate. That is not a mandate for the government to provide coverage to everybody; it is a mandate that every 

individual purchase health care. 

And the mailing that we put out accurately indicates that the main difference between Senator Clinton's plan and 

mine is the fact that she would force in some fashion individuals to purchase health care. 

If it was not affordable, she would still presumably force them to have it, unless there is a hardship exemption as 

they've done in Massachusetts, which leaves 20 percent of the uninsured out. And if that's the case, then, in fact, her 

claim that she covers everybody is not accurate. 

Now, Senator Clinton has not indicated how she would enforce this mandate. She hasn't indicated what level of 

subsidy she would provide to assure that it was, in fact, affordable. And so it is entirely legitimate for us to point out 

these differences. 

But I think it's very important to understand the context of this, and that is that Senator Clinton has -- her 

campaign, at least -- has constantly sent out negative attacks on us, e-mail, robocalls, flyers, television ads, radio calls. 

And, you know, we haven't whined about it because I understand that's the nature of these campaigns, but to 

suggest somehow that our mailing is somehow different from the kinds of approaches that Senator Clinton has taken 

throughout this campaign I think is simply not accurate. 

 

 

OBAMA: And the last point I would make is, the insurance companies actually are happy to have a mandate. 

The insurance companies don’t mind making sure that everybody has to purchase their product. That’s not something 

they’re objecting to. 

CLINTON: And under my plan, it is affordable because, number one, we have enough money in our plan. A 

comparison of the plans like the ones we’re proposing found that actually I would cover nearly everybody at a much 

lower cost than Sen. Obama’s plan. 

 

 

OBAMA: Well, look, I believe in universal health care, as does Senator Clinton. And this is -- this is, I 

think, the point of the debate, is that Senator Clinton repeatedly claims that I don't stand for universal health 

care. And, you know, for Senator Clinton to say that, I think, is simply not accurate.  
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Every expert has said that anybody who wants health care under my plan will be able to obtain it. President 

Clinton's own secretary of Labor has said that my plan does more to reduce costs and as a consequence makes 

sure that the people who need health care right now all across Ohio, all across Texas, Rhode Island, Vermont, all 

across America, will be able to obtain it. And we do more to reduce costs than any other plan that's been out there.  

Now, I have no objection to Senator Clinton thinking that her approach is superior, but the fact of the 

matter is, is that if, as we've heard tonight, we still don't know how Senator Clinton intends to enforce a 

mandate, and if we don't know the level of subsidies that she's going to provide, then you can have a situation, 

which we are seeing right now in the state of Massachusetts, where people are being fined for not having 

purchased health care but choose to accept the fine because they still can't afford it, even with the subsidies.  

And they are then worse off. They then have no health care and are paying a fine above and beyond that. 

 

 

OBAMA: Her mandate is not a mandate for the government to provide coverage to everybody; it is a mandate 

that every individual purchase health care. 

CLINTON: [Obama’s plan] would be as though Franklin Roosevelt said let’s make Social Security voluntary --

let’s let everybody get in it if they can afford it--or if Pres. Johnson said let’s make Medicare voluntary. Now, if you 

want to say that we shouldn’t try to get everyone into health insurance, that’s a big difference. 

OBAMA: I believe that if we make it affordable, people will purchase it. In fact, Medicare Part B is not 

mandated, it is voluntary. And yet people over 65 choose to purchase it, Hillary, and the reason they choose to purchase 

it is because it’s a good deal. And if people end up seeing a plan that is affordable for them, I promise you they are 

snatching it up because they are desperate to get health care. And that’s what I intend to provide as president of the 

United States. 

 

 

CLINTON: Sen. Obama would enforce the mandate by requiring parents to buy insurance for their children. 

OBAMA: This is true. 

CLINTON: If you have a mandate, it has to be enforceable. So there’s no difference here. 

OBAMA: No, there is a difference. I do provide a mandate for children, because we have created programs in 

which we can have greater assurance that those children will be covered at an affordable price. But we don’t want to put 

adults in a situation in which, on the front end, we are mandating them, we are forcing them to purchase insurance, and 

if the subsidies are inadequate, the burden is on them, and they will be penalized. And that is what Sen. Clinton’s plan does. 

Democratic Presidential Candidates Debate at the University of Texas in Austin, February 21, 2008 

On Foreign Policy:  

Q: Do you support normalizing relations with Cuba now? 

OBAMA: As a show of good faith that we’re interested in pursuing a new relationship, I’ve called for a 

loosening of the restrictions on remittances from family members to Cuba, as well as travel restrictions for family 

members who want to visit their family members in Cuba. And I think that initiating that change in policy as a start 

could be useful, but I would not normalize relations until we started seeing some progress. 

Q: But that’s different from your position back in 2003, when you called US policy toward Cuba a miserable failure. 

OBAMA: I support the eventual normalization. And it’s absolutely true that I think our policy has been a failure. 

During my entire lifetime, Cuba has been isolated, but has not made progress when it comes to the issues of political 

rights and personal freedoms. So I think that we have to shift policy. I think our goal has to be ultimately normalization. 

But that’s going to happen in steps. 

 

 

OBAMA: The Bush administration has done so much damage to American foreign relations... 

…keep in mind that the starting point for our policy in… Cuba should be the liberty of the Cuban people. 

And I think we recognize that that liberty has not existed throughout the Castro regime. And we now have an 

opportunity to potentially change the relationship between the United States and Cuba, after over half a century.  

I would meet without preconditions, although Senator Clinton is right that there has to be preparation. It 

is very important for us to make sure that there was an agenda and on that agenda was human rights, releasing 

of political prisoners, opening up the press. And that preparation might take some time.  

But I do think that it is important for the United States not just to talk to its friends but also to talk to its enemies.  

In fact, that's where diplomacy makes the biggest difference 

 

On Health Care:  

 

OBAMA: Both Clinton and I want to set up a system in which any person is going to be able to get coverage that 

is as good as we have as members of Congress. We are going to subsidize those who can’t afford it, and make sure that 
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we reduce costs by emphasizing prevention. I want to make sure that we’re applying technology to improve quality, cut 

bureaucracy. I want to make sure that we’re reducing costs for those who already have health insurance. So we put in 

place a catastrophic reinsurance plan that would reduce costs by $2,500 per family per year. So we’ve got a lot of 

similarities in our plan. We’ve got a philosophical difference: Clinton believes the only way to achieve universal health 

care is to force everybody to purchase it. My belief is that people don’t have it is not because they don’t want it but 

because they can’t afford it. So I emphasize reducing costs. My plan does more than anybody to reduce costs, and there 

is nobody out there who wants health insurance who can’t have it. 

 

 

OBAMA: There are legitimate arguments for why Clinton and others have called for a mandate, and I’m happy 

to have that debate. But the notion that I am leaving 15 million people out somehow implies that we are different in our 

goals of providing coverage to all Americans, and that is simply not true. We think that there’s going to be a different 

way of getting there. I admire the fact that Clinton tried to bring about health care reform back in 1993. She deserves 

credit for that. But she did it in the wrong way because it wasn’t just the fact that the insurance companies, the drug 

companies were battling here, and no doubt they were. It was also that Clinton and the administration went behind 

closed doors, excluded the participation even of Democratic members o Congress who had slightly different ideas than 

the ones that Clinton had put forward. As a consequence, it was much more difficult to get Congress to cooperate. I’m 

going to do things differently. We have to open up the process. 

 

 

OBAMA: When Clinton says a mandate, it’s not a mandate on government to provide health insurance, it’s a 

mandate on individuals to purchase it. Massachusetts has a mandate right now. They have exempted 20% of the 

uninsured because they have concluded that that 20% can’t afford it. There are people who are paying fines and still 

can’t afford it, so now they’re worse off than they were. They don’t have health insurance and they’re paying a fine. To 

force people to get health insurance, you’ve got to have a very harsh penalty, and Clinton has said that we won’t go 

after their wages. The reason a mandate for children can be effective is we’ve got an ability to make affordable health 

care available to that child, right now. There are no excuses. If a parent is not providing health care for that child, it’s 

because the parent’s not being responsible, under my plan. Those children don’t have a choice. But adults are going to 

be able to see that they can afford it and will get it under my plan. 

 

On Immigration:  

 

Q: Is there any down side to the US becoming a bilingual nation? 

OBAMA: It is important that everyone learns English and that we have that process of binding ourselves together as a 

country. Every student should be learning a second language, because when you start getting into a debate about bilingual 

education, for example, now, I want to make sure that children who are coming out of Spanish-speaking households had 

the opportunity to learn and are not falling behind. If bilingual education helps them do that, I want to give them the 

opportunity. But I also want to make sure that English-speaking children are getting foreign languages because this 

world is becoming more interdependent and part of the process of America’s continued leadership in the world is going 

to be our capacity to communicate across boundaries, across borders, and that’s something frankly where we’ve fallen 

behind. Foreign languages is one of those areas that I think has been neglected. I want to put more resources into it. 

 

 

OBAMA: We need stronger border security. We are cracking down on employers that are taking advantage of 

undocumented workers because they can’t complain if they’re not paid a minimum wage and not getting overtime. 

Worker safety laws are not being observed. We have to make sure that doesn’t lead to people with Spanish surnames 

being discriminated against. We have to require that undocumented workers go to the back of the line, so that they are 

not getting citizenship before those who have applied legally. 

 

 

Q: Do you think your vote on the border fence or the implementation of it was wrong? 

OBAMA: The key is to consult with local communities, whether it’s on the commercial interests or the 

environmental stakes of creating any kind of barrier. The Bush administration is not real good at listening. I will reverse 

that policy. There may be areas where it makes sense to have some fencing. Having border patrolled, surveillance, 

deploying effective technology, that’s going to be the better approach. 

 

 

OBAMA: It is important that we fix the legal immigration system, because right now we’ve got a backlog that 

means years for people to apply legally. What’s worse is, we keep on increasing the fees, so that if you’ve got a hard 

working immigrant family, they’ve got to hire a lawyer; they’ve got to pay thousands of dollars in fees. They just can’t 

afford it. It’s discriminatory against people who have good character, but don’t have the money. We’ve got to fix that. 

We have to improve our relationship with Mexico and work with the Mexican government so that their economy is 
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producing jobs on that side of the border. The problem is that we have had an administration that came in promising all 

sorts of leadership on creating a US-Mexican relationship. Bush dropped the ball. He has been so obsessed with Iraq 

that we have not seen the kinds of outreach and cooperative work that would ensure that the Mexican economy is 

working not just for the very wealthy in Mexico, but for all people. 

 

 

OBAMA: I think that the American people want fairness, want justice. I think they recognize that the 

idea that you're going to deport 12 million people is ridiculous… That's why I think comprehensive reform is so 

important…Something that we can do immediately that I think is very important is to pass the DREAM Act, 

which allows children who through no fault of their own are here but have essentially grown up as Americans -- 

allow them the opportunity for higher education.  

I do not want two classes of citizens in this country. I want everybody to prosper. That's going to be a top 

priority. What I look at is the trajectory of my life, because I was raised by a single mom. My father left when I 

was two, and I was raised by my mother and my grandparents... And what was most important in my life was… 

learning to take responsibility for not only my own actions, but how I can bring people together to actually have 

an impact on the world. 

 

 

OBAMA: Because immigration reform was used as a political football instead of a way of solving a problem, 

nothing happened. It is absolutely critical that we tone down the rhetoric when it comes to immigration, because there 

has been an undertone that has been ugly. Oftentimes, it has been directed at the Hispanic community. We have seen 

hate crimes skyrocket in the wake of the immigration debate, & that is unacceptable. We are a nation of laws and a 

nation of immigrants, and we can reconcile those two things. 

On Tax Reform:  

OBAMA: Everywhere you go, you meet people who are working harder for less, wages and incomes have 

flatlined, people are seeing escalating costs of everything from health care to gas at the pump. In some communities, 

they have been struggling for decades now. This has to be a priority of the next president. We have to restore a sense of 

fairness & balance to our economy. We’ve got to stop giving tax breaks to companies that are shipping jobs overseas 

and invest those tax breaks in companies that are investing here in the US. We have to end the Bush tax cuts to the 

wealthy and to provide tax breaks to middle-class Americans and working Americans who need them. If you are 

making $75,000 a year or less, I want to give an offset to your payroll tax that will mean $1,000 extra in the pockets of 

ordinary Americans. Senior citizens making less than $50,000, you shouldn’t have to pay income tax on your Social 

Security. We pay for these by closing tax loopholes and tax havens that are being manipulated. 

On War:  

Q: You were opposed to the surge from the beginning. Were you wrong? 

OBAMA: It is indisputable that we’ve seen violence reduced in Iraq. That’s a credit to our brave men and 

women in uniform. The 1st Cavalry of Fort Hood played an enormous role in pushing back al Qaeda out of Baghdad. 

We honor their service. But this is a tactical victory imposed upon a huge strategic blunder. When we’re having a 

debate with McCain, it is going to be much easier for the candidate who was opposed to the concept of invading Iraq in 

the first place to have a debate about the wisdom of that decision than having to argue about the tactics subsequent to 

the decision. Not only have we been diverted from Afghanistan, we’ve been diverted from Latin America. We 

contribute our entire foreign aid to Latin America is $2.7 billion, approximately what we spend in Iraq in a week. It is 

any surprise, then, that you’ve seen people like Hugo Chavez and countries like China move into the void, because 

we’ve been neglectful of that. 

 

 

OBAMA: The fact that we’re spending $12 billion every month in Iraq means that we can’t engage in the kind 

of infrastructure improvements that are going to make us more competitive, we can’t deliver on the kinds of health care 

reforms that Clinton and I are looking for. McCain is willing to have these troops over there for 100 years. The notion 

that we would sustain that kind of effort and neglect not only making us more secure here at home, more competitive 

here at home, allow our economy to sink. 

 

Democratic Presidential Candidates Debate in Los Angeles, California, January 31, 2008 

 

On Foreign Policy: 

 

OBAMA: When John McCain suggests that we might be there 100 years, that, I think, indicates a 
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profound lack of understanding that we've got a whole host of global threats out there… We are neglecting 

potentially our foreign policy… And if we neglect our economy by spending $200 billion every year in this war 

that has not made us more safe, that is undermining our long-term security…  

If we were concerned about Iranian influence, we should not have had this government installed in the first 

place. We shouldn't have invaded in the first place… that's one of the reasons why I think I will be… the Democrat 

who will be most effective in going up against a John McCain -- or any other Republican, because they all want 

basically a continuation of George Bush's policies -- because I will offer a clear contrast as somebody who never 

supported this war, thought it was a bad idea. I don't want to just end the war, but I want to end the mind-set 

that got us into war in the first place. That's the kind of leadership I intend to provide as president of the United States. 

 

On Health Care:  

 

CLINTON: [Obama & I] do have differences on health care. I believe absolutely passionately that we must have 

universal health care. It is a moral responsibility [to] move us to universal health care. 

OBAMA: About 95% of our plans are similar. We both set up a government plan that would [cover] pre-existing 

conditions. We both want to emphasize prevention. But I emphasize reducing costs. If we provide subsidies to those 

who can’t afford it, they will buy it. Sen. Clinton has a different approach. She believes that we have to force people 

who don’t have health insurance to buy it, or there will be a lot of people who don’t get it. But if you are going to 

mandate the purchase of insurance & it’s not affordable, then there’s going to have to be some enforcement mechanism 

that the government uses. And they may charge fines to people who already don’t have health care, or take it out of 

their paychecks. And that, I don’t think, is helping those without health insurance. That is a genuine difference. 

 

On Immigration:  

 

OBAMA: On the driver’s license issue, I don’t believe that we’re going to have to deal with this if we have 

comprehensive immigration reform, because people don’t come here to drive. They come here to work. If we have 

registered them, if they have paid a fine, if they are learning English and going to the back of the line, if we fix our legal 

immigration system, then we will not have this problem of undocumented workers in this country, because people will 

be able to actually go on a pathway to citizenship. 

 

 

Q: How do you address high unemployment & declining wages in the African-American community related to 

the flood of immigrant labor? 

OBAMA: Before the latest round of immigrants showed up, you had huge unemployment rates among African-

American youth. So to suggest somehow that the problem that we’re seeing in inner-city unemployment, for example, is 

attributable to immigrants is a case of scapegoating that I do not believe in, I do not subscribe to. There is no doubt that 

we have to get control of our borders. We can’t have hundreds of thousands of people coming over to the US without us 

having any idea who they are. We have to crack down on those employers that are taking advantage of the situation, 

hiring folks who cannot complain about worker conditions, who aren’t getting the minimum wage sometimes, or aren’t 

getting overtime. There are a whole host of reasons why we have not been generating the kinds of jobs that we are 

generating. We should not use immigration as a tactic to divide. 

 

 

Q: You said, “I stood up for a humane and intelligent immigration policy in a way that, frankly, none of my 

other opponents did.” What did you mean by that? 

OBAMA: What I meant was that, when this issue came up--not driver’s licenses, but comprehensive 

immigration reform generally--I worked with Kennedy, Durbin, & McCain. It’s a hard political issue. This is not an 

issue that polls well. But it is the right thing to do. We have to show leadership on the issue. The problems that workers 

are experiencing generally are not primarily caused by immigration. There is what I said was that we have to stand up 

for these issues when it’s tough, and that’s what I’ve done. I did it when I was in the state legislature, sponsoring the 

Illinois version of the DREAM Act, so that children who were brought here through no fault of their own are able to go 

to college, because we actually want well-educated kids in our country who are able to succeed and become part of this 

economy and part of the American dream. 

 

 

OBAMA: And this is where we do have a very real difference with the other party. I believe that we can 

be a nation of laws and a nation of immigrants... If we have comprehensive immigration reform… if we have 

signed them up -- if they have -- if we have registered them, if they have paid a fine, if they are learning English, 

if they are going to the back of the line, if we fix our legal immigration system, then I believe we will not have this 

problem of undocumented workers in this country... 

That, I think, is the right approach for African- Americans, I think it's the right approach for Latinos, I 

think it's the right approach for white workers here in the United States as well. 
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On Tax Reform:  

 

Q: If either one of you become president, and let the Bush tax cuts lapse, there will be effectively tax increases 

on millions of Americans. 

OBAMA: On wealthy Americans. 

CLINTON: That’s right. 

OBAMA: I’m not bashful about it. 

CLINTON: Absolutely 

OBAMA: I suspect a lot of this crowd--it looks like a pretty well-dressed crowd--potentially will pay a little bit 

more. I will pay a little bit more. But that investment will pay huge dividends over the long term, and the place where it 

will pay the biggest dividends is in Medicare and Medicaid. Because if we can get a healthier population, that is the 

only way over the long term that we can actually control that spending that is going to break the federal budget. 

CLINTON: It’s just really important to underscore here that we will go back to the tax rates we had before George Bush 

became president. And my memory is, people did really well during that time period. And they will keep doing really well. 

 

 

OBAMA: …the question is not tax cuts, tax hikes. The question is, who are the tax cuts for? Who are the 

tax hikes imposed upon? 

What we have had right now is a situation where we cut taxes for people who don't need them. Warren 

Buffett has said, you know, I made $46 million last year. That was a bad year for me, but I can still afford to pay 

more than my secretary, who has a higher tax rate than I do. That is not fair, and I want to change that.  

We've got a trillion dollars worth of corporate tax loopholes and tax havens, and I've said I will close 

those. And I will give tax cuts to people making $75,000 a year or less by offsetting their payroll tax. Senior 

citizens making less than $50,000 a year -- we want to eliminate taxes for them.  

So the question is, can we restore a sense of balance to our economy and make sure that those of us who 

are blessed and fortunate, and have thrived in this economy, in this global economy, that we can afford to pay a 

little bit more, so that that child in East Los Angeles, who is in a crumbling school with teachers that are having 

to dig into their own pockets for school supplies, that they are having a chance at the American dream as well? 

 

On War: 

 

OBAMA In the meantime, we have spent billions of dollars, lost thousands of lives; thousands more have 

been maimed and injured as a consequence and are going to have difficulty putting their lives back together again.  

So, understand that this has undermined our security. In the meantime, Afghanistan has slid into more 

chaos than existed before we went into Iraq. 

 

 

OBAMA: We’ve got to be very clear about what our mission is. We would make sure that our embassies & our 

civilians are protected; that we’ve got to care for Iraqi civilians, including the four million displaced already. We 

already have a humanitarian crisis, and we have not taken those responsibilities seriously. We need a strike force that 

can take out potential terrorist bases that get set up in Iraq. 

But the one important thing is that we not get mission creep, and we not start suggesting that we should have 

troops in Iraq to blunt Iranian influence. If we were concerned about Iranian influence, we should not have had this 

government installed in the first place. We shouldn’t have invaded in the first place. It was part of the reason that it was 

such a profound strategic error for us to go into this war. 

 

 

Q: There has been some stability in parts of Iraq where there was turmoil before and that any quick, 

overly quick withdrawal could undermine all of that and all of that progress would be for naught. The number 

of US casualties has gone down. What do you say? 

OBAMA: I welcome the progress. This notion that Democrats don’t want to see progress in Iraq is 

ridiculous. I have to hug mothers in rope lines during town hall meetings as they weep over their fallen sons and 

daughters. I want to get our troops home safely, and I want us as a country to have this mission completed 

honorably. But the notion that somehow we have succeeded as a consequence of the recent reductions in violence 

means that we have set the bar so low it’s buried in the sand at this point. We went from intolerable levels of 

violence and a dysfunctional government to spikes and horrific levels of violence and a dysfunctional 

government. Now, two years later, we’re back to intolerable levels of violence and a dysfunctional government. 

 

OBAMA: It is much easier for us to have the argument, when we have a nominee who says, I always thought 

this was a bad idea, this was a bad strategy. It was not just a problem of execution. They screwed up the execution of it 

in all sorts of ways. Even McCain has acknowledged that. Can we make an argument that this was a conceptually 
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flawed mission, from the start? We need better judgment when we decide to send our young men and women into war, 

that we are making absolutely certain that it is because there is an imminent threat, that American interests are going to 

be protected, that we have a plan to succeed and to exit, that we are going to train our troops properly and equip them 

properly and put them on proper rotations and treat them properly when they come home. That is an argument we are 

going to have an easier time making if they can’t turn around and say: But hold on a second; you supported this. That’s 

part of the reason why I would be the strongest nominee on this argument of national security. 

 

 

OBAMA: The legislation, the authorization had the title, “An Authorization to Use US Military Force in Iraq.” 

Everybody, the day after that vote was taken, understood this was a vote potentially to go to war. Clinton has claimed 

that she’s got the experience on day one. And part of the argument that I’m making in this campaign is that, it is 

important to be right on day one. The judgment that I’ve presented on this issue, and some other issues is relevant to 

how we’re going to make decisions in the future. It’s not a function just of looking backwards, it’s a function of looking 

forwards and how are we going to be making a series of decisions in a very dangerous world. The terrorist threat is real. 

And precisely because it’s real--and we’ve got finite resources. We don’t have the capacity to just send our troops in 

anywhere we decide, without good intelligence, without a clear rationale. That’s the kind of leadership that we need 

from the next president of the US. That’s what I intend to provide. 

Democratic Presidential Candidates Debate in Myrtle Beach, South Carolina, January 21, 2008 

On Foreign Policy:  

OBAMA: As commander-in-chief, all of us would have a responsibility to keep the American people safe. 

That’s our first responsibility. I would not hesitate to strike against anybody who would do Americans or American 

interests’ harm. What I do believe is that we have to describe a new foreign policy that says, for example, I will meet 

not just with our friends, but with our enemies, because I remember what Kennedy said, that we should never negotiate 

out of fear, but we should never fear to negotiate. Having that kind of posture is the way we effectively debate the 

Republicans on this issue. Because if we just play into the same fear-mongering that they have been engaged in since 

9/11, then we are playing on their battlefield, but, more importantly, we are not doing what’s right in order to rebuild 

our alliances, repair our relationships around the world, and actually make us more safe in the long term. 

On Health Care:  

OBAMA: The problem is not that folks are trying to avoid getting health care; the problem is they can’t afford it. 

My plan emphasizes lowering costs, not only setting up a government plan so that people who don’t have health 

insurance can buy into it and will get subsidized, but also making sure that those who have health insurance but are 

struggling with rising co-payments, deductibles, premiums. Under Bush, families are paying 78% more on health care 

than they were previously. We put in a catastrophic re-insurance plan that will help reduce those premiums for families 

by an average of about $2,500 per year. Every expert that’s looked at this has said there is not a single person out there 

who’s going to want health care who will not get it under my plan. My plan also says children will be able to stay on the 

parents’ plan up until the age of 25. Both Edwards and Hillary have a hardship exemption, where, if people can’t afford 

to buy health care, you exempt them, so that you don’t count them. 

 

 

OBAMA: If, in fact, we are not making healthcare affordable enough, which is what’s happening right now, and 

you mandate on families to buy health insurance that they can’t afford and if they don’t buy it you fine them or in some 

other way take money for them. What is happening in Massachusetts right now, which is that folks are having to pay 

fines and they don’t have health care. They’d rather go ahead and take the fine because they can’t afford the coverage. 

My core belief is that people desperately want coverage, and my plan provides those same subsidies. If they are 

provided those subsidies and they have good, quality care that’s available, then they will purchase it. That is my belief. I 

never said that we should try to go ahead and get single payer. What I said was that if I were starting from scratch, if we 

didn’t have a system in which employers had typically provided health care, I would probably go with a single-payer system. 

 

 

OBAMA: Now, it's fine for us to have a debate about how the best way to get there is, but to suggest somehow 

that I'm not interested in having anybody covered, or to suggest, as Hillary just did, that I was in favor of single payer -- 

I never said that we should try to go ahead and get single payer. What I said was that if I were starting from scratch, if 

we didn't have a system in which employers had typically provided health care, I would probably go with a single-payer system. 

What's evolved, Hillary, is your presentation of my positions, which is what's happened frequently during the 

course of this campaign. 
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On Immigration:  

Q: Does your health care plan cover the estimated 12 million illegal immigrants? 

OBAMA: It does not. We’ve got limited resources. When we’ve got millions of citizens that aren’t yet covered, 

it’s important for us to make sure that they are provided coverag We have an obligation to make sure that children are 

covered. The only way we’re going to be able to overcome the insurance companies, & the drug companies, & the 

HMOs who are profiting from the current system is if we are having all these negotiations in a public setting, we are 

very clear about who’s carrying water for the drug companies and the insurance companies, and who is looking out for 

the families who are struggling. Those who have health care are looking at such high premiums that effectivel it’s not 

really health insurance, it’s house insurance. They’re paying premiums, in case they get hit by a car, they don’t lose 

their home. But they never go to a doctor. We’ve got to have the American people clear about the choices that we face. 

 

On Tax Reform:  
 

Q: How much money would your stimulus plan put in the pockets of the average citizen? 

OBAMA: It is absolutely critical right now to give a stimulus to the economy. We’ve got to get tax cuts into the 

pockets of hard-working Americans right away. And it is important for us to make sure that they are not just going to 

the wealthy. They should be going to folks who are making $75,000 a year or less, and they should be going to folks 

who only pay payroll tax, but typically are not paying income tax. 

Q: Do you agree with Sen. Clinton that $650 is a good number for a tax rebate? 

OBAMA: Well, I think that we are going to have to get some immediate money. What I say is, $500 for a tax 

rebate per typical family. But also, for senior citizens, a supplement to their Social Security check, because they get that 

every month. That would provide seniors all across the country right away some money to help pay for their heating 

bills and other expenses that they’ve got right now. 

On War: 

OBAMA: I want to be as careful getting out as we were careless getting in, but I want to make sure that we get 

all our combat troops out as quickly as we can safely. Now, the estimates are maybe that’s two brigades per month. At 

that pace it would be some time in 2009 that we had our combat troops out, depending on whether Bush follows 

through on his commitment to draw down from the surge. We don’t know that yet. We are spending $9 billion to $10 

billion every month. That’s money that could be going in South Carolina to lay broadband lines in rural communities, to 

put kids back to school. When McCain says we’ll be there for 50 or 60 or 100 years, it is not just the loss of life, which 

is obviously the most tragic aspect of it, it’s also the fact that financially it is unsustainable. We will have spent $2 

trillion at least, it’s estimated, by the time this whole thing is over. That’s enough to have rebuilt every road, bridge, 

hospital, school in the US, and still have money left over. 

 

Democratic Presidential Candidates Debate in Las Vegas, Nevada, January 15, 2008 

On War: 

OBAMA: I have put forward a plan that will get our troops out by the end of 2009. We already saw today reports 

that the Iraqi minister suggests that we’re going to be in there at least until 2018, a decade-long commitment. Currently, 

we are spending $9 to $10 billion a month. The notion is that we are going to sustain that at the same time as we’re 

neglecting what we see happening in Afghanistan right now, where you have a luxury hotel in Kabul blown up by 

militants and the situation continues to worsen. 

 

 

OBAMA: My first job as president is going to be to call in the Joint Chiefs of Staff to responsibly, carefully, but 

deliberately start to phase out our involvement there and to make sure that we are putting the onus on the Iraqi 

government to come together and do what they need to do to arrive at peace. I have been very specific in saying that we 

will not have permanent bases there. I will end the war as we understand it in combat missions. But that we are going to 

have to protect our embassy. We’re going to have to protect our civilians. We’re engaged in humanitarian activity there. 

We are going to have some presence that allows us to strike if Al Qaida is creating bases inside of Iraq. So I cannot 

guarantee that we’re not going to have a strategic interest that I have to carry out as commander-in-chief to maintain 

some troop presence there, but it is not going to be engaged in a war and it will not be this sort of permanent bases and 

permanent military occupation that Bush seems to be intent on. 

 

Democratic Presidential Candidates Debate in Manchester, New Hampshire, January 5, 2008 
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On Health Care:  

  

OBAMA: Our medical care costs twice as much per capita as any other advanced nation. 

But what I've also said is that, given that half of the people are getting, already, employer-based health care, that 

it would be impractical for us to do so, which is why I put forward a plan that says anybody can get health care that is 

the same as the health care that I have as a member of Congress -- similar to the plans that you and John have offered. 

We do have a philosophical difference. John and yourself believe that, if we do not mandate care, if we don't 

force the government to get to -- if the government does not force taxpayers to buy health care, that we will penalize 

them in some fashion. 

I disagree with that because, as I go around town hall meetings, I don't meet people who are trying to avoid 

getting health care. 

The problem is, they can't afford it. And the costs are too high. And so, as a consequence, we focus on reducing costs. 

Now, this is a legitimate argument for us to have, but it's not true that I leave them out. 

Your premise is, they won't buy it even if it's affordable. I disagree with that. 

 

On Tax Reform 
 

OBAMA: What we need to do is to raise the cap on the payroll tax so that wealthy individuals are paying a little 

bit more into the system, if we are going to deal with this problem specifically. Right now, somebody like Warren 

Buffet pays a fraction of 1 percent of his income in payroll tax, whereas the majority of the audience here pays payroll 

tax on 100 percent of their income. I’ve said that was not fair. 

 

 

OBAMA: I have proposed specific tax relief now, immediately, so that we would offset some of the payroll tax, 

that we would immediately put some additional dollars in the pockets of American families, making $75,000 a year or 

less, to not only stimulate the economy, but also to balance out a tax code. I would pay for it specifically by closing tax 

loopholes & tax havens. What we’ve had is a top-down agenda that is skewed toward the wealthiest Americans. It is 

making worse some of the trends of globalization 

On War:  

OBAMA: The bar of success has become so low that we’ve lost perspective on what should be our long-term 

national interests. It was a mistake to go in from the start, and that’s why I opposed this war from the start. It has cost us 

upwards of $1 trillion. It may get close to $2 trillion. We have lost young men and women on the battlefield, and we 

have not made ourself safer as a consequence. I had no doubt, and I said when I opposed the surge, that given how 

wonderfully our troops perform, if we place 30,000 more troops in there, then we would see an improvement in the 

security situation and we would see a reduction in the violence. We started in 2006 with intolerable levels of violence 

and a dysfunctional government. We saw a spike in the violence. The surge reduced that violence, and we now are, two 

years later, back where we started two years ago. We have gone full circle at enormous cost to the American people. 

 

 

OBAMA: What we have to do is to begin a phased redeployment to send a clear signal to the Iraqi government 

that we are not going to be there in perpetuity. We should be as careful getting out as we were careless getting in. I 

welcome the reductions of violence that have taken place, although I would point out that much of that violence has 

been reduced because there was an agreement with tribes in Anbar province. Sunni tribes, who started to see, after the 

Democrats were elected in 2006, the Americans may be leaving soon. We should start negotiating now. That’s how you 

change behavior. That’s why I will send a clear signal to the Iraqi government. They will have ample time to actually 

pass an oil law, which they’ve been talking about now for years. We can’t continue to ignore the enormous strains that 

this has placed on the American taxpayer, as well as the anti-American sentiment that it is fanning, and the neglect 

that’s happening in Afghanistan as a consequence. 

 

 

OBAMA: Part of the reason that we neglected Afghanistan, part of the reason that we didn’t go after bin Laden 

as aggressively as we should have is we were distracted by a war of choice. That’s the flaw of the Bush doctrine. It 

wasn’t that he went after those who attacked America. It was that he went after those who didn’t. As a consequence, we 

have been bogged down, paid extraordinary--an extraordinary price in blood and treasure, and we have fanned the anti- 

American sentiment that actually makes it more difficult for us to act in Pakistan. It is absolutely true that we have to, as 

much as possible, get Pakistan’s agreement before we act. And that’s always going to be the case. But we have to make 

sure that we do not hesitate to act when it comes to Al Qaida. Because they are currently stronger than they were at any 

time since 2001, partly because we took our eye off the ball. 

 

Democratic Presidential Candidates Debate in Johnston, Iowa, December 13, 2007 
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On Tax Reform: 

 

OBAMA: Now, that's either the biggest building in the world or the biggest tax scam in the world. And I think 

we know which one it is. 

If we close some of those loopholes, that helps me to pay for an offset on the payroll tax that effects all Americans. 

We've put forward tax relief plans for those that are making less than $75,000 a year. That will not only restore 

fairness to our tax code, but it also puts money into the pockets of hard-working Americans who need it right now, who 

will spend it, and it will actually improve our economic growth over time, particularly at a time when we're seeing a 

credit crunch. 

But what it requires is some leadership from the White House that restores that sense that we're all in this 

together and that we're not just on our own. 

 

On Foreign Policy: 

 

OBAMA: You know, we haven't talked too much about the war, but one of the points that I've tried to make 

during the course of this year during the campaign is, I want to change the mindset that got us into war. Because I think 

that since 9/11, we've had a president who essentially fed us a politics of fear and distorted our foreign policy in 

profound ways. 

And I think that there are a lot of good people, in the Clinton years, the Carter years, George Bush I, who 

understand that our military power is just one component of our power. And I revere what our military does. And I will 

do whatever it takes, as commander in chief, to keep the American people safe. But I know that part of making us safe 

is restoring our respect in the world. 

And I think those who are advising me agree with that. And part of the agenda that we're putting forward, in 

terms of talking not just to our friends but also to our enemies, initiating contacts with Muslim leaders around the world, 

doubling our efforts in terms of foreign aid -- all those are designed to create long-term security by creating long-term 

prosperity around the world. 

 

Democratic Candidates' Radio Debate in Des Monies, Iowa, December 4, 2007 

 

On Foreign Policy:  

 

OBAMA: It is absolutely clear that this administration and President Bush continues to not let facts get in the 

way of his ideology. And that's been the problem with their foreign policy generally. 

They should have stopped the saber rattling; should have never started it. And they need, now, to aggressively 

move on the diplomatic front. 

I have said consistently, since the beginning of this campaign, that it is important for the president to lead 

diplomatic efforts, to try to offer to Iran the prospect of joining the World Trade Organization, potential normalized 

relations over time, in exchange for changes in behavior. That's something that has to be pursued. 

 

On Immigration:  
 

MODERATOR: So does that mean that Americans should not turn in illegal immigrants? 

OBAMA: The point is that we are not going to have -- we're not going to deputize a whole bunch of American 

citizens to start grabbing people or turning them in, in part because the ordinary American citizen may not know 

whether or not this person is illegal or not. 

Now, we should be holding employers accountable, because they have a mechanism whereby they can actually 

enforce. 

But, you know, the notion that we're going to criminalize priests, for example, or doctors who are providing 

services to individuals, and throw them in jail for doing what their calling asks them to do, which is to provide help and 

service to people in need, I think that is a mistake. I think that's out of America's character. 

 

 

OBAMA: Well, look, this requires leadership. I believe that there are circumstances where, in fact, illegal 

immigrants are driving down wages. 

The question is: How do we fix it? Because, oftentimes, when it's posed that way, then the thinking is that 

somehow we have to pit low-wage American workers versus low-wage immigrant workers. 

My answer is to stop illegal workers from coming in, hold employers accountable, but give the 12 million people 

who are here illegally, many of whom have been here for years, many of whom have U.S. citizens for children, to make 

sure that they've got a pathway to legalization. 

If we do that, then they do have right that they can access. 
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OBAMA: I think that, if they're illegal, then they should not be able to work in this country. That is part of the 

principle of comprehensive reform -- that we're going to crack down on employers who are hiring them and taking 

advantage of them. 

But I also want to give them a pathway so that they can earn citizenship, earn a legal status, start learning English, pay 

a significant fine, go to the back of the line, but they can then stay here and they can have the ability to enforce a 

minimum wage that they're paid, make sure the worker safety laws are available, make sure that they can join a union. 

 

 

OBAMA: I will initiate the process immediately. But to get comprehensive reform, to get an employer-

verification system that works is going to take some time, just the same way that a pathway to legalization is going to 

take some time. 

But what it takes is some leadership. Look, two years ago, I worked with about 10 other senators -- McCain, 

Kennedy, Graham -- an unlikely group -- Brownback -- and we put together a package that had everything that Senator 

Clinton and others have talked about. 

It had some provisions we didn't like in it, but we were able to pass it with a significant majority in the Senate. 

But what you have not see over the last several years is leadership from the president to change the tone and to 

describe to the American people how we can be a nation of laws and a nation of immigrants. 

 

On War: 

 

OBAMA: The reason that Iran has been strengthened was because of this misguided war in Iraq. 

We installed -- helped to elect a government in Iraq that we knew had connections with Iran. And so, the notion, 

somehow, that they're not going to have influence and that we may be using yet another justification for a continuing 

mission in Iraq, I think, is an extreme problem and one of the reasons why this was a bad idea. 

 

Democratic Presidential Candidates Debate at the University of Nevada in Las Vegas, November 15, 2007 

 

On Foreign Policy:  

 

OBAMA: One of the reasons I'm running for president -- and Hillary and I had a disagreement on this. I said I 

would meet with not just our friends, but also with our enemies because that's what strong countries and -- (cheers, 

applause) -- what strong presidents do is meet with our adversaries, tell them where we stand.  

On Health Care: 

OBAMA: Well, let's talk about health care right now because the fact of the matter is that I do provide universal 

health care. The only difference between Senator Clinton's health care plan and mine is that she thinks the problem for 

people without health care is that nobody has mandated -- forced -- them to get health care. That's not what I'm seeing 

around Nevada. What I see are people who would love to have health care. They -- they desperately want it. But the 

problem is they can't afford it, which is why we have put forward legislation -- (cheers, applause) -- we've put forward a 

plan that makes sure that it is affordable to get health care that is as good as the health care that I have as a member of 

Congress.  

That's what the American people are looking for. That's what they deserve. And that's why I intend to provide as 

president of the United States. 

 

 

OBAMA: Hillary states that she wants -- she states that she wants to mandate health care coverage, but she's not 

garnishing people's wages to make sure that they have it. 

She is not -- she is not enforcing this mandate. 

And I don't think that the problem with the American people is that they are not being forced to get health care. 

The problem is, they can't afford it. And that is why my plan provides the mechanism to make sure that they can.  

 

 

OBAMA: Medicare is a tougher problem because we've got health care inflation going up, and I am meeting 

people all across the country who just can't manage, even if they've got health insurance. Their premiums have gone up 

78 percent since George Bush took office. It's a scam, and people are getting desperate. 

The only way we're going to fix Medicare is if we get that rising cost under control, and that means having a 

universal health care plan where every single person has prevention and they are able to get the treatments they need. 

We're instituting health technologies and managing the chronically ill so that we save money; we provide coverage for 

everybody. That over the long term will save Medicare enormous amounts of money, and it will be there for you. 
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On Immigration: 
 

OBAMA: I would say that they're justified in feeling frustrated because this administration -- the Bush 

administration -- has done nothing to control the problem that we have. We've had 5 million undocumented workers 

come over the borders since George Bush took office. It has become an extraordinary problem, and the reason the 

American people are concerned is because they are seeing their own economic position slip away. 

And oftentimes employers are exploiting these undocumented workers. They're not paying them minimum wage. 

They're not observing worker safety laws. And so what we have to do is create a comprehensive solution to the 

problem. 

Now, I have already stated that, as president, I will make sure that we finally have the kind of border security 

that we need. That's step number one.  

Step number two is to take on employers. Right now, they -- an employer has more of a chance of getting hit by 

lightning than be prosecuted for hiring an undocumented worker. That has to change. They have to be held accountable.  

And when we do those things -- when we do those things, I believe that we can take the undocumented workers, 

the illegal aliens who are here, get them out of the shadows, make sure that they are subject to a stiff penalty, make sure 

that they're learning English, make sure that they go to the back of the line so they're not getting an advantage over 

people who came here legally. And when we do that, I think that we can, instead of shedding all this heat, start shedding 

some light on the problem, and we can once again be a nation of laws and a nation of immigrants. That's what I intend 

to do as president of the United States.  

 

 

OBAMA: I am going to be fighting for comprehensive immigration reform, and we shouldn't pose the question 

that somehow we can't achieve that. I believe that the American people desperately want it. That's what I'm going to be 

fighting for as president. 

 

On Tax Reform: 

 

OBAMA: Hillary, I've heard you say this is a trillion dollar tax cut on the middle class by adjusting the cap. 

Understand that only 6 percent of Americans make more than $97,000 -- (cheers, applause) -- so 6 percent is not the 

middle class -- it's the upper class. 

And you know, this is the kind of thing that I would expect from Mitt Romney or Rudy Giuliani -- where we 

start playing with numbers -- we start playing with numbers in order to try to make a point. (Cheers, applause.) And we 

can't do that. No, no, no, no, no. This is -- this is -- this is too important. This is too important for us to pretend that 

we're using numbers like a trillion dollar tax cut instead of responsibly dealing with a problem that Judy asked for, and 

she said she wants a specific answer. And that's what I provided. 

But understand, this is the top 6 percent, and that is not the middle class. 

 

On War: 

 

Q: Senator Obama, I'll put the same question to you. Is General Petraeus' strategy working? 

OBAMA: There is no doubt that because we put American troops in Iraq -- more American troops in Iraq, that 

they are doing a magnificent job, and they are making a difference in certain neighborhoods. 

But the overall strategy is failed, because we have not seen any change in behavior among Iraq's political 

leaders. And that is the essence of what we should be trying to do in Iraq. 

That's why I'm going to bring this war to a close. That's why we can get our combat troops out within 16 months. 

That's why we have to initiate the kind of regional diplomacy -- not just talking to our friends but talking to our 

enemies, like Iran and Syria, to try to stabilize the situation there.  

But I just want to make this important point because all of us, as we're campaigning, we're seeing this in human 

terms. People are on two, three, four tours of duty. Families are carrying an enormous burden. 

This year, we saw the highest casualty rates for American troops in Iraq since this war started. The same, by the 

way, is true in Afghanistan. If we have seen a lowering violence rate, that's only compared to earlier this year. We're 

back to where we started back in 2006. 

And so the notion that somehow because we've gone from horrific violence to just intolerable levels of violence, 

and that somehow that justifies George Bush's strategy, is absolutely wrong. And I'm going to bring it to a halt when I'm 

president of the United States.   
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Додаток Б 

Скрипти теледебатів Гілларі Клінтон 

Democratic Presidential Candidates Debate in Philadelphia, April 16, 2008 

On Tax Reform:  

Q: Would you take a pledge of no tax increases on people under $250,000? 

OBAMA: I not only have pledged not to raise their taxes, I would cut their taxes. We are going to offset the 

payroll tax, the most regressive of our taxes. 

CLINTON: I don’t want to raise taxes on anybody. I’m certainly against one of Senator Obama’s ideas, which is 

to lift the cap on the payroll tax, because that would impose additional taxes on people who are educators, police 

officers, firefighters and the like. 

 

 

Q: Can you make an absolute, read-my-lips pledge that there will be no tax increases of any kind for anyone 

earning under $200,000 a year? 

CLINTON: I will let the taxes on people making more than $250,000 a year go back to the rates that they were 

paying in the 1990s. 

Q: Even if the economy is weak? 

CLINTON: Yes. And here’s why: #1, I do not believe that it will detrimentally affect the economy by doing that. 

We used that tool during the 1990s to very good effect and I think we can do so again I am absolutely committed to not 

raising a single tax on middle class Americans, people making less than $250,000 a year. In fact, I have a very specific 

plan of $100 billion in tax cuts. 

Q: An absolute commitment, no middle-class tax increases of any kind. 

CLINTON: No, that’s right. That is my commitment. 

 

 

Q: Sen. Clinton, would you say, “No, I’m not going to raise capital gains taxes”? 

CLINTON: I wouldn’t raise it above the 20% if I raised it at all. I would not raise it above what it was during the 

Clinton administration. 

Q: “If I raised it at all”. Would you propose an increase in the capital gains tax? 

CLINTON: You know, I’m going to have to look and see what the revenue situation is. We now have the largest 

budget deficit we’ve ever had, $311 billion. We went from a $5.6 trillion projected surplus to what we have today, 

which is a $9 trillion debt. 

 

On War:  

 

Q: Your spokesperson was asked, “Is Sen. Clinton going to stick to her plan of bringing one or two brigades out 

of Iraq every month whatever the realities on the ground?” And he responded, “A one-word answer: Yes.” Are you? 

CLINTON: Yes, I am. We have a system in our country of civilian control of the military. And I am convinced 

that it is in America’s best interest to immediately begin to withdraw within 60 days. 

Q: But aren’t you essentially saying, “I know better than the military commanders here“? 

CLINTON: No, what I’m saying is that no one can predict what will happen. But one thing I am sure of is that 

our staying in Iraq--continuing to have many [troops killed or] injured as well as Iraqi casualties--is no way for us to 

maintain a strong position in the world. We don’t know what will happen as we withdraw. We do know what will 

happen if we stay mired in Iraq. Our military will continue to be stretched thin. The Iraqi government will not accept 

responsibility for its own future. 

Democratic Presidential Candidates Debate at Cleveland State University, February 26, 2008 

On Health Care:  

CLINTON: I think it's imperative that we stand as Democrats for universal health care. I've staked out a 

claim for that. Senator Edwards did. Others have. But Senator Obama has not… The difference between 

Senator Obama and myself is that I know, from the work I've done on health care for many years, that if 

everyone's not in the system we will continue to let the insurance companies do what's called cherry picking -- 

pick those who get insurance and leave others out.  
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We will continue to have a hidden tax, so that when someone goes to the emergency room without 

insurance -- 15 million or however many -- that amount of money that will be used to take care of that person 

will be then spread among all the rest of us... What I find regrettable is that in Senator Obama's mailing that he 

has sent out across Ohio, it is almost as though the health insurance companies and the Republicans wrote it, 

because in my plan there is enough money, according to the independent experts who've evaluated it, to provide 

the kind of subsidies so that everyone would be able to afford it… 

 

 

CLINTON: Under my plan, it is affordable because, number one, we have enough money in our plan. A 

comparison of the plans like the ones we're proposing found that actually I would cover nearly everybody at a much 

lower cost than Senator Obama's plan because we would not only provide these health care tax credits, but I would limit 

the amount of money that anyone ever has to pay for a premium to a low percentage of your income. So it will be 

affordable. 

Now, if you want to say that we shouldn't try to get everyone into health insurance, that's a big difference, 

because I believe if we don't have universal health care, we will never provide prevention. 

I have the most aggressive measures to reduce costs and improve quality. And time and time again, people who 

have compared our two approaches have concluded that. 

 

 

CLINTON: I know that parents who get sick have terrible consequences for their children. So you can insure the 

children, and then you’ve got the bread-winner who can’t afford health insurance or doesn’t have it for him or herself. 

And in fact, it would be as though Franklin Roosevelt said let’s make Social Security voluntary--let’s let everybody get 

in it if they can afford it--or if Pres. Johnson said let’s make Medicare voluntary. What we have said is that at the point 

of employment, at the point of contact with various government agencies, we would have people signed up. It’s like 

when you get a 401(k), it’s your employer. The employer automatically enrolls you.  

 

 

CLINTON: Sen. Obama has a mandate in his plan. It’s a mandate on parents to provide health insurance for their 

children. That’s about 150 million people who would be required to do that. 

OBAMA: We still don’t know how Sen. Clinton intends to enforce a mandate. The question is, are we going to 

make sure that it is affordable for everybody? And that’s my goal when I’m president. 

CLINTON: You know, Sen. Obama has a mandate. He would enforce the mandate by requiring parents to buy 

insurance for their children. 

OBAMA: This is true. 

CLINTON: If you have a mandate, it has to be enforceable. So there’s no difference here. 

 

 

CLINTON: About 20% of the people who are uninsured have the means to buy insurance. They’re often young 

people who think they’re immortal. 

OBAMA: Which is why I cover them. 

CLINTON: Except when the illness or the accident strikes. And what Sen. Obama has said, that then, once you 

get to the hospital, you’ll be forced to buy insurance, I don’t think that’s a good idea. We ought to plan for it, and we 

ought to make sure we cover everyone. That is the only way to get to universal health care coverage. But if we don’t 

even have a plan to get there, and we start out by leaving people, you’ll never ever control costs, improve quality, and 

cover everyone. 

Democratic Presidential Candidates Debate at the University of Texas in Austin, February 21, 2008 

On Foreign Policy:  

Q: Would you be willing to sit down with Raul Castro, to get a measure of the man? 

CLINTON: The people of Cuba deserve to have a democracy. And this gives the Cuban government, under Raul 

Castro, a chance to change direction from the one that was set for 50 years by his brother. I’m going to be looking for 

some of those changes: releasing political prisoner, ending some of the oppressive practices on the press, opening up the 

economy. Of course the US stands ready. And, as president, I would be ready to reach out and work with a new Cuban 

government, once it demonstrated that it truly was going to change that direction. 

Q: Very simply, would you meet with Raul Castro or not? 

CLINTON: I would not meet with him until there was evidence that change was happening. A presidential visit 

should not be offered without some evidence that it will demonstrate the kind of progress that is in our interest, and in 

this case, in the interests of the Cuban people. 
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Q: [to Obama]: Do you support normalizing relations with Cuba now? 

OBAMA: I would not normalize relations until we started seeing some progress [on the US agenda in Cuba]. But 

I do think that it’s important for the US not just to talk to its friends, but also to talk to its enemies. 

CLINTON: I agree that we should be willing to have diplomatic negotiations and processes with anyone. I’ve 

been a strong advocate of opening up such a diplomatic process with Iran, for a number of years. Because I think we 

should look for ways that we can possibly move countries that are adversarial to us, toward the world community. It’s 

in our interests and in the interests of the people in countries that are oppressed, like Cuba, like Iran. But there has been 

this difference between us over when and whether the president should offer a meeting, without preconditions, with 

those with whom we do not have diplomatic relations. And it should be part of a process, but I don’t think it should be 

offered in the beginning. 

 

 

CLINTON: And as President Kennedy said, he wouldn't be afraid to negotiate but he would expect there 

to be a lot of preparatory work done, to find out exactly what we would get out of it. 

And therefore I do think we should be eliminating the policy of the Bush administration, which has been 

very narrowly defined and frankly against our interests, because we have failed to reach out to countries. We 

have alienated our friends and we have emboldened our enemies. 

So I would get back to very vigorous diplomacy and I would use bipartisan diplomacy. I would ask 

emissaries from both political parties to represent me and our country. Because I want to send a very clear 

message, to the rest of the world, that the era of unilateralism, preemption and arrogance, of the Bush 

administration, is over. And we're going to start working together. 

 

On Health Care:  
 

CLINTON: You know, 350,000 children in Texas get health care every month because I helped to start the 

Children’s Health Insurance Program. And 21,000 National Guard and Reserve members get access to health care 

because I went across the party line and joined up with a Republican senator to make that happen. So there’s a lot that 

we’ve already done. But there’s so much more to do. 

I want to take on the tough issues that face us now. I want to stop the health insurance companies from 

discriminating against people because they’re sick. You know, it’s unconstitutional to discriminate on the basis of race 

or gender or ethnic origin or religion, but it’s OK to discriminate against sick people. And we’re going to end that, 

because it’s time we said no more. 

 

 

CLINTON: When I took on universal health care back in ‘93 and ‘94, it was against a firestorm of special 

interest opposition. I was more than happy to do that, because I believe passionately in getting quality affordable health 

care to every American. I don’t want to leave anybody out. I see the results of leaving people out. I am tired of health 

insurance companies deciding who will live or die. 

 

 

CLINTON: Obama has a mandate for parents to be sure to ensure their children. I agree with that. If we don’t go 

and require everyone to have health insurance, the health insurance industry will still game the system. Everyone of us 

with insurance will pay the hidden tax of approximately $900 a year to make up for the lack of insurance. Edwards 

made a great point. It would be as though Social Security were voluntary. Medicare, one of the great accomplishments 

of President Johnson, was voluntary. I do not believe that is going to work. You look at what will work and what will 

not work. If you do not have a plan that starts out attempting to achieve universal health care, you will be nibbled to 

death, and we will be back here with more and more people uninsured and rising costs. Obama recognizes that unless 

we have some kind of restriction, we will not get there. He’s also said that if people show up at a hospital sick, without 

health insurance, maybe at that point you can fine them. 

 

On Immigration:  
 

CLINTON: I, as president, would work with our neighbors to the south, to help them create more jobs for their 

own people. We need to bring the immigrants out of the shadows, give them the conditions that we expect them to 

meet, paying a fine for coming here illegally, trying to pay back taxes, over time, and learning English. If they had 

committed a crime, then they should be deported. But for everyone else, there must be a path to legalization. I would 

introduce that in the first 100 days of my presidency. 

 

 

Q: Is there any downside to the US becoming a bilingual nation? 

CLINTON: It’s important for as many Americans as possible to do what I have never been able to do, and that is 
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learn another language and try to be bilingual because that connects us to the rest of the world. It is important that 

English remain our common unifying language because that brings our country together in a way that we have seen 

generations of immigrants coming to our shores be able to be part of the American experience and pursue the American dream. I 

have been adamantly against the efforts by some to make English the official language. That I do not believe is appropriate, 

and I have voted against it and spoken against it. I represent New York. We have 170 languages in NYC alone. I do not 

think we should be, in any way, discriminating against people who do not speak English, who use facilities like hospitals or 

have to go to court to enforce their rights. But English does remain an important part of the American experience. 

 

 

Q: Federal raids by immigration enforcement officials have generated a great deal of anxiety and have divided 

the families of some of the 3 million US-born children who have at least one undocumented parent. Would you consider 

stopping these raids? 

CLINTON: I would consider that, except in egregious situations where it would be appropriate to take the 

actions you’re referring to. But when we see what’s been happening, with babies being left with no one to take care of 

them, children coming home from school, no responsible adult left, that is not the America that I know. That is against 

American values. It is a stark admission of failure by the federal government. I signed onto the first comprehensive bill 

back in 2004. I’ve been advocating for it: tougher, more secure borders, but let’s do it the right way, cracking down on 

employers, who exploit undocumented workers and drive down wages for everyone else. 

 

 

Q: As president, would you commit tonight that you would finish the fence and speed up the construction? 

CLINTON: Both Obama and I voted for that as part of the immigration debate. There is a smart way to protect 

our borders, and there is a dumb way to protect our borders. What I learned is that the University of Texas at 

Brownsville would have part of its campus cut off. This is the kind of absurdity that we’re getting from this 

administration. I’ve been fighting with them about the northern border. Their imposition of passports and other kinds of 

burdens are separating people from families, interfering with business and commerce, the movement of goods and 

people. So what I’ve said is that I would say, wait a minute, we need to review this. There may be places where a 

physical barrier is appropriate. When both of us voted for this, we were voting for the possibility that where it was 

appropriate and made sense, it would be considered. 

 

 

Q: Do you think your vote on the border fence or the implementation of it was wrong? 

CLINTON: There’s a lot we’ve learned about technology and smart fencing. There is technology that can be 

used instead of a physical barrier. It requires us having enough personnel along the border so that people can be 

supervising a certain limited amount of space and can be responsive in the event of people attempting to cross illegally. 

The way that the Bush administration is going about this, filing eminent domain actions against landowners and 

municipalities, makes no sense. After a careful review, listening to the people who live along the border, there may be 

limited places where it would work. But let’s deploy more technology and personnel, instead of the physical barrier. 

That will work better and will give us an opportunity to secure our borders without interfering with family relations, 

business relations, recreation and so much else that makes living along the border wonderful. 

 

On Tax Reform:  

 

CLINTON: I would agree with a lot that Senator Obama just said, because it is the Democratic agenda. 

We are going to rid the tax code of these loopholes and giveaways… We're certainly going to begin to get the 

tax code to reflect what the needs of middle class families are, so we can rebuild a strong and prosperous middle class.  

The wealthy and the well-connected have had a president for the last seven years. And I think it's time 

that the rest of America had a president who works for you every single day…  

 

 

CLINTON: When Bush came into office, he inherited a balanced budget and a surplus. It is gone. We now 

are looking at a projected deficit of $400 billion, under the new Bush budget, and a $9 trillion debt. We borrow 

money from the Chinese to buy oil from the Saudis. I will get us back to fiscal responsibility. I will make it clear 

that the Bush tax cuts on the upper income, those making more than $250,000 a year, will be allowed to expire. 

My priorities are middle-class tax cuts and support for the middle class, to make college affordable, retirement 

security possible, health insurance affordable. It’s important that we look at where the money has gone under 

Bush -- no-bid contracts, cronyism, outsourcing the government in ways that haven’t saved us money and have 

reduced accountability. We can get back on the path we were on. It was one of the reasons why the economy was 

booming. I’ve got that clearly in my economic blueprint, because it’s part of what we have to do again. 

 

On War:  
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CLINTON: I would begin that with a very clear message to the Iraqis that they no longer had a blank check, as 

they had been given by Bush, that as we withdraw our troops, probably one to two brigades a month, they would have 

to step up and make these decisions. I believe that is in the best interest of our military, which has been stretched thin. I 

do not think it is in the interest of America or of the Iraqis that we continue to be there. It is up to the Iraqis to decide the 

kind of future they will have.  

 

 

Q: Is Iraq today better off than it was six months or a year ago because of the surge? 

CLINTON: The rationale of the surge was to create the space and time for the Iraqi government to make the 

decisions that only it can make. There is no doubt, given the skill and the commitment of our young men and women in 

uniform that putting more of them in will give us a tactical advantage and will provide security in some places, and that 

has occurred. But the fact is that the purpose of it has not been fulfilled. The Iraqi government has slowly inched toward 

making a few of the decisions in a less than complete way, but it hasn’t taken advantage of the sacrifice and the losses 

of life and billions of dollars that have occurred since the surge began. That is why I have said, upon taking office I 

would ask the secretary of defense and the Joint Chiefs of Staff and my security advisers to give me a plan so that I 

could begin withdrawing our troops within 60 days. 

 

Democratic Presidential Candidates Debate in Los Angeles, California, January 31, 2008 

 

On Foreign Policy: 

 

CLINTON: We start with realism in the sense that we do have serious threats; we do have those who are 

unfortunately and tragically plotting against us, posing dangers to us and our friends and our allies. And I think 

that we've got to have a full diplomatic effort, but I don't think the president should put the prestige of the 

presidency on the line in the first year, to have meetings without preconditions with five of the worst dictators in 

the world… 

So we need a president who will be sensitive to the implications of the use of force and understand that 

force should be a last resort, not a first resort… 

 

On Health Care:  

 

CLINTON: We’ve got to make it clear to the drug companies that they do deserve to be part of the solution, 

because we all benefit from the life-saving remedies they come up with, but we pay for it many times over. It is 

American taxpayers who pay for the research & a lot of the clinical studies. 

That’s why, while we’re looking at getting to universal health care, we also have to give Medicare the right to 

negotiate with drug companies to get the price down, to begin to rein in those costs across the board. 

 

 

OBAMA: [to Clinton]: About 95% of our plans are similar. But I emphasize reducing costs. Sen. Clinton 

believes that we have to force people who don’t have health insurance to buy it. But if you are going to mandate the 

purchase of insurance & it’s not affordable, then there’s going to have to be some enforcement mechanism that the 

government uses. And that, I don’t think, is helping those without health insurance. 

CLINTON: Contrary to that description, we actually will make it affordable for everyone, because my plan 

lowers costs aggressively; and improves quality for everyone. And the way it covers all of those who wish to participate 

is that it will provide subsidies, and it will also cap premiums, because we want to make sure that it is affordable for all. 

So, when you draw the distinction that, “Well, it’s not affordable, therefore people will have to be made to get it,” well, 

the fact is, it has been designed to be affordable with health care tax credits. 

 

On Immigration:  

 

CLINTON: Because of employers who exploit undocumented workers & drive down wages, there are job losses. 

What we have to do is to bring our country together to have a comprehensive immigration reform solution. If we can 

tighten our borders, crack down on employer who exploit workers, help local communities cope with the cost that they 

often have to contend with, help our friends to the south create more jobs for their own people, and if we take what we 

know to be the realities that we confront--12 to 14 million people here, what will we do with them? What we’ve got to 

do is to say, come out of the shadows. We will register everyone. We will check, because if you have committed a 

crime in this country or the country you came from, you will have to be deported. For the vast majority of people who 

are here, we will give you a path to legalization if you meet the following condition: pay a fine because you entered 

illegally, be willing to pay back taxes over time, try to learn English, and then you wait in line. 

 

 

CLINTON: People are nervous about immigration, and for the reasons that the economy isn’t working for 
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people. The average American family has lost $1,000 in income. They’re looking for some explanation as to why this is 

happening. I ask them, well, what would you do? If you want to round up into four people, how many tens of thousands 

of federal law enforcement officials would that take?“ How much authority would they have to be given to knock on 

every door of every business and every home? 

 

 

Q: Why not let the illegal immigrants get driver’s licenses? 

CLINTON: I do not think that it is either appropriate to give a driver’s license to someone who is here 

undocumented, putting them, frankly, at risk, because that is clear evidence that they are not here legally, and I believe 

it is a diversion from what should be the focus at creating a political coalition with the courage to stand up and change 

the immigration system. 

 

 

CLINTON: I cosponsored comprehensive immigration reform in 2004, before Barack came to the Senate. 

So I have been on record on behalf of this for quite some time. And you know, representing New York, the 

homeland with the Statue of Liberty bringing all of our immigrants to our shores has been not only an 

extraordinary privilege, but given me the opportunity to speak out on these issues. When the House of 

Representatives passed the most mean-spirited provision that said if you were to give any help whatsoever to 

someone here illegally, you would commit a crime, I stood up and said that would have criminalized the Good 

Samaritan and Jesus Christ himself… It is something that I take very personally, because I have not only 

worked on behalf of immigrants; I have been working to make conditions better for many years… So we may be 

looking at the immigration reform issue as a political issue. And it certainly has been turned into one by those 

who I think are undermining the values of America. But let’s do it in a practical, realistic approach. 

 

On Tax Reform:  

 

Q: If either one of you become president, and let the Bush tax cuts lapse, there will be effectively tax increases 

on millions of Americans. 

OBAMA: On wealthy Americans. 

CLINTON: That’s right. 

OBAMA: I’m not bashful about it. 

CLINTON: Absolutely 

OBAMA: I suspect a lot of this crowd--it looks like a pretty well-dressed crowd--potentially will pay a little bit 

more. I will pay a little bit more. But that investment will pay huge dividends over the long term, and the place where it 

will pay the biggest dividends is in Medicare and Medicaid. Because if we can get a healthier population, that is the 

only way over the long term that we can actually control that spending that is going to break the federal budget. 

CLINTON: It’s just really important to underscore here that we will go back to the tax rates we had before 

George Bush became president. And my memory is, people did really well during that time period. And they will keep 

doing really well. 

 

On War: 

 

CLINTON: Bush intends to leave at least 130,000, if not more, troops in Iraq as he exits. It’s the most 

irresponsible abdication of what should be a presidential commitment to end what he started. So, we will inherit it. 

Therefore, I will do everything I can to get as many of our troops out as quickly as possible, taking into account all of 

these contingencies that we’re going to have to contend with once we are in charge and once we can get into the 

Pentagon to figure out what’s really there & what’s going on. 

 

 

Q: Would you say that you were naive in trusting Bush? 

CLINTON: No. When the Iraq war vote came to the Senate, we were confronting the reality of trying to deal 

with the consequences of Bush’s action. It is abundantly clear that the case that was outlined on behalf of going to the 

resolution--not going to war, but going to the resolution--was a credible case. I was told personally by the White House 

that they would use the resolution to put the inspectors in. Some now think this was a very clear open and shut case. We 

bombed them for days in 1998 because Saddam Hussein threw out inspectors. We had evidence that they had a lot of 

bad stuff for a very long time which we discovered after the first Gulf War. Knowing that he was a megalomaniac, 

knowing he would not want to compete for attention with bin Laden, there were legitimate concerns about what he 

might do. So, I made a reasoned judgment. Unfortunately, the person who actually got to execute the policy did not. 

 

 

Q: Obama says he wants all combat troops out within 16 months of his inauguration. You haven’t offered a 

specific end date. Why shouldn’t voters worry that your position could turn into an open-ended commitment? 
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CLINTON: Because I’ve been very clear in saying that I will begin to withdraw troops in 60 days. I believe that 

it will take me one to two brigades a month, depending on how many troops we have there, and that nearly all of them 

should be out within a year. It is imperative, though, that we actually plan and execute this right. Last spring, I got into 

quite a back-and-forth with the Pentagon, because I was concerned they were not planning for withdrawal, because that 

was contrary to their strategy, or their stated position. I began to press them to let us know, and they were very resistant, 

and gave only cursory information. I will ask the Joint Chiefs & my security advisers the very first day I’m president, to 

begin to draw up such a plan so that we can withdraw. 

 

 

CLINTON: It’s not only bringing our young men and women and our equipment out, which is dangerous. They 

have got to go down those same roads where they have been subjected to bombing and so much loss of life and injury. 

We have to think about what we’re going to do with the more than 100,000 Americans civilians who are there, working 

for the embassy, working for businesses, working for charities. We’ve got to figure out what to do with the Iraqis who 

sided with us. A lot of the drivers and translators saved so many of your young men and women’s lives, and I don’t 

think we can walk out on them without having some plan as to how to take care of those who are targeted. At the same 

time, we have got to tell the Iraqi government there is no more time. They are out of time. They have got to make the 

tough decisions they have avoided making. They have got to take responsibility for their own country. 

 

 

CLINTON: We have to send several messages at once. We are withdrawing, and I believe that is the best 

message to send to the Iraqis. That they need to know that they have to get serious, because so far they have been under 

the illusion that the Bush administration and the Republicans who have more of the same will be there indefinitely. It’s 

important to send that message to the region, because Iran, Syria, the other countries in the neighborhood, are going to 

find themselves in a very difficult position as we withdraw. Be careful what you wish for. They will be dragged into 

what is sectarian divisiveness with many different factions among the 3 main groups. Therefore, we need to start 

diplomatic efforts immediately, getting the Iranians, the Syrians, and others to the table. It’s in their interest, our 

interest, and certainly in the Iraqis’ interest. Bush has taken the view that I find absolutely indefensible, that he doesn’t 

have to bring any agreement about permanent bases and ongoing occupation. 

 

 

Q: Before the US invasion of Iraq, you could have voted for the Levin Amendment which required Bush to 

report to Congress about the UN inspection before taking military action. Why did you vote against that amendment? 

CLINTON: Although I believe we needed to put inspectors in, that was the underlying reason why I at least 

voted to give Bush the authority, put those inspectors in, figure out what is there and what isn’t there. The way that 

amendment was drafted suggested that the US would subordinate whatever our judgment might be going forward to the 

UN Security Council. I don’t think that was a good precedent. Therefore, I voted against it. I did vote to limit the 

authority that was being given to Bush to one year, and that was not approved. I’ve said many times if I had known then 

what I know now, I never would have given Bush the authority. It was a sincere vote based on my assessment at the 

time and what I believed he would do with the authority he was given. He abused and misused that authority. 

 

 

CLINTON: I warned at the time the Iraq war authorization was not authority for a preemptive war. Nevertheless, 

he went ahead and waged one, which has led to the position we find ourselves in today. Now we have to look at how we 

go forward. There will be a great debate between us and the Republicans, because the Republicans are still committed 

to Bush’s policy, and some are more committed than others, with McCain’s recent comments. He’s now accusing me of 

surrendering because I believe we should withdraw startin within 60 days of my becoming president. Well, that is a 

debate I welcome, because the Democrats have a much better grasp of the reality of the situation that we are 

confronting. We have to continue to press that case. It will be important, however, that our nominee be able to present 

both a reasoned argument against continuing our presence in Iraq and the necessary credentials and gravitas for 

commander-in- chief. That has to cross that threshold in the mind of every American voter. 

 

 

Q: Can you make a commitment that 16 months after your inauguration will be enough time for all combat 

troops to get out of Iraq? 

CLINTON: I certainly hope it will be. I hope to have nearly all of them out within a year. 

 

 

Q: Why can’t you just say right now that vote was a mistake? 

CLINTON: I did an enormous amount of investigation and due diligence to try to determine what if any threat 

could flow from the history of Saddam being both an owner of and a seeker of WMD. The ide of putting inspectors 

back in was a credible idea. I believe in coercive diplomacy. You try to figure out how to move bad actors in a direction 

that you prefer in order to avoid more dire consequences. If you took it on the face of it and if you took it on the basis of 
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what we hoped would happen with the inspectors going in, that in and of itself was a policy that we’ve used before. We 

have used the threat of force to try to make somebody change their behavior. What no one could have fully appreciated 

is how obsessed Bush was with this particular mission. Unfortunately, I and others who warned at the time, let the 

inspectors finish their work do not wage a preemptive war, use diplomacy, were just talking to a brick wall. 

Democratic Presidential Candidates Debate in Myrtle Beach, South Carolina, January 21, 2008 

On Health Care:  

Q: Why is it that African-American women would be better off in your health care program? 

CLINTON: My health care program will cover everyone. I don’t leave anybody out. It is a universal system. It 

will build on the congressional plan that provides health care for members of Congress, their staffs, government 

employees, and therefore it is not a new system. It is not government-run. It has the advantage of being proven, so that 

we can withstand what will be obviously the attacks coming from the Republicans, and the right, and the drug 

companies, and the health insurance companies. It also will give comprehensive health care to everyone. It’s especially 

important we do that with chronic diseases. HIV/AIDS has become a chronic disease. We’re able to keep people alive 

in the US. We don’t do enough around the world. We don’t do enough yet to get the services as quickly as necessary to 

a lot of our people who are not given the kind of immediate help that they deserve. 

 

 

CLINTON: We need a universal health care system where we manage chronic diseases, where we get prices 

down because we can bargain with the drug companies, where we say to the health insurance companies that they must 

cover everyone, they have to do it at an affordable rate. For people who might have some financial challenges, I am 

proposing health care tax credits that will make health care for everyone affordable. That that is the right way to go, 

because if we don’t have everybody in the system, we know what will happen. The health care companies will continue 

to cherry pick. The hidden tax that comes when someone does finally show up at the emergency room will be passed 

onto everyone else. So I am adamantly in favor of universal health care. We will have a system to make it affordable, 

but it will be required, as part of shared responsibility, under a new way of making sure that we don’t leave anybody out 

and provide quality, affordable health care for everyone. 

 

 

CLINTON: If you don’t start out trying to get universal health care, we know--and our members of Congress 

know--you’ll never get there. If a Democrat doesn’t stand for universal health care that includes every single American, 

you can see the consequences of what that will mean. It is imperative that we have plans, as both John and I do, that 

from the very beginning say, “You know what? Everybody has got to be covered.” There’s only three ways of doing it. 

You can have a single-payer system, you can require employers, or you can have individual responsibility. My plan 

combines employers and individual responsibility, while maintaining Medicare and Medicaid. The whole idea of 

universal health care is such a core Democratic principle that I am willing to go to the mat for it. I’ve been there before. 

I will be there again. I am not giving in; I am not giving up; and I’m not going to start out leaving 15 million Americans 

out of health care. 

 

On War:  

 

Q: Do you want to respond to whether you’re ready to commit to all combat troops being out of Iraq within a year? 

CLINTON: What I have said is that I will move as quickly as possible. I hope to have nearly all out within a 

year. We don’t know what we’re going to inherent from Bush, but there is a big problem looming on the horizon that 

we had better pay attention to, and that is Bush is intent upon negotiating a long-term agreement with Iraq which would 

have permanent bases, permanent troop presence. He claims he does not need to come to the US Congress to get 

permission, he only needs to go to the Iraqi parliament. That is his stated public position. He was recently in the region, 

and it is clear that he intends to push forward on this to try to bind the US government and his successor to his failed 

policy. I have been strongly opposed to that. We should not be planning permanent bases and long-term troop 

commitments. 

 

 

CLINTON: I'm looking to bring our troops home, starting within 60 days of my becoming president, and 

here's why, Joe. I have the greatest admiration for the American military. I serve on the Senate Armed Services 

Committee. I've been to Iraq three times. I've met with the leaders of the various factions. But there is no 

military solution, and our young men and women should not remain as the referees of their conflict. 

I believe what you're seeing happen is twofold. Of course the surge, the so-called surge, was able to pacify 

certain parts of Iraq. If we put enough of our men and women and equipment in, we're going to be able to have 

some tactical military success. But the whole purpose of the surge was to force the Iraqi government to move 

quickly towards the kind of resolution that only it can bring about. 
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I think what is motivating the Iraqi government is the debate in the political campaign here. They know 

they will no longer have a blank check from George Bush, that I will with draw troops from Iraq. And I believe 

that will put even more pressure on the Iraqis to finally make the decisions that they have to make. 

 

 

CLINTON: Withdrawing troops is dangerous. That’s why I’ve been working to make sure that we knew all of 

the various steps we would have to take, because it’s not just bringing our troops and equipment home. We have more 

than 100,000 civilians there, working for the embassy, businesses, and charities. We have a lot of Iraqis who sided with 

us, translators and drivers who put their lives on the line. I’m committed to withdrawing our troops and to put the Iraqi 

government on notice that their time is running out 

 

Democratic Presidential Candidates Debate in Las Vegas, Nevada, January 15, 2008 

On War:  

CLINTON: Bush has continued to say he can enter into an agreement with the Iraqi government, without 

bringing it for approval to the US Congress, that would continue America’s presence in Iraq long after he leaves office. 

We have to prevent Bush from binding the hands of the next president. So I have introduced legislation that clearly 

requires Bush to come to the US Congress to get anything that he’s trying to do, including permanent bases, numbers of 

troops, all the other commitments he’s talking about. 

Democratic Presidential Candidates Debate in Manchester, New Hampshire, January 5, 2008 

On War:  

OBAMA: [to CLINTON]: I stand by my statement that I would go into western Pakistan if we had actionable 

intelligence to go after al Qaeda, whether or not the Pakistani government agreed. 

CLINTON: We did take action similar to what has been described about 10 years ago, based on what was 

thought to be actionable intelligence, sending in missiles to try to target bin Laden and his top leadership who were 

thought to be at a certain meeting place. They were not taken out at the time. So we have to be very conscious of all the 

consequences. I think it’s imperative that any actionable intelligence that would lead to a strike inside Pakistan’s territory be 

given the most careful consideration. And at some point--probably when the missiles have been launched--the Pakistani 

government has to know they’re on the way. Because one of the problems is the inherent paranoia about India in the 

region in Pakistan, so that we’ve got to have a plan to try to make sure we don’t ignite some kind of reaction. 

 

 

CLINTON: We’re serving notice on the Maliki government that the blank check they’ve had from Bush is no 

longer valid. We’re going to have to have intensive diplomatic efforts. I don’t think anyone can predict what the 

consequences will be. We have to be ready for whatever they might be. We have to figure out what to do with the 

100,000-plus American civilians who are there working at the embassy, not-for-profits or businesses, and all the Iraqis 

who sided with us, like the translators who helped the Marines in Fallujah whom I met, who said they wouldn’t have 

survived without them. Are we going to leave them? This is a complicated enterprise, so it has to be done right. Last 

spring, I began demanding that the Bush administration tell us whether they were undertaking the kind of planning 

necessary for the withdrawal. Clearly, they’re not. As soon as I am elected, I will task [senior military and] security 

advisers to provide such a plan and to begin to execute it within 60 days. 

 

 

CLINTON: The purpose of the surge was to create the space & time for political reconciliation, for the Iraqi 

government to do what only it can do & trying to deal with the myriad of unresolved problems that confront it. We have 

the greatest military in the world. We send in more of our troops, they will be able to dampen down the violence. But 

there has not been a willingness on the part of the Iraqi government to do what the surge was intended to do, to push 

them to begin to make the tough decisions. In the absence of that political action, 23 Americans dying in December is 

totally unacceptable. There is no more cause for us to be there if the Iraqis are just not going to do what they need to do 

to take care of their own country. It’s time to bring our troops home & to bring them home as quickly and responsibly 

as possible. I don’t see any reason why they should remain beyond today. Bush doesn’t intend to bring them home. I 

have said when I’m president I will. Within 60 days, I’ll start that withdrawal. 

 

Democratic Presidential Candidates Debate in Johnston, Iowa, December 13, 2007 

 

On Tax Reform: 
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Q. When are tax increases necessary and appropriate, then? And given the current deficit, which of your 

priorities would be worth asking Americans to pay more for? 

CLINTON: I want to restore the tax rates that we had in the '90s. That means raising taxes on corporations and 

wealthy individuals. I want to keep the middle class tax cuts. And I want to start making changes that will actually save 

us money -- save us money in our Medicare budget, save us money for the average American. 

You know, during the '90s the typical Iowan family's income rose $7,000. We can get back to fiscal 

responsibility and economic growth again. 

 

Democratic Candidates' Radio Debate in Des Moines, Iowa, December 4, 2007 

 

On Foreign Policy: 

 

CLINTON: Well, I'm relieved that the intelligence community has reached this conclusion, but I vehemently 

disagree with the president that nothing's changed and therefore nothing in American policy has to change. 

I have for two years advocated diplomatic engagement with Iran, and I think that's what the president should do. 

He should seize this opportunity and engage in serious diplomacy, using both carrots and sticks. 

I think we do know that pressure on Iran does have an effect. I think that is an important lesson. But we're not 

going to reach the kind of resolution that we should seek unless we put that into the context of a diplomatic process. 

 

 

CLINTON: Well, I did, along with many others, including strong opponents of the Iraq war and the use of 

military force, like Senator Dick Durbin and Senator Carl Levin. 

And all of us have said that if we thought that anything in that resolution gave even a pretense of legitimacy to 

President Bush taking any action, we wouldn't have voted that way. 

In fact, a number of the Democrats worked furiously to clarify the meaning of that resolution. 

The specifics about designating the Iranian Revolutionary Guard as a terrorist organization I believe fits into a 

broader diplomatic effort. I believe in aggressive diplomacy when it comes to Iran. And when you engage in aggressive 

diplomacy, you need both carrots and sticks. 

And I think the designation provides one of those sticks that will give us a chance to make progress to where we 

could have a resolution. 

 

On Immigration:   

 

CLINTON: I spoke out very strongly against an effort that was undertaken in the House of Representatives to do 

just that, to basically say, anyone who offered aid, comfort, or any kind of service to someone in need who turned out to 

be an illegal immigrant was going to face criminal penalties. 

That is not in keeping with who we are as Americans. What is in keeping is having a government fulfill its 

responsibilities. That would be my highest priority, and that's what I would attempt to achieve with comprehensive 

immigration reform. 

 

 

Q: Although, if a citizen witnessed some other kind of crime, wouldn't you want them to report it? 

CLINTON: Well, you know, it's a very clever question, but I think it really begs the question. Because what 

we're looking at here is 12 million to 14 million people. They live in our neighborhoods. They take care of our elderly 

parents. They probably made the beds in the hotels that some of us stayed in last night. 

They are embedded in our society. If we want to listen to the demagogues and the calls for us to begin to try to 

round up people and turn every American into a suspicious vigilante, I think we will do graver harm to the fabric of our 

nation than any kind of person-by- person reporting of someone who might be here illegally. 

I reject that. 

I think again, you have to look at the failure of the federal government and the failure of our political system to 

make a change in how we should be enforcing our immigration laws, and that's what I will try to do. 

 

 

CLINTON: Comprehensive immigration reform means five things. You have to have tough border security plus 

a system of knowing who's here and what they're doing. 

Secondly, you've got to crack down on employers, because people wouldn't come if there weren't a job waiting 

for them. 

Third, you've got to provide more help to local communities to be able to bear the cost, because they don't set 

immigration policy. 

Fourth, you do have to do what Chris Dodd is talking about, and that is, try to create some economic activity by 

working with the countries to our south. 

But, fifth, you've got to have a path toward legalization. 
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And I'm in favor of all of that. 

 

Democratic Presidential Candidates Debate at the University of Nevada in Las Vegas, November 15, 2007 

 

On Health Care: 

 

CLINTON: I have a universal health care plan that covers everyone. I've been fighting this battle against the 

special interest for more than 15 years, and I am proud to fight this battle. You know, we can have a different politic, 

but let's not forget here that the people who we're against are not going to be giving up without a fight. The Republicans 

are not going to vacate the White House voluntarily. We have some big issues ahead of us, and we need someone who 

is tested and ready to lead. I think that's what my candidacy offers.  

 

 

CLINTON: Senator Obama's health care plan does not cover everyone. He starts with children, which is 

admirable -- I helped to create the Children's Health Insurance Program back in 1997. I'm totally committed -- to 

making sure every single child is covered. He does not mandate the kind of coverage that I do. And I provide a health 

care tax credit under my American Health Choices Plan so that every American will be able to afford the health care. I 

open up the congressional plan. But there is a big difference between Senator Obama and me. He starts from the 

premise of not reaching universal health care. 

 

 

CLINTON: Senator Edwards raised health care again. When Senator Edwards ran in 2004, he wasn't for 

universal health care. I'm glad he is now. But for him to be throwing this mud and making these charges, I think, really 

detracts from what we're trying to do here tonight. We need to put forth a positive agenda for America -- telling people 

what we're going to do when we get the chance to go back to the White House. 

 

On Tax Reform: 

 

CLINTON: Six and a half years ago when George Bush came into office, he inherited a balanced budget and a 

surplus -- and the Social Security system was on a path to be solvent into 2055. So what I want to do is move back 

toward fiscal responsibility. I think if we don't do that, we're not going to deal with any of these problems adequately. 

Then I think we will demonstrate that we're serious about getting our house in order again -- and then I think we have to 

have a bipartisan commission. I do not want to fix the problems of Social Security on the backs of middle class families 

and seniors. If you lift the cap completely, that is a $1 trillion tax increase. I don't think we need to do that. 
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Додаток В 

Скрипти теледебатів Джона Маккейна 

 Republican Presidential Candidates Debate in Simi Valley, California, January 30, 2008 

On Immigration:  
 

MCCAIN: But look, I think what we're trying to do to fix this economy is important. We've got to address the 

housing subprime -- housing problem. We need to obviously have this package go through the Congress as quickly as 

possible. We need to make the Bush tax cuts permanent, which I voted for twice to do so. I think we need to eliminate 

the alternate minimum tax that sits out there and challenges 25 million American families. 

 

 

MCCAIN: No, I would not, because we know what the situation is today. The people want the border secured 

first. And so to say that that would come to the floor of the Senate, it won't. We went through various amendments 

which prevented that ever, that proposal. 

But look, we're all on agreement as to what we need to do. Everybody knows that we can fight some more about it, 

about who wanted this or who wanted that. But the fact is, we all know the American people want the border secured first. 

We will secure the borders first when I am president of the United States. I know how to do that. I come from a 

border state, where we know about building walls and vehicle barriers and sensors and all of the things necessary. I will 

have the border state governors certify the borders are secured, and then we will move on to the other aspects of this issue. 

Probably as importantly is tamper-proof biometric documents, which then, unless an employer hires someone 

with those documents, that employer will be prosecuted to the fullest extent of the law. And that will cause a lot of 

people to leave voluntarily. There's 2 million people who are here who have committed crimes. They have to be 

rounded up and deported. 

And we're all basically in agreement there are humanitarian situations; it varies with what -- how they've been 

here, et cetera, et cetera. 

We are all committed to carrying out the mandate of the American people, which is a national security issue, 

which is securing the borders. That was part of the original proposal. But the American people didn't trust or have 

confidence in us that we would do it. So we now know we have to secure the borders first. And that is what needs to be 

done. That's what I'll do as president of the United States. 

 

On War: 

 

MCCAIN: Republicans lost the 2006 election not over the war in Iraq; over spending. Our base became 

disenchanted. If we had done what I wanted to do, we would not only have had the spending restraint, but we'd be 

talking about additional tax cuts today. I'm proud of my record. I'm proud of my record as a foot soldier in the Reagan 

Revolution. And now I'm prepared to lead in restraining spending. 

 

 

MCCAIN:  Well, of course, he said he wanted a timetable before that. We have to understand that we lost the 

2006 election and the Democrats thought that they had a mandate. They thought they had a mandate to get us out of 

Iraq. And I was prepared to sacrifice whatever was necessary in order to stand up for what I believe in. 

Now, in December of 2006, after the election, Governor Romney was asked what he thought about the surge. He 

said at that time: I won't weigh in; I'm a governor. At the time he didn't want to weigh in because he was a governor, I 

was out there on the front lines with my friends saying, we not only can't withdraw, but we got to have an additional -- 

additional troops over there in order for us to have a chance to succeed. 

Then in April, April was a very interesting year (sic) in 2007. That's when Harry Reid said the war is lost and we 

got to get out. And the buzzword was "timetables." Timetables. 

Governor, the right answer to that question was "no," not what you said, and that was, we don't want to have to 

lay -- have them lay in the weeds until we leave, and Maliki and the president should enter into some kind of agreement 

for, quote, "timetables." 

Timetables was the buzzword for withdrawal. 

 

 

MCCAIN: The fact is that I have fought for this surge. I have said, we need to have this succeed. I know the 

situation in Iraq and I am proud to have supported this president and supported the fact that we are succeeding in Iraq today. 

If we had done, if we had waited, laid in the weeds until we leave, then al Qaeda would have won, and we would 

be facing a disastrous situation. 
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MCCAIN: -- (chuckles) -- your negative ads, my friends, are -- have set the tone, unfortunately, in this 

campaign. 

I say to you again, the debate after the election of 2006 was whether we were going to have timetables for 

withdrawal or not. Timetables were the buzz word. That was the Iraq study group. That was what the Democrats said 

we wanted to do. Your answer should have been no. 

 

 

MCCAIN: Because I know how to lead. I know how to lead. I led the largest squadron in the United States 

Navy, and I did it out of patriotism, not for profit. And I can hire lots of managers, but leadership is the quality that 

people look for. 

And I have the vision and the knowledge and the background to take on the transcendent issue of the 21st 

century, which is radical Islamic extremism. I've been involved in every single major national security crisis since -- in 

the last 20 years. I'm proud to have played a role in those. And I'm proud to have played a role in making sure that we 

didn't raise the white flag in surrender in Iraq, as the Democrats wanted us to do and we would have done if we'd have 

set timetables for withdrawal. 

So the fact is -- so the fact is that I have the qualifications and the knowledge and the background and the 

judgment. I don't need any on-the-job training. 

I had the great honor of serving this country in uniform for 22 years. I had the great honor of being inspired 

while I was in the prison camps of North Vietnam by the news of a governor and his wife who cared very much about 

those of us who were in captivity. 

And when I came home I was inspired by him, and I voted for him and I supported him. And I was proud to be a 

leader in the Reagan revolution -- I mean, a foot soldier in the Reagan revolution as we fought these wars together with 

unshakable courage and principle. And I'm prepared to follow in his tradition and in his foot steps. 

 

 

MCCAIN:  Ronald Reagan would not approve of someone who changes their positions depending on what the 

year is. 

Ronald Reagan -- Ronald Reagan came with an unshakable set of principles, and there were many times, like 

when he had to deploy the (INAUDIBLE) cruise missile to Europe and there were hundreds of thousands of 

demonstrators against it, he stood with it. Ronald Reagan had a deal in Reykjavik that everybody wanted him to take, 

but he stuck with his principles. 

I think he knows that I stick with my principles. I put my political career on the line because I knew what would 

happen if we failed in Iraq. 

I hope that the experience I had serving as a foot soldier in his revolution would make him proud for me to 

continue that legacy of sticking to principle and doing what you believe in, no matter what. 

On Tax Reform:  

MCCAIN: I think we are better off overall, if you look at the entire eight-year period, when you look at the 

millions of jobs that have been created, the improvement in the economy, et cetera. 

But I'm trying to emphasize, Anderson, that we are in a very serious challenge right now. There's a lot of 

Americans very uncertain about their future, and we've got to give them some comfort. We've got to give them some 

stimulus. We've got to give them some tax relief. We've got to stop this outrageous, squandering spending that causes us 

to have to borrow money from China, and we've got to get our fiscal house in order. 

I think we went on a spending spree that frankly betrayed Ronald Reagan's principles about tax cuts and restraint 

of spending. 

 

 

MCCAIN: As I understand it, his record was that he raised taxes by $730 million. He called them fees; I'm sure 

the people that had to pay it -- whether they called them bananas, they still had to pay $730 million extra. His job 

creation was the third worst in the country as far as job creation is concerned, and as we all know, he has sattled the 

people of Massachusetts with a $245 million because of a big government-mandated health care system. And while the 

rest of the country was losing 7 percent of the manufacturing jobs while he was governor, 14 percent of the 

manufacturing jobs left the state of Massachusetts. 

So I am proud of my record, and I am proud of reaching across the aisle and getting things done. That's what the 

American people want us to do, and the legislation and the activities I've done, particularly in America's defense, 

particularly in the fact that I've been involved in every major national security challenge this nation has faced. And by 

the way, I think it would be hard for people like Jack Kemp and Tom Ridge, former head of the Department of 

Homeland Security, and Phil Graham and all of the long list of conservatives that support me, both governors -- 

conservative governors -- in fact, your former lieutenant governor, who spent a lot of time on the campaign trail with us. 
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But the point is that I'm proud of the people that have surrounded me and are supporting people, and whether 

they come from one part of the spectrum or the other, strong conservatives are ones who are supporting me. And I'm 

proud of their support, and I'll rely on people to judge me by the company that I keep. 

 

 

MCCAIN: Actually, I think lower- and middle-income Americans need more help. Obviously I think 

that's the case today; that's one reason why we're giving them rebates. I was part of the Reagan revolution. I was 

there with Jack Kemp and Phil Graham and Warren Rudman and all these other first that wanted to change a 

terrible economic situation in America with 10 percent unemployment and 20 percent interest rates. 

I was proud to be a foot soldier, support those tax cuts, and they had spending restraints associated with it. 

I made it very clear when I ran in 2000 that I had a package of tax cuts, which were very important and 

very impactful, but I also had restraints in spending. And I disagreed when spending got out of control, and I 

disagreed when we had tax cuts without spending restraint. And guess what? Spending got out of control. 

 

Republican Presidential Candidates Debate in Boca Raton, Florida, January 24, 2008 

 

On Tax Reform:  

 

MCCAIN: Yes, I will and I'm disappointed, because I think it's very important that we make the Bush tax cuts 

permanent. I voted to make them permanent twice already. 

If people and businesses and families in America are now planning their 2010 budget, there's a great deal of 

uncertainty. And if we don't make the tax cuts permanent, then they will experience what amounts to a tax increase. 

I applaud the efforts and the rapidity with which apparently we are moving. 

But I also would make sure that the -- not only the tax cuts are made permanent, but we cut corporate income 

taxes. That would keep businesses here, and it would keep jobs here and create jobs here. We pay the highest corporate 

income tax of any nation in the world except for Japan. 

I think that it would be very important that no pork barrel projects be added as this bill winds its way through the 

various committees of Congress. I worry about that. I worry that we're going to add pork barrel projects. 

I'm glad to see that we're going to allow people to expense new investments in equipment, so they can write 

them off in a -- in a very short period of time. 

But I really think that -- that we have to understand that the rate cuts by Bernanke are a good beginning. 

Apparently the markets have stabilized a little bit.But we also need to continue to cut tax rates in America. And we also 

have to encourage savings, because if we don't restrain spending, if we don't restrain spending, then we're going to end 

up in the same position that we were in earlier, and that's with an economy that has very serious fiscal difficulties. 

 

 

MCCAIN: Governor Huckabee, you have been one of the strongest and most persuasive proponents of the so-

called fair tax. And it is -- I must tell you, every town hall meeting I have, there's somebody that shows up with a T-

shirt on and there's enormous groundswell for it. 

How do you answer the criticism that a flat-out just sales tax wouldn't cause lower-income Americans more of 

the pain and the burden of running our government and paying for its operations? How do you respond to that particular 

criticism of it? And also, how do you account for the resonance that this proposal has gotten throughout the nation? 

 

 

Q: The Wall Street News and NBC News asked people all across the country in our poll today, "Which party 

would be better in dealing with the economy?" The Democrats had an 18-point advantage. With that in mind, and 

looking at the record over the last seven years, the unemployment rate in 2001 was 4.2; it's now 5.0. The debt was $5.7 

trillion; it's now $9.2 trillion. There was a $261 billion surplus; there's now a $250 billion deficit. Gas was $1.47 a 

gallon; it's now $3.02. 

Why should the American people continue a Republican in the White House with that kind of economic record? 

Senator McCain. 

MCCAIN: Because you can be sure, if you watch the Democrat debates, that they will increase spending, they 

will increase taxes, they will expand the size of government, and they will continue the spending spree which, to a large 

degree, the Republicans have greater responsibility. 

I'll give you some straight talk. And they will not restore the stability of the entitlement programs, which are 

becoming more and more unfunded in their liabilities in the future. The Democrats have already run and told us they 

will increase our taxes. They will increase spending. 

Look, the president of the United States signed into law, two years in a row, pork barrel-laden bills, $35 billion 

worth of pork, worth of earmarked projects which are outrageous. Now, we could have given a $1,000 tax credit for 

every child in America for that $35 billion. Instead we chose a bridge to nowhere. 

I will, as president, veto every one of these big spending bills. I will impose some fiscal discipline. There is 

nothing that -- anything the Democrats have said except -- that I have seen except tax and tax, spend and spend, elect 
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and elect. 

We will clean up our act and we will regain the confidence of the American people as being careful stewards of 

our tax dollars, and we will fix this problem with having to borrow money from China, because then we will balance 

our budget, just like every governor in America has been required to do as well. 

 

 

MCCAIN: Well, I'm sure the -- those people that had to pay it did -- (chuckles) -- I would imagine. 

But look, I voted -- I voted on the tax cuts because I knew that unless we had spending under control, we were 

going to face a disaster. We let spending get completely out of control. Of course, those tax cuts have to remain -- 

remain permanent, otherwise people experience a tax increase. 

We let spending get out of control. We Republicans lost an election -- we lost an election because of the bridge 

to nowhere and the fact that we presided over the biggest increase in the size of government that with -- since the "Great 

Society." We -- we let it get out of control. And the fact is that if we had had the spending restraints that I proposed, we 

would be talking about more tax cuts today. We would be talking about more tax cuts. The trust and confidence in our 

base was eroded. I will restore that trust and confidence because I will restrain spending along with further tax cuts. 

And I'm very proud of my record. 

And if you look at those organizations that grade people -- such as the National Taxpayers Union, the Citizens 

Against Government Waste, Citizens for a Sound Economy, the U.S. Chamber of Commerce -- my record is very, very 

high for a consistent record of being a fiscal conservative, a record that I'm very proud of. 

 

 

MCCAIN: You remember back in 1982 when Phil Gramm -- Phil Gramm and Warren Rudman and Gramm-

Latta and all of those people got the first real tax cuts done, the real -- first real restraints in taxes. I was there. You were 

there. And I rely on those people to a much larger degree than any, quote, "formal" organization, although the secretary 

of Treasury is obviously one of the key and important posts that I would have. 

 

On Foreign Policy: 

 

Q: Senator McCain, you are in favor of mandatory caps. 

MCCAIN: No, I am in favor of cap-and-trade. And Joe Lieberman and I, one of my favorite Democrats and I, 

have proposed that it's, and we did the same thing with acid rain. They're doing it in Europe now, although not very well. 

And all we are saying is, look, you can reduce your greenhouse gas emissions; you earn a credit. Somebody else 

is going to increase theirs; you can sell it to them. 

And meanwhile we have a gradual reduction in greenhouse gas emissions. 

We need a global agreement, but it has to include India and China. We need to go back to nuclear power. We 

cannot be dependent on $400 billion a year paying for foreign oil. There's a nexus here. 

But climate change, in my view, is real. It can affect states like Florida dramatically because I think it has to do 

with violent weather changes, as well. 

But I am confident, I am confident American technology can -- and the embrace of green technologies, many of 

the things that Rudy just talked about, and nuclear power being one of them -- we can reduce these greenhouse gas 

emissions. 

And suppose that we are wrong and there's no such thing as climate change and we hand our kids a cleaner 

world. But suppose we are right and do nothing. I think that's a challenge for America. We can meet it. 

 

 

MCCAIN: But look, I won the majority of Republican vote in both New Hampshire and South Carolina. Most 

conservative Republicans' major concern is the threat of radical Islamic extremism. I'm making my case that I can make 

American safe and safer -- I can restore trust and confidence -- and that I can make the needed changes to have the 

fundamentals of our economy, which are still strong, bring us through this difficult times. 

Conservative Republicans are also concerned about climate change that we just mentioned because of their belief 

in their stewardship of this planet and our stewardship. There's many people who are concerned and have a priority of 

the -- the independence of the state of Israel. They know that I know how to keep Israel independent as well. 

 

On War: 

 

MCCAIN: I know of no military leader, including General Petraeus, who says we can't sustain our effort in Iraq. 

So you're wrong. The fact is, we are succeeding in Iraq. We're going back down to previous levels, and we will be able 

to withdraw troops over time if we succeed. 

If we do what Senator Clinton said that she wanted to do night before last, and that's wave the white flag of 

surrender and set a date of withdrawal, then we will have expenses, my friends, in American blood and treasure, 

because al Qaeda will then have won. 

We are succeeding in Iraq, and every indicator is that, and we will reduce casualties and gradually eliminate 
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them. Anybody who doesn't understand that it's not American presence, it's American casualties. We have American 

troops all over the world today and nobody complains about it because we're defending freedom. 

That's one of the obligations of being the world's superpower. 

I'm proud to be the only one on this stage that said that we have to abandon the Rumsfeld strategy and we have 

to adopt the strategy that is succeeding, and that's happened. I'm the only one that said that. It is succeeding. And we 

will be able to reduce our costs, and we will be able to have a stable Middle East, where our vital national interests, 

national security interests are at stake. 

And I'm so proud of the job that the men and women in the military are doing there, and they don't want us to 

raise the white flag of surrender, like Senator Clinton does. They know we can win. And their message to you and to me 

is, let us win. 

 

 

MCCAIN: It was worth getting rid of Saddam Hussein. He had used weapons of mass destruction, and it's clear 

that he was hell-bent on acquiring them. 

The problem was not the invasion of Iraq; the problem was the mishandling of Iraq for nearly four years by 

Rumsfeld. And again, I railed against that. I was criticized by Republicans. There were others that -- that called for a 

phased or secret withdrawal. 

The war in Iraq is justified because of the threat of Saddam Hussein. 

It was the mishandling of the war. Now we're on the right track. Now we are succeeding. And if we withdraw 

and if we decide that we have to get out of there, I guarantee you al Qaeda will be trumpeting to the world that they 

have defeated the United States of America – 

Q: But Senator, my question is, was the – 

MCCAIN: (Inaudible) -- my answer. 

Q: -- was the war a good idea, worth the price in blood and treasure? 

MCCAIN: It was a good idea. It was not worth the failures that happened, but it is worth it at the end of the day 

because we will have peace and success in the Middle East, and our men and women will return, and return with honor, 

and they won't have to go back and fight al Qaeda there. 

 

Republican Presidential Candidates Debate in Myrtle Beach, South Carolina, January 10, 2008 

 

On Foreign Policy: 

 

Q: Senator McCain, you've been a naval commander. This group, the Iranian Revolutionary Guard, has been 

designated a terrorist organization. They made an aggressive and provocative approach to our warships. There was no 

certainty they weren't about to set off bombs. What would you have done as a commander? 

MCCAIN: I would have placed my confidence in the captains of those ships? 

Q: Well, what if you had been the captain, what would you have done? 

MCCAIN: If I'd have been the captain of the ship, I probably would have assessed the situation as it was at the 

time. And for those of us who are not in that situation to second guess is a little bit presumptuous. It's a long, hard 

process to become the commander of a Navy ship. These are the most professional and well trained and capable people 

in the world. 

And since our beginning days as an independent nation, we've had conflicts over the issue of freedom of the 

seas, dating back to the Barbary pirates, dating back to World War I when German u-boats were sinking U.S. maritime 

ships, to the outbreak of -- led to the outbreak of World War II, as well. 

 

 

Q: Congressman Paul, can we go back to the Middle East? You have said the United States should not be trying 

to broker peace between the Israelis and Palestinians. Should the president even be there today, sir? 

MCCAIN: Could I just make a comment? I'm not interested in trading with Al Qaida. All they want to trade is 

burkas. I don't want to travel with them. They like one-way tickets. 

  

 

MCCAIN: I guess, very briefly, it's not American casualties. It's American presence -- I mean, not American 

presence. It's American casualties. We've been in South Korea for 50 years. We've been in Japan and Germany since the 

end of World War II. We're in Kuwait. 

It's up to the Iraqi government and the United States government. Anybody who thinks it's the length of time 

we're there that matters, it's American casualties that matter and those casualties have been dramatically reduced, thanks 

to these brave and courageous young men and women who we should be supporting and not condemning what they're doing. 

 

On War: 

 

MCCAIN: I have been one of those involved in one of the most important changes that could have ever made, 
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and that is reverse a losing strategy in Iraq which would have entailed the loss of so much and so much sacrifice of 

American treasure. And now we have a new strategy, and we are succeeding. 

If we would have done what the Democrats had wanted to do six months ago, al Qaeda would be trumpeting to 

the world that they beat us. I'll never let that happen. We'll never surrender. 

I've brought about change in spending practices. The chairman of the Appropriations Committee called me the 

sheriff. 

I have saved $6 billion on a deal for an Air Force tanker that was a terrible rip-off of the taxpayers which 

wouldn't have happened if it hadn't been for me. 

Ask Jack Abramoff if I'm an insider in Washington. You would probably have to go during visiting hours in the 

prison. And he will tell you, and his lobbyist cronies, of the change I made there. 

And also, I think it's important to know that I have never asked for or received a pork barrel project or earmark 

for my state. But I have known how to change things. And we have changed a lot of things. And we will change more 

things. 

And, if I can change the things that I was able to as a senator, I'm looking forward to the changes that I can make 

when I'm the president of the United States. 

 

Republican Presidential Candidates Forum in Milford, New Hampshire, January 6, 2008 

 

On War: 

 

MCCAIN: I know that I have been an agent of change. I'm proud to have been one of those who played a key 

role in bringing about one of the most important changes in recent years and that was the change in strategy from a 

failing strategy in Iraq pursued by Secretary Rumsfeld, which was needlessly causing the sacrifice of our most precious 

American treasure. 

And I and several others fought for this change in strategy, said we had no confidence in the then secretary of 

defense, Secretary Rumsfeld, and this change has had enormous benefit to America, to our security and to our future. 

 

 

MCCAIN: I know how to nail down the people that want to charge the American people $2 billion extra for an 

Air Force tanker. 

And I know how to bring about change, and I know how to go after them. And I've done that. 

But I'm very proud -- I'm very proud of the change in Iraq that has saved young Americans' lives. And I can't 

imagine and I can't be prouder of being that kind of an agent of change. 

 

 

Q: Senator McCain, you said the other day that Governor Romney was "looking at his shoes," quote-unquote, 

during the Iraq war debate. What does that mean? 

MCCAIN: Well, it means that I never heard him criticize the Rumsfeld strategy. I did not hear him support the 

strategy that we are now employing, and in a previous debate he said it was apparently working, when it was clear, to 

those of us who know Iraq, those who know the situation on the ground, that it was working. 

But, look, we'll have these differences and I hope that the American people will judge me on my merits and my 

experience and that's what I'm running for president on. 

 

On Foreign Policy: 

 

MCCAIN: And I am convinced, when you saw today an American Al Qaida who is dedicated to the destruction 

of the United States of America, when you saw Osama Bin Laden in the last two weeks with messages, one of them 

directly to the Sunni in Baghdad and Anbar Province, to tell them to turn against the Americans, I believe that -- I know 

that strategy is working. 

I know it's the greatest change -- I don't know of a better change than saving American lives and, of course, I've 

been an agent of other change. Some people don't agree with campaign finance reform. That was a change. Some 

people don't agree with the line item veto when we passed. That was a change. 

I have been an agent of change in Washington. I know how the system works. 

 

 

MCCAIN: All I can say is that I also had experience in leadership, not in management. I led the largest 

squadron in the United States Navy, not for profit, but for patriotism. I'm proud of that record of leadership. 

And I also have the broad-based experience, and knowledge, and background to make decisions over the 

major national security challenges that have faced this nation over the last 20 years. I've been involved in 

literally every one of them. 

And I had the foresight to know what needs to be done in Iraq. I was involved in every one of these other 

issues. 
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So the American people want change. I know that I can do the things and have done the things they 

wanted done. 

But they also want America secure. And I've spent my life in defending this nation and making it secure. 

And I know how that has to be done, and I know how to meet the transcendent challenge of the 21st century. 

We're in two wars. And we're in a struggle against radical Islamic extremism. We've seen the 

manifestations of that today. That young man that tore up his passport, some day he's going to wish that he had 

never done that. 

And Osama bin Laden, I know how to get him, and I will get him. And that's the kind of experience and 

leadership and the change that the American people also want… 

 

On Immigration: 

 

MCCAIN: Well, first of all, the C visa, as Governor Romney refers to, was an earned right, not an automatic 

one. Two million people that Secretary Chertoff has said are in this country illegally have to be rounded up and 

deported immediately. 

So, certainly, amnesty for all or even citizenship for all was not allowed. 

Second of all, you had to have a job. You had to go through the naturalization process. You had to pay a fine. 

You had to do many things. 

And during this debate and discussion, we talked about different -- because it ended up not leaving the floor of 

the Senate -- about this touchback provision for some. 

But, look, we all know the debate has gone on about who wants, quote, "amnesty" and, of course, I have never 

ever supported amnesty and never will. But the point is we've got to work together and move forward and solve this 

problem. 

Our borders are broken. We have to fix them and that's our first priority and as president, I will secure our 

borders and I will have the governors of border states certify those borders are secure. Then we move on to the ways 

that we discussed last night, a temporary worker program that works, addressing the issue of the people who are here 

illegally in a humane fashion. 

I'm not interested in calling up a mother of a son or a daughter who's fighting in Iraq and telling them, I'm not 

interested in calling the son or daughter in Iraq and telling them I'm deporting their mother. 

We've got to address this issue in a humane and compassionate fashion. We've got to have national security first, 

which means secure our borders, and then we move forward together on this issue. That's the way we're going to resolve 

the issue of illegal immigration in America and American people want the borders secured first, but Americans are 

compassionate and loving and caring people and they will address it, I believe, in that fashion. 

 

 

MCCAIN: In 2005, not that along ago -- I think it was 2005 -- Governor Romney, when told about the plan, said 

it was reasonable and, quote, "not amnesty." We need to get beyond this. We need to sit down together and work this 

out, and we have to figure out a way of addressing the issue of the other 10 million. 

By the way, it was Secretary Chertoff who said there's 2 million who have committed crimes in this country and 

we have to get them out of this country. And of course it's not automatic. They have to do many things in order to 

qualify, and it's an earned ability to do so. 

Many will be deported, unfortunately, or fortunately, depending on how you look at it, but, again, instead of 

fighting about who's for this and who's for that, we have a national security challenge. We have an issue that's de facto 

amnesty because of the 12 million people that are still here illegally. And we need to sit down together and in the kind 

of conversation the rest of us had last night about how we can come up with a real solution and address it and address it 

in a way that we can be proud of at the end of the day. 

 

Republican Presidential Candidates Debate in Manchester, New Hampshire, January 5, 2008 

 

On War: 

 

MCCAIN: I'd like to give the president some credit for that. 

Now, I strongly disagreed with the strategy employed by Secretary Rumsfeld. 

And by the way, I'm the only one here that disagreed at the time, and I'm the only one at the time that 

said we've got to employ a new strategy and outlined what it was, which is the Petraeus strategy. 

I said at the time I had no confidence in the then-secretary of defense. 

But we are succeeding now in Iraq. And the fact is as we blame the president for the failed strategy, we 

should give him credit for changing the strategy and changing the leadership so that we now have I think one of 

the finest military leaders in American history in David Petraeus. 

So, look, I think we've got enormous challenges ahead of us. I think the transcendent challenge of the 21st 

century is radical Islamic extremists. 

And the way, I'd like to give my friend the mayor for the great job that he did after 9/11 and the way that 

he and the president rallied this nation. 
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But I know how to lead, I've been involved in these issues, and I know how to solve them. 

 

On Foreign Policy: 

 

MCCAIN: I agree with the doctrine. 

And I'd also like to give President Bush a little credit, as we have this discussion. 

Right after 9/11, every expert in the world said there would be another attack on the United States of 

America. There hasn't been. 

Now, maybe that's all by accident. But if there had been, I think it's very clear where the responsibility 

would have been placed. So I think we ought to give him credit for that. 

We went through the greatest reorganization of government since the creation of the Defense Department 

and the creation of the Defense -- Department of Homeland Security. 

And America is safer. America is not safe; America is safer. 

 

 

MCCAIN:I just wanted to say to Governor Romney, we disagree on a lot of issues, but I agree you are the 

candidate of change. 

But the difference I would have with Senator Obama has got to do with national security. I know Senator Obama 

and I've worked with him many times and I respect him, as I respect Senator Clinton. Senator Obama does not have the 

national security experience and background to lead this nation. 

We are facing the transcendent challenge of the 21st century. And that is radical Islamic extremism. 

In his recent statements on various foreign -- national security issues, I have strongly disagreed. 

But I am -- can make it perfectly clear that it requires a lot of knowledge and a lot of experience and a lot of 

background to have the judgment to address the challenges that our nation faces in the 21st century. 

 

 

MCCAIN: At that price of oil, we're going to send $400 billion a year overseas to oil-producing countries. Some 

of that money will end up in the hands of terrorist organizations. It will certainly end up in the hands of dictators who 

do not have our interests or our values, and sometimes want to harm America. 

We have to reduce the dependence on foreign oil, and we have to eliminate -- we have to address the issue of 

greenhouse gas emissions. 

I think it's a nexus of two critical issues facing this country: alternate energy -- nuclear power, wind, solar, tide, 

hybrids. We have to unleash the technology of America -- and we must reduce and eventually eliminate this 

dependency on foreign oil, because it has become a national-security issue, and we have to reduce greenhouse gas 

emissions, because I believe there's enough evidence that we are going to damage this planet beyond repair unless we 

begin to address that issue. 

 

On Immigration: 

 

MCCAIN: I come from a border state. I've very aware of the challenges we face and the impact of illegal 

immigration. So, we will secure the borders first. As president, I will have the border state governors certify that 

those borders are secure. 

And, of course, in the course of our debates and discussions and -- with Secretary Chertoff, he said that 

there's 2 million people who are in this country illegally who have committed crimes. Those people have to be 

deported immediately. 

And I do believe we need a temporary worker program. One with an employee -- employment -- electronic 

employment verification system and tamper-proof biometric documents, so that the only document and that 

system (inaudible) can an employer legally hire somebody, and any employer who employs someone in any other 

way will be prosecuted to the fullest extent of the law. 

 

 

MCCAIN: Now, I want to say again, this is a national security issue. We have to secure our borders. 

But I want to say again, these are God's children. We have to address it in as humane and compassionate 

an issue as possible. But we have to respect our nation's security requirements. 

So I think that it's time Republican and Democrat sat down together and resolved this issue. Because if 

you've got broken borders, and if you have 12 million people here illegally, then, obviously, you have de facto 

amnesty. 

It is a federal responsibility. The federal government must act. I will act as president. 

 

 

MCCAIN: There is no special right associated with my plan. 

I said should they should not be in any way rewarded for illegal behavior. 
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They have to get in line behind everybody else. 

ROMNEY: Are they sent home? Are they sent home? 

MCCAIN: Some of them are, some of them are not depending on their situation. 

ROMNEY: The last bill you put forward... 

MCCAIN: If a woman who has been here for eight years... and has a son fighting in Iraq... I'm not interesting in 

calling her up, calling up her son and telling I'm deporting his grandmother. 

 

 

MCCAIN: The answer is, we were still negotiating, we were debating, we were saying that some people have to 

go back to the country that they came from before they came here... 

ROMNEY: I'm sorry, there was a Z visa. The Z visa was given to everybody... 

MCCAIN: ... that some people have to go back. 

First, as Rudy said, we have to round up the 2 million who have committed crimes and deport them immediately. 

ROMNEY: Let's not divert. 

MCCAIN: And that is not amnesty for anyone. 

 

On Health Care: 

 

MCCAIN: And they can -- and they will be able to go out and choose their insurer, anywhere in America, 

and they will be able to then to get affordable health care in America. 

But we have to make the recipient of the health care more responsible. We have to have outcome-based 

results for health care. We have to emphasize wellness and fitness. 

One of the most disturbing things in America is the increase in diabetes, obesity and high blood pressure 

amongst younger Americans. So we have to award wellness and fitness.  

And that way, we'll have a healthier nation and we will have less health care costs. 

But, again, you made a statement about European nations, they all get health care. Well, some people here 

in New Hampshire have been to Canada. I don't think they want that system 

 

 

MCCAIN: There are five major diseases that consume 75 percent of health care costs in America. If someone 

has diabetes, we should give the health care provider a certain amount of money and say, "Care for that patient. And if, 

at the end of that period of time, and that patient is well, we'll give you a reward." Rather than every test, every 

procedure, every MRI. 

And we need walk-in clinics, and we need community health care, and we need incentives for home health care 

as opposed to long-term care. 

In my state of Arizona, we adopted a proposal which incentivizes health care providers to keep people in home 

health care settings -- dramatically less expensive than long-term care. 

In Arizona, we have one-half the number, per capita, of people in long-term care facilities as the state of 

Pennsylvania. 

Incentives to keep costs down, Charlie. There are no incentives in the system today. 

Could I just mention one other thing? Both the attorney general of South Carolina -- I don't know why I mention 

South Carolina... and the attorney general of Iowa -- and I don't -- well, anyway... have sued the pharmaceutical 

companies because of overcharging of millions of dollars of Medicaid costs to their patients. 

How could that happen? How could pharmaceutical companies be able to cover up the cost to the point where 

nobody knows? Why shouldn't we be able to reimport drugs from Canada? 

It's because of the power of the pharmaceutical companies. We should have pharmaceutical companies 

competing to take care of our Medicare and Medicaid patients. 

ROMNEY: OK, don't leave me. Don't send the pharmaceutical companies into the big bad guys. 

MCCAIN: Well, they are. 

 

Republican Presidential Candidates Debate in Johnston, Iowa, December 12, 2007 

 

On War: 

 

MCCAIN: Thank you. I've devoted my life in uniform and in public office to keeping this nation safe. I've been 

involved in every major national security issue of our time. That kind of experience is what's given me judgment: the 

judgment to oppose a failed strategy in Iraq, a judgment to call for the strategy that's succeeding now. And I wasn't very 

popular because of it. I have the judgment and the experience, and I believe that I can ask every American to serve. I 

have one guiding principle, one ambition, and that is to keep America safe and to achieve and maintain our greatness. 

 

On Foreign Policy: 
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MCCAIN: Of course, any nation that no longer has economic strength sooner or later will lose its military 

strength, so it's a national security issue. We have many trillions of dollars of unfunded liability. Obviously, we've been 

on a spending spree. We cannot increase taxes. If oil reaches $100 a barrel, which many people think it may, $400 

billion of the American treasury will go to oil-producing countries. Some of those monies will go to terrorist 

organizations. We have got to achieve energy independence, oil independence in this nation. I will make it a Manhattan 

project, and we will, in five years, become oil independent. 

 

 

MCCAIN: Well, obviously, we should make sure that every nation respects human rights, and we should 

advocate that and try to enforce it. But I will open every market in the world to Iowa's agricultural products. I'm the 

biggest free marketer and free trader that you will ever see. And I will also eliminate subsidies on ethanol and other 

agricultural products. They are n impediment to competition. They are an impediment to free markets. And I believe 

that subsidies are a mistake. And I don't believe that anybody can stand here and say that they're a fiscal conservative 

and yet support subsidies which distort markets and destroy our ability to compete in the world and destroy our ability 

to get cheaper products into the United States of America. 

 

 

MCCAIN: I think the hardest thing in this age of struggle against radical Islamic extremism is balancing the 

rights of everyone's privacy, plus our ability to combat this great evil of radical Islamic extremism. And that's why I 

think there has to be the participation of the courts, the legislature, the executive branch, and the American people to 

what measures we take. 

 

On Tax Reform: 

 

MCCAIN: I'm happy to say low-income Americans except for payroll taxes don't pay taxes, but we've got to 

reform the tax code. Nobody understands it, nobody trusts it, nobody believes in it, and we have to fix it. And we can't 

raise taxes as our Democrat friends want. So I don't know exactly who's paying the most of the burden, but I would say 

that the American people need a tax code they can understand and that they know is fair. 

 

Republican Presidential Candidates Debate at the University of Miami, December 9, 2007 

 

On War: 

 

MCCAIN: Because we are succeeding. And years ago, when the Rumsfeld strategy was failing, I was the only 

one on this stage that said it has to change. 

I was the only one on this stage that said we have to pursue a new strategy that Senator Edwards and others used 

to call the McCain strategy and the McCain surge. They don't do that anymore. 

And it was tough in those days, when I said that Rumsfeld had to go, and I had no confidence in him. And I was 

accused of disloyalty. 

Republicans went to Iraq and blamed it on the media. It wasn't the media. We had a failed strategy. Now we 

have a successful strategy. We can succeed. We will succeed. 

And I often like to tell my friends of the time, last Fourth of July, when I saw 128 brave Americans, most of 

them Hispanic, who had a green card, who raised their hands to become citizens of the United States. 

Two weren't there because they'd been killed in combat the week before. I was never (sic) proud of our Hispanic 

citizens who were willing to lay down their live to become citizens of this country. They will succeed and I will honor 

their memory. 

 

On Foreign Policy: 

 

MCCAIN: First of all, could I again congratulate the people of Venezuela for rejecting this dictator's attempt to 

become a president for life? And I also would like to echo the words of Prince Juan Carlos, "Por que no te callas?" 

"Why don't you shut up?" 

I'm pleased to have the support of Ileana Ros-Lehtinen, Mario and Lincoln Diaz-Balart, who advise me and 

know these issues, and Mel Martinez, every day. My friends, tonight our thoughts and prayers go out to Dr. Bucet (ph), 

who fights for freedom, who is now in prison, because Dr. Bucet (ph) resisted and fought against a state-controlled and 

state-mandated abortion. 

God bless him and those students who wore this bracelet called Cambio, who are now under arrest today. 

Of course we need to keep our embargo up. Of course we cannot allow economic aid to flow to Cuba. And if I 

were president of the United States, I would order an investigation of the shoot-down of those brave Cubans who were 

killed under the orders of Raul and Fidel Castro, and, if necessary, indict them. 
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Q: Senator McCain, your vision of Hispanics in the future. 

MCCAIN: My vision of America in the future when Hispanics are a very large percentage of our population is 

that we will be enriched. We will be enriched by their music, their culture, their food, their language, and most of all, 

their love of America. 

Most of these people came from places where they were deprived of human rights, whether it be a terrible place 

like Cuba, or a country like Venezuela, where you have a two-bit dictator, depriving them of their opportunities to move 

forward. 

I know what it's like to be deprived of one's human rights, and I know that one of the things that Hispanics will 

do is love this country and defend it, and defend the great beauty and wonder of this nation, and keep it a shining city on 

a hill. 

 

On Immigration: 

 

MCCAIN: I think the most practical value is to make English used by all Americans and all citizens, and all who 

come here. The only way we move up the economic ladder from the bottom rung is to know English. And I would 

emphasize the importance of every person who comes to this country to become a citizen and enjoy its liberties and 

beauty is to learn English. And I will do everything I can to help them do that. 

 

 

MCCAIN: I come from a state where illegal immigration has caused enormous problems, whether it be 

shootouts on the freeway or broken borders or destroyed wildlife refuges. 

And I thought my job, and I believe my job, as a senator from a state on the border, is to get in the arena, not 

stand by and complain or say no to everything, but get in the arena. 

I learned that Americans want the border secured first. That's what we will do. 

But I'll say to you what I said at the last debate before a non- Hispanic audience. And that is, we have to address 

this issue with compassion and love, because these are human beings. 

Of course, no one goes ahead of the line. Of course no one who has broken our laws can be rewarded to do so. 

Of course there can't be amnesty. 

But I want to tell you, brave Hispanics have served this country around the world. 

They have served in the Vietnam War. And I'll take you down to the Vietnam War Memorial, and show you the 

names engraved in black granite. 

I will take you to Iraq today and, as I was over Thanksgiving, and introduce you to brave young Hispanics who 

are serving our country. Some of them, their parents came here illegally. 

We cannot reward illegal behavior. We have to fix the borders. We cannot allow this nation to be inhumane or 

without love and compassion. 

 

 

Q: The American children, do they have the right not to be separated from their parents because of (inaudible)? 

MCCAIN: When we failed to pass immigration reform through the Congress of the United States it was a 

colossal failure. And, as a result of that, we have all kinds of different problems -- the problem you talk about, people 

who have been here for many years, people who have not been here a very long time. 

We have cities and towns and others declaring sanctuaries; others the opposite. 

And because of our failure at the federal level, we have had this incredible problems which are spawned by it, 

because we failed. 

The message of our failure is they want the border secured first. And we must secure the borders first, and then 

we move on to all of these other issues which many of them are heart wrenching and humanitarian. Very tough 

decisions. 

But once we secure the borders, I'm convinced the American people will proceed with issues like this in a 

humanitarian and compassionate fashion. 

But until we get the borders secured, the lesson we learned was that they aren't ready to address almost any other 

aspect of this issue. And I regret that. 

But, as president of the United States, I will secure the borders... 

 

On Health Care: 

 

MCCAIN: The real question is: How are we going to keep health care costs down, because we have the highest 

quality of health care in the world in America today? 

And unlike the Democrats, I'm going to preserve that quality of health care, and at the same time stop the 

inflation and the skyrocketing costs of health care. And there's a couple of principles. One is to make the recipient of the 

health insurance to be much more responsible in health-care costs and how they allocate and how they choose their 

insurance policies. 

To address wellness and fitness, which is a key element of any way we're really going to reduce health-care costs 
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in America. To give every American family a $5,000 refundable tax credit so they can go anyplace in the world -- in 

America to acquire the health insurance policy that best suits their needs. 

And, if they've got money left over, then invest it in a health savings account. 

Ronald Reagan said nobody ever washed a rental car. And that's true in health insurance. If they're responsible 

for it, then they will take more care of it. And we should have wellness and fitness as emphasized all over America 

today, particularly amongst young people. 

 

Republican Presidential Candidates Debate at the Progress Energy Center for the Arts in St. Petersburg, 

Florida, November 28, 2007 

 

On War: 

 

MCCAIN:Well, I would do a lot of things, but the first and most important and vital element is to continue this 

surge which is succeeding and we are winning the war in Iraq. 

That's the first thing I would do. I would make sure that we do what we can to help reconstruct the country, to 

help the Maliki government move forward as rapidly as possible to train the police. 

But I'll tell you one other thing we're -- I'm going to do, is we're going to fight back the Democrats' efforts to set 

a date for withdrawal which is a date for surrender. 

Now, my friends, I'm the only one on this stage -- I'm the only one on this stage -- that said that the Rumsfeld 

strategy was failing and was doomed to failure. I'm the only one on this stage that said we've got to have a new strategy, 

and that's the strategy we're employing now. 

And I got a lot of heat when I said that that strategy was failing and it had to be changed, because I've had the 

experience and the background and the knowledge of every national security issue we've faced in the last 20 years. 

And I'm telling you, that if we continue this strategy, we can succeed. And if we had done what the Democrats 

said to do six months ago, Al Qaida would be telling the word they beat America. 

 

On Foreign Policy: 

 

MCCAIN:Well, let me remind you, Congressman, we never lost a battle in Vietnam. It was American public 

opinion that forced us to lost that conflict. 

I think it's important for all Americans to understand the fundamental difference. After we left Vietnam, they 

didn't want to follow us home. They wanted to build their own workers' paradise. If you read Zarqawi, if you read bin 

Laden, if you read Zawahiri, read what they say. They want to follow us home. They want Iraq to be a base for Al 

Qaida to launch attacks against the United States. Their ultimate destination is not Iraq. 

Their ultimate destination is New York City, Washington, D.C., Chicago and Phoenix, Arizona. This is a 

transcendent challenge of our time. 

I believe that we can meet it and we will defeat it. 

 

On Immigration: 

 

MCCAIN: You know, this whole debate saddens me a little bit because we do have a serious situation in 

America. In 1986, we passed a law that said we would enforce our borders, and gave amnesty to a couple of million 

people. We gave the amnesty. Now we have 12 million people and still borders that are not enforced. 

I came to the Senate not to do the easy things, but to do the hard things. Mel Martinez and I knew this was going 

to be a tough issue, but we thought the status quo was unacceptable: broken borders; 12 million people here illegally; a 

need for a temporary worker program, certainly in my state in the agricultural section, certainly in this state of Florida. 

And we tried to get something done. We said we'd enforce the borders. The American people didn't believe us. 

They don't believe us because of our failure in Katrina, our failure in Iraq, our failures in reining in corruption and out 

of control spending. 

So we tried and we failed. And I appreciate the president's efforts. He comes from a border state too. And what 

we've learned is that the American people want the borders enforced. We must enforce the -- secure the borders first. 

But then you've still got two other aspects of this issue that have to be resolved as well. And we need to sit down 

as Americans and recognize these are God's children as well. 

And they need some protection under the law. And they need some of our love and compassion. 

And I want to assure you that I'll enforce the borders first, that as president of the United States, we'll solve this 

immigration problem. And we won't demagogue it. And we won't have sanctuary cities. And we won't have all this 

other rhetoric that unfortunately contributes nothing to the national dialogue. 

 

On Tax Reform: 

 

MCCAIN: I do not, and I think we should look very carefully at it. And I think we should look very carefully at 

some of the provisions, which according to The Wall Street Journal would increase an individual's tax rate up into the 

30s. Obviously, we need a simpler, fairer tax code. Everybody knows that. We need to have a commission that reports 
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out a credible proposal. And then we do what we do with the base closing commissions. Congress can't fool around, 

they either vote yes or no. 

If Congress can't fix the tax code, give me the job and I'll fix it. 

I just want to also say that Congressman Paul, I've heard him now in many debates talk about bringing our troops 

home, and about the war in Iraq and how it's failed. 

And I want to tell you that that kind of isolationism, sir, is what caused World War II. We allowed Hitler to 

come to power with that kind of attitude of isolationism and appeasement. 

And I want to tell you something, sir. I just finished having Thanksgiving with the troops, and their message to 

you is -- the message of these brave men and women who are serving over there is, "Let us win. Let us... 

 

Republican Presidential Candidates Debate at the Shingle Creek Resort in Orlando, October 21, 2007 

 

On War: 

 

Q: Senator McCain, you're running the closest to Clinton, but you still trail her by three points in our latest poll. 

The biggest issue between the two of you clearly is the war in Iraq. You strongly support the troop surge. She wants to 

start pulling the troops out. Is that a winner for Republicans in 2008? 

MCCAIN: I don't know. And I can't be concerned. Because I know too many brave young Americans that are 

serving and sacrificing in Iraq, as we speak. 

I would much rather lose a campaign than lose a war.  

 

On Foreign Policy: 

 

Q: Senator McCain, you didn't think much of the answer of Governor Romney in the last debate, when he said 

that he would ask his lawyers whether he needed congressional authorization to use military force against Iran. Why 

not? t. 

MCCAIN:Because I don't think that's the time to call in the lawyers, when we're in a national security crisis. 

Those are the last people I'd call in. 

The people I'd call in, I'd call in my wisdom, my knowledge, my background, my experience, and my ability to 

lead this nation. 

Governor Romney, you've been spending the last year trying to fool people about your record. You can't – I don't 

want you to start fooling them about mine. I stand on my record. I stand on my record of a conservative – of a 

conservative, and I don't think you can fool the American people. I think the first thing you need is their respect, and I 

intend to earn their respect because they may not agree with me on a couple of issues, but they'll know I'm telling the 

truth, and what I believe and my steadfast positions on these issues for more than 20 years, and I know that the 

transcendent challenge I have the qualifications to lead, to grapple with and to emerge victorious. 

I have those qualifications and I'm proud of them. 

 

On Health Care: 

 

MCCAIN: First of all, I think it is important that that will be one of the defining issues of this campaign, because 

we know that there will be Hillary-care resurrected. There will be efforts to raise your taxes. There will be efforts to 

have a single-payer big government solution by the Democrats. They've already espoused those causes. If you believe 

them, please take a trip to Canada or England before you decide to support such a thing. 

America has the highest quality health care in the world. Our job is to preserve it. Our job is to keep the costs 

down. Last year, the Medicaid inflation was 10 percent. No, no program in the world can survive under that. So of 

course we want to remove the employer (OOTC:EPLI) tax, and tax incentives, and move it to the individual. Give the 

individual a $2,500 refundable tax credit, a family a $5,000 tax credit. 

If you need to have people in special categories such as congenital diseases, we may have to set up a fund to care 

for those. But the key is, make health care in America affordable and available. Don't destroy it, as the Democrats want 

to do. 

 

Republican Presidential Candidates Debate at the University of Michigan in Dearborn, October 9, 2007 

 

On War: 

 

MCCAIN: I would have asked Americans, when we were incredibly united -- as part of that, I'd give credit to 

my friend the mayor of New York City -- and Americans were ready to serve a cause greater than themselves, I would 

have told them, first of all, consider the military; also the Peace Corps, also AmeriCorps, also neighborhood watches, 

also volunteer organizations that we would form up all over America. That way we would all serve this nation. 

I'd just like to mention I'm the only one on this stage that four years ago said this is a failed policy in Iraq; it's not 

going to work; it's got to be changed. I was criticized by Republicans for my severe criticism of Secretary Rumsfeld. I 

advocated the strategy that's succeeding. And thank God the American people are giving us a little window so we can 
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let this thing succeed and not have happen, as the president of Iran recently said, the United States will leave Iraq, and 

there will be a vacuum, and Iran will fill it. That's what's at stake here. 

 

On Foreign Policy: 

 

MCCAIN: Yes, of course, they have to pass the required security requirements and everything like that. But I'm 

a student of history. Every time the United States has become protectionist and listened to the siren song that you're 

hearing partially on this stage tonight, we've paid a very heavy price. The Smoot-Hawley Tariff Acts in the 1930s were 

direct contributors to World War II. It sounds like a lot of fun to bash Chinese and others, but free trade has been the 

engine of our economy in the last half of this year, it will continue to be, and free trade should be the continuing 

principle that guides this nation's economy. 

 

 

Q: Senator McCain, this is close to your heart. How would you catch bin Laden? 

MCCAIN:I would establish an organization not unlike the OSS in World War II. People who are smart, people 

who are tough; people who are used to operating independently, and the smartest and most talented people I know. And 

I would let them loose, and I'd say find this guy and do whatever is necessary to get him. 

By the way, supporting the nominee to the party, of course I would support me. 

The president of France is a pro-American. I'm glad he's doing what he's doing, and it shows that if you live long 

enough anything is possible.  

 

On Health Care: 

 

MCCAIN: They're paying their -- everybody's paying taxes, and wealth creates wealth. And the fact is that I 

would commend to your reading, Ron, "Wealth of Nations," because that's what this is all about. A vibrant economy 

creates wealth. People play -- pay taxes. Revenues are at an all-time high. 

What's the problem? It's not just here in Michigan. It's in the heartland of America. We're losing industrial jobs, 

and we're not taking care of those who are left behind. Every town hall meeting that I have, people say, "I don't know if 

I'm going to have health insurance or not." 

We're going to have to bring costs under control -- of health care -- if we're going to assure people that they're 

going to have retirement and they're going to be able to have the much-needed medical care that they are -- need as they 

grow older. 

The fact is that Social Security's going broke. The fact is that Medicare is going broke. That's a little straight talk, 

and we've got to fix it. And we have to get spending under control. 

 

On Tax Reform: 

 

MCCAIN: Sure it's fair. Should we -- because the bulk of the taxes are paid by wealthy people. Should we 

reform our tax code, which is completely broken, which no one understands, no living American understands? 

Absolutely we should fix our tax code, and we should fix it immediately. And we should have Congress either vote up 

or down on a freer, fairer, simpler tax code, and I believe that Americans deserve that.  
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Додаток Г 

 

Аксептаційна промова Барака Обами 

 
 

Barack Obama 

Address Accepting the Presidential Nomination at the Democratic National Convention in Denver: "The 

American Promise" 

August 28, 2008 

 

To Chairman Dean and my great friend Dick Durbin; and to all my fellow citizens of this great nation;  

With profound gratitude and great humility, I accept your nomination for the presidency of the United States.  

Let me express my thanks to the historic slate of candidates who accompanied me on this journey, and especially 

the one who traveled the farthest – a champion for working Americans and an inspiration to my daughters and to yours -

- Hillary Rodham Clinton. To President Clinton, who last night made the case for change as only he can make it; to Ted 

Kennedy, who embodies the spirit of service; and to the next Vice President of the United States, Joe Biden, I thank 

you. I am grateful to finish this journey with one of the finest statesmen of our time, a man at ease with everyone from 

world leaders to the conductors on the Amtrak train he still takes home every night. 

To the love of my life, our next First Lady, Michelle Obama, and to Sasha and Malia – I love you so much, and 

I'm so proud of all of you. 

Four years ago, I stood before you and told you my story – of the brief union between a young man from Kenya 

and a young woman from Kansas who weren't well-off or well-known, but shared a belief that in America, their son 

could achieve whatever he put his mind to. 

It is that promise that has always set this country apart – that through hard work and sacrifice, each of us can 

pursue our individual dreams but still come together as one American family, to ensure that the next generation can 

pursue their dreams as well. 

That's why I stand here tonight. Because for two hundred and thirty two years, at each moment when that 

promise was in jeopardy, ordinary men and women – students and soldiers, farmers and teachers, nurses and janitors -- 

found the courage to keep it alive. 

We meet at one of those defining moments – a moment when our nation is at war, our economy is in turmoil, 

and the American promise has been threatened once more. 

Tonight, more Americans are out of work and more are working harder for less. More of you have lost your 

homes and even more are watching your home values plummet. More of you have cars you can't afford to drive, credit 

card bills you can't afford to pay, and tuition that's beyond your reach. 

These challenges are not all of government's making. But the failure to respond is a direct result of a broken 

politics in Washington and the failed policies of George W. Bush. 

America, we are better than these last eight years. We are a better country than this. 

This country is more decent than one where a woman in Ohio, on the brink of retirement, finds herself one 

illness away from disaster after a lifetime of hard work. 

This country is more generous than one where a man in Indiana has to pack up the equipment he's worked on for 

twenty years and watch it shipped off to China, and then chokes up as he explains how he felt like a failure when he 

went home to tell his family the news. 

We are more compassionate than a government that lets veterans sleep on our streets and families slide into 

poverty; that sits on its hands while a major American city drowns before our eyes. 

Tonight, I say to the American people, to Democrats and Republicans and Independents across this great land – 

enough! This moment – this election – is our chance to keep, in the 21st century, the American promise alive. Because 

next week, in Minnesota, the same party that brought you two terms of George Bush and Dick Cheney will ask this 

country for a third. And we are here because we love this country too much to let the next four years look like the last 

eight. On November 4th, we must stand up and say: "Eight is enough." 

Now let there be no doubt. The Republican nominee, John McCain, has worn the uniform of our country with 

bravery and distinction, and for that we owe him our gratitude and respect. And next week, we'll also hear about those 

occasions when he's broken with his party as evidence that he can deliver the change that we need. 

But the record's clear: John McCain has voted with George Bush ninety percent of the time. Senator McCain 

likes to talk about judgment, but really, what does it say about your judgment when you think George Bush has been 

right more than ninety percent of the time? I don't know about you, but I'm not ready to take a ten percent chance on 

change. 

The truth is, on issue after issue that would make a difference in your lives – on health care and education and 

the economy – Senator McCain has been anything but independent. He said that our economy has made "great 

progress" under this President. He said that the fundamentals of the economy are strong. And when one of his chief 

advisors – the man who wrote his economic plan – was talking about the anxiety Americans are feeling, he said that we 

were just suffering from a "mental recession," and that we've become, and I quote, "a nation of whiners." 
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A nation of whiners? Tell that to the proud auto workers at a Michigan plant who, after they found out it was 

closing, kept showing up every day and working as hard as ever, because they knew there were people who counted on 

the brakes that they made. Tell that to the military families who shoulder their burdens silently as they watch their loved 

ones leave for their third or fourth or fifth tour of duty. These are not whiners. They work hard and give back and keep 

going without complaint. These are the Americans that I know. 

Now, I don't believe that Senator McCain doesn't care what's going on in the lives of Americans. I just think he 

doesn't know. Why else would he define middle-class as someone making under five million dollars a year? How else 

could he propose hundreds of billions in tax breaks for big corporations and oil companies but not one penny of tax 

relief to more than one hundred million Americans? How else could he offer a health care plan that would actually tax 

people's benefits, or an education plan that would do nothing to help families pay for college, or a plan that would 

privatize Social Security and gamble your retirement? 

It's not because John McCain doesn't care. It's because John McCain doesn't get it. 

For over two decades, he's subscribed to that old, discredited Republican philosophy – give more and more to 

those with the most and hope that prosperity trickles down to everyone else. In Washington, they call this the 

Ownership Society, but what it really means is – you're on your own. Out of work? Tough luck. No health care? The 

market will fix it. Born into poverty? Pull yourself up by your own bootstraps – even if you don't have boots. You're on 

your own. 

Well it's time for them to own their failure. It's time for us to change America. 

You see, we Democrats have a very different measure of what constitutes progress in this country. 

We measure progress by how many people can find a job that pays the mortgage; whether you can put a little 

extra money away at the end of each month so you can someday watch your child receive her college diploma. We 

measure progress in the 23 million new jobs that were created when Bill Clinton was President – when the average 

American family saw its income go up $7,500 instead of down $2,000 like it has under George Bush. 

We measure the strength of our economy not by the number of billionaires we have or the profits of the Fortune 

500, but by whether someone with a good idea can take a risk and start a new business, or whether the waitress who 

lives on tips can take a day off to look after a sick kid without losing her job – an economy that honors the dignity of 

work. 

The fundamentals we use to measure economic strength are whether we are living up to that fundamental 

promise that has made this country great – a promise that is the only reason I am standing here tonight. 

Because in the faces of those young veterans who come back from Iraq and Afghanistan, I see my grandfather, 

who signed up after Pearl Harbor, marched in Patton's Army, and was rewarded by a grateful nation with the chance to 

go to college on the GI Bill. 

In the face of that young student who sleeps just three hours before working the night shift, I think about my 

mom, who raised my sister and me on her own while she worked and earned her degree; who once turned to food 

stamps but was still able to send us to the best schools in the country with the help of student loans and scholarships. 

When I listen to another worker tell me that his factory has shut down, I remember all those men and women on 

the South Side of Chicago who I stood by and fought for two decades ago after the local steel plant closed. 

And when I hear a woman talk about the difficulties of starting her own business, I think about my grandmother, 

who worked her way up from the secretarial pool to middle-management, despite years of being passed over for 

promotions because she was a woman. She's the one who taught me about hard work. She's the one who put off buying 

a new car or a new dress for herself so that I could have a better life. She poured everything she had into me. And 

although she can no longer travel, I know that she's watching tonight, and that tonight is her night as well. 

I don't know what kind of lives John McCain thinks that celebrities lead, but this has been mine. These are my 

heroes. Theirs are the stories that shaped me. And it is on their behalf that I intend to win this election and keep our 

promise alive as President of the United States. 

What is that promise? 

It's a promise that says each of us has the freedom to make of our own lives what we will, but that we also have 

the obligation to treat each other with dignity and respect. 

It's a promise that says the market should reward drive and innovation and generate growth, but that businesses 

should live up to their responsibilities to create American jobs, look out for American workers, and play by the rules of 

the road. 

Ours is a promise that says government cannot solve all our problems, but what it should do is that which we 

cannot do for ourselves – protect us from harm and provide every child a decent education; keep our water clean and 

our toys safe; invest in new schools and new roads and new science and technology. 

Our government should work for us, not against us. It should help us, not hurt us. It should ensure opportunity 

not just for those with the most money and influence, but for every American who's willing to work. 

That's the promise of America – the idea that we are responsible for ourselves, but that we also rise or fall as one 

nation; the fundamental belief that I am my brother's keeper; I am my sister's keeper. 

That's the promise we need to keep. That's the change we need right now. So let me spell out exactly what that 

change would mean if I am President. 

Change means a tax code that doesn't reward the lobbyists who wrote it, but the American workers and small 

businesses who deserve it. 

Unlike John McCain, I will stop giving tax breaks to corporations that ship jobs overseas, and I will start giving 
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them to companies that create good jobs right here in America. 

I will eliminate capital gains taxes for the small businesses and the start-ups that will create the high-wage, high-

tech jobs of tomorrow. 

I will cut taxes – cut taxes – for 95% of all working families. Because in an economy like this, the last thing we 

should do is raise taxes on the middle-class. 

And for the sake of our economy, our security, and the future of our planet, I will set a clear goal as President: in 

ten years, we will finally end our dependence on oil from the Middle East. 

Washington's been talking about our oil addiction for the last thirty years, and John McCain has been there for 

twenty-six of them. In that time, he's said no to higher fuel-efficiency standards for cars, no to investments in renewable 

energy, no to renewable fuels. And today, we import triple the amount of oil as the day that Senator McCain took office. 

Now is the time to end this addiction, and to understand that drilling is a stop-gap measure, not a long-term 

solution. Not even close. 

As President, I will tap our natural gas reserves, invest in clean coal technology, and find ways to safely harness 

nuclear power. I'll help our auto companies re-tool, so that the fuel-efficient cars of the future are built right here in 

America. I'll make it easier for the American people to afford these new cars. And I'll invest 150 billion dollars over the 

next decade in affordable, renewable sources of energy – wind power and solar power and the next generation of 

biofuels; an investment that will lead to new industries and five million new jobs that pay well and can't ever be 

outsourced. 

America, now is not the time for small plans. 

Now is the time to finally meet our moral obligation to provide every child a world-class education, because it 

will take nothing less to compete in the global economy. Michelle and I are only here tonight because we were given a 

chance at an education. And I will not settle for an America where some kids don't have that chance. I'll invest in early 

childhood education. I'll recruit an army of new teachers, and pay them higher salaries and give them more support. 

And in exchange, I'll ask for higher standards and more accountability. And we will keep our promise to every young 

American – if you commit to serving your community or your country, we will make sure you can afford a college 

education. 

Now is the time to finally keep the promise of affordable, accessible health care for every single American. If 

you have health care, my plan will lower your premiums. If you don't, you'll be able to get the same kind of coverage 

that members of Congress give themselves. And as someone who watched my mother argue with insurance companies 

while she lay in bed dying of cancer, I will make certain those companies stop discriminating against those who are sick 

and need care the most. 

Now is the time to help families with paid sick days and better family leave, because nobody in America should 

have to choose between keeping their jobs and caring for a sick child or ailing parent. 

Now is the time to change our bankruptcy laws, so that your pensions are protected ahead of CEO bonuses; and 

the time to protect Social Security for future generations. 

And now is the time to keep the promise of equal pay for an equal day's work, because I want my daughters to 

have exactly the same opportunities as your sons. 

Now, many of these plans will cost money, which is why I've laid out how I'll pay for every dime – by closing 

corporate loopholes and tax havens that don't help America grow. But I will also go through the federal budget, line by 

line, eliminating programs that no longer work and making the ones we do need work better and cost less – because we 

cannot meet twenty-first century challenges with a twentieth century bureaucracy. 

And Democrats, we must also admit that fulfilling America's promise will require more than just money. It will 

require a renewed sense of responsibility from each of us to recover what John F. Kennedy called our "intellectual and 

moral strength." Yes, government must lead on energy independence, but each of us must do our part to make our 

homes and businesses more efficient. Yes, we must provide more ladders to success for young men who fall into lives 

of crime and despair. But we must also admit that programs alone can't replace parents; that government can't turn off 

the television and make a child do her homework; that fathers must take more responsibility for providing the love and 

guidance their children need. 

Individual responsibility and mutual responsibility – that's the essence of America's promise. 

And just as we keep our keep our promise to the next generation here at home, so must we keep America's 

promise abroad. If John McCain wants to have a debate about who has the temperament, and judgment, to serve as the 

next Commander-in-Chief, that's a debate I'm ready to have. 

For while Senator McCain was turning his sights to Iraq just days after 9/11, I stood up and opposed this war, 

knowing that it would distract us from the real threats we face. When John McCain said we could just "muddle through" 

in Afghanistan, I argued for more resources and more troops to finish the fight against the terrorists who actually 

attacked us on 9/11, and made clear that we must take out Osama bin Laden and his lieutenants if we have them in our 

sights. John McCain likes to say that he'll follow bin Laden to the Gates of Hell – but he won't even go to the cave 

where he lives. 

And today, as my call for a time frame to remove our troops from Iraq has been echoed by the Iraqi government 

and even the Bush Administration, even after we learned that Iraq has a $79 billion surplus while we're wallowing in 

deficits, John McCain stands alone in his stubborn refusal to end a misguided war. 

That's not the judgment we need. That won't keep America safe. We need a President who can face the threats of 

the future, not keep grasping at the ideas of the past. 
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You don't defeat a terrorist network that operates in eighty countries by occupying Iraq. You don't protect Israel 

and deter Iran just by talking tough in Washington. You can't truly stand up for Georgia when you've strained our oldest 

alliances. If John McCain wants to follow George Bush with more tough talk and bad strategy, that is his choice – but it 

is not the change we need. 

We are the party of Roosevelt. We are the party of Kennedy. So don't tell me that Democrats won't defend this 

country. Don't tell me that Democrats won't keep us safe. The Bush-McCain foreign policy has squandered the legacy 

that generations of Americans -- Democrats and Republicans – have built, and we are here to restore that legacy. 

As Commander-in-Chief, I will never hesitate to defend this nation, but I will only send our troops into harm's 

way with a clear mission and a sacred commitment to give them the equipment they need in battle and the care and 

benefits they deserve when they come home. 

I will end this war in Iraq responsibly, and finish the fight against al Qaeda and the Taliban in Afghanistan. I will 

rebuild our military to meet future conflicts. But I will also renew the tough, direct diplomacy that can prevent Iran 

from obtaining nuclear weapons and curb Russian aggression. I will build new partnerships to defeat the threats of the 

21st century: terrorism and nuclear proliferation; poverty and genocide; climate change and disease. And I will restore 

our moral standing, so that America is once again that last, best hope for all who are called to the cause of freedom, who 

long for lives of peace, and who yearn for a better future. 

These are the policies I will pursue. And in the weeks ahead, I look forward to debating them with John McCain. 

But what I will not do is suggest that the Senator takes his positions for political purposes. Because one of the 

things that we have to change in our politics is the idea that people cannot disagree without challenging each other's 

character and patriotism. 

The times are too serious, the stakes are too high for this same partisan playbook. So let us agree that patriotism 

has no party. I love this country, and so do you, and so does John McCain. The men and women who serve in our 

battlefields may be Democrats and Republicans and Independents, but they have fought together and bled together and 

some died together under the same proud flag. They have not served a Red America or a Blue America – they have 

served the United States of America. 

So I've got news for you, John McCain. We all put our country first. 

America, our work will not be easy. The challenges we face require tough choices, and Democrats as well as 

Republicans will need to cast off the worn-out ideas and politics of the past. For part of what has been lost these past 

eight years can't just be measured by lost wages or bigger trade deficits. What has also been lost is our sense of common 

purpose – our sense of higher purpose. And that's what we have to restore. 

We may not agree on abortion, but surely we can agree on reducing the number of unwanted pregnancies in this 

country. The reality of gun ownership may be different for hunters in rural Ohio than for those plagued by gang-

violence in Cleveland, but don't tell me we can't uphold the Second Amendment while keeping AK-47s out of the hands 

of criminals. I know there are differences on same-sex marriage, but surely we can agree that our gay and lesbian 

brothers and sisters deserve to visit the person they love in the hospital and to live lives free of discrimination. Passions 

fly on immigration, but I don't know anyone who benefits when a mother is separated from her infant child or an 

employer undercuts American wages by hiring illegal workers. This too is part of America's promise – the promise of a 

democracy where we can find the strength and grace to bridge divides and unite in common effort. 

I know there are those who dismiss such beliefs as happy talk. They claim that our insistence on something 

larger, something firmer and more honest in our public life is just a Trojan Horse for higher taxes and the abandonment 

of traditional values. And that's to be expected. Because if you don't have any fresh ideas, then you use stale tactics to 

scare the voters. If you don't have a record to run on, then you paint your opponent as someone people should run from. 

You make a big election about small things. 

And you know what – it's worked before. Because it feeds into the cynicism we all have about government. 

When Washington doesn't work, all its promises seem empty. If your hopes have been dashed again and again, then it's 

best to stop hoping, and settle for what you already know. 

I get it. I realize that I am not the likeliest candidate for this office. I don't fit the typical pedigree, and I haven't 

spent my career in the halls of Washington. 

But I stand before you tonight because all across America something is stirring. What the nay-sayers don't 

understand is that this election has never been about me. It's been about you. 

For eighteen long months, you have stood up, one by one, and said enough to the politics of the past. You 

understand that in this election, the greatest risk we can take is to try the same old politics with the same old players and 

expect a different result. You have shown what history teaches us – that at defining moments like this one, the change 

we need doesn't come from Washington. Change comes to Washington. Change happens because the American people 

demand it – because they rise up and insist on new ideas and new leadership, a new politics for a new time. 

America, this is one of those moments. 

I believe that as hard as it will be, the change we need is coming. Because I've seen it. Because I've lived it. I've 

seen it in Illinois, when we provided health care to more children and moved more families from welfare to work. I've 

seen it in Washington, when we worked across party lines to open up government and hold lobbyists more accountable, 

to give better care for our veterans and keep nuclear weapons out of terrorist hands. 

And I've seen it in this campaign. In the young people who voted for the first time, and in those who got 

involved again after a very long time. In the Republicans who never thought they'd pick up a Democratic ballot, but did. 

I've seen it in the workers who would rather cut their hours back a day than see their friends lose their jobs, in the 
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soldiers who re-enlist after losing a limb, in the good neighbors who take a stranger in when a hurricane strikes and the 

floodwaters rise. 

This country of ours has more wealth than any nation, but that's not what makes us rich. We have the most 

powerful military on Earth, but that's not what makes us strong. Our universities and our culture are the envy of the 

world, but that's not what keeps the world coming to our shores. 

Instead, it is that American spirit – that American promise – that pushes us forward even when the path is 

uncertain; that binds us together in spite of our differences; that makes us fix our eye not on what is seen, but what is 

unseen, that better place around the bend. 

That promise is our greatest inheritance. It's a promise I make to my daughters when I tuck them in at night, and 

a promise that you make to yours – a promise that has led immigrants to cross oceans and pioneers to travel west; a 

promise that led workers to picket lines, and women to reach for the ballot. 

And it is that promise that forty five years ago today, brought Americans from every corner of this land to stand 

together on a Mall in Washington, before Lincoln's Memorial, and hear a young preacher from Georgia speak of his 

dream. 

The men and women who gathered there could've heard many things. They could've heard words of anger and 

discord. They could've been told to succumb to the fear and frustration of so many dreams deferred. 

But what the people heard instead – people of every creed and color, from every walk of life – is that in 

America, our destiny is inextricably linked. That together, our dreams can be one. 

"We cannot walk alone," the preacher cried. "And as we walk, we must make the pledge that we shall always 

march ahead. We cannot turn back." 

America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. Not with so many children to educate, and so 

many veterans to care for. Not with an economy to fix and cities to rebuild and farms to save. Not with so many 

families to protect and so many lives to mend. America, we cannot turn back. We cannot walk alone. At this moment, in 

this election, we must pledge once more to march into the future. Let us keep that promise – that American promise – 

and in the words of Scripture hold firmly, without wavering, to the hope that we confess. 

Thank you, God Bless you, and God Bless the United States of America. 
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Thank you all very much. Tonight, I have a privilege given few Americans — the privilege of accepting our 

party's nomination for President of the United States. And I accept it with gratitude, humility and confidence.  

In my life, no success has come without a good fight, and this nomination wasn't any different. That's a tribute to 

the candidates who opposed me and their supporters. They're leaders of great ability, who love our country, and wished 

to lead it to better days. Their support is an honor I won't forget.  

I'm grateful to the President for leading us in those dark days following the worst attack on American soil in our 

history, and keeping us safe from another attack many thought was inevitable; and to the First Lady, Laura Bush, a 

model of grace and kindness in public and in private. And I'm grateful to the 41st President and his bride of 63 years, 

and for their outstanding example of honorable service to our country.  

As always, I'm indebted to my wife, Cindy, and my seven children. The pleasures of family life can seem like a 

brief holiday from the crowded calendar of our nation's business. But I have treasured them all the more, and can't 

imagine a life without the happiness you give me. Cindy said a lot of nice things about me tonight. But, in truth, she's 

more my inspiration than I am hers. Her concern for those less blessed than we are — victims of land mines, children 

born in poverty and with birth defects — shows the measure of her humanity. I know she will make a great First Lady.  

When I was growing up, my father was often at sea, and the job of raising my brother, sister and me would fall 

to my mother alone. Roberta McCain gave us her love of life, her deep interest in the world, her strength, and her belief 

we are all meant to use our opportunities to make ourselves useful to our country. I wouldn't be here tonight but for the 

strength of her character.  

My heartfelt thanks to all of you, who helped me win this nomination, and stood by me when the odds were 

long. I won't let you down. To Americans who have yet to decide who to vote for, thank you for your consideration and 

the opportunity to win your trust. I intend to earn it.  

Finally, a word to Senator Obama and his supporters. We'll go at it over the next two months. That's the nature of 

these contests, and there are big differences between us. But you have my respect and admiration. Despite our 

differences, much more unites us than divides us. We are fellow Americans, an association that means more to me than 

any other. We're dedicated to the proposition that all people are created equal and endowed by our Creator with 

inalienable rights. No country ever had a greater cause than that. And I wouldn't be an American worthy of the name if I 

didn't honor Senator Obama and his supporters for their achievement.  

But let there be no doubt, my friends, we're going to win this election. And after we've won, we're going to reach 

out our hand to any willing patriot, make this government start working for you again, and get this country back on the 

road to prosperity and peace.  

These are tough times for many of you. You're worried about keeping your job or finding a new one, and are 

struggling to put food on the table and stay in your home. All you ever asked of government is to stand on your side, not 

in your way. And that's just what I intend to do: stand on your side and fight for your future.  

And I've found just the right partner to help me shake up Washington, Governor Sarah Palin of Alaska. She has 

executive experience and a real record of accomplishment. She's tackled tough problems like energy independence and 

corruption. She's balanced a budget, cut taxes, and taken on the special interests. She's reached across the aisle and 

asked Republicans, Democrats and Independents to serve in her administration. She's the mother of five children. She's 

helped run a small business, worked with her hands and knows what it's like to worry about mortgage payments and 

health care and the cost of gasoline and groceries.  

She knows where she comes from and she knows who she works for. She stands up for what's right, and she 

doesn't let anyone tell her to sit down. I'm very proud to have introduced our next Vice President to the country. But I 

can't wait until I introduce her to Washington. And let me offer an advance warning to the old, big spending, do 

nothing, me first, country second Washington crowd: change is coming.  

I'm not in the habit of breaking promises to my country and neither is Governor Palin. And when we tell you 

we're going to change Washington, and stop leaving our country's problems for some unluckier generation to fix, you 

can count on it. We've got a record of doing just that, and the strength, experience, judgment and backbone to keep our 

word to you.  

You know, I've been called a maverick; someone who marches to the beat of his own drum. Sometimes it's 

meant as a compliment and sometimes it's not. What it really means is I understand who I work for. I don't work for a 

party. I don't work for a special interest. I don't work for myself. I work for you.  

I've fought corruption, and it didn't matter if the culprits were Democrats or Republicans. They violated their 

public trust, and had to be held accountable. I've fought big spenders in both parties, who waste your money on things 
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you neither need nor want, while you struggle to buy groceries, fill your gas tank and make your mortgage payment. 

I've fought to get million dollar checks out of our elections. I've fought lobbyists who stole from Indian tribes. I fought 

crooked deals in the Pentagon. I fought tobacco companies and trial lawyers, drug companies and union bosses.  

I fought for the right strategy and more troops in Iraq, when it wasn't a popular thing to do. And when the 

pundits said my campaign was finished, I said I'd rather lose an election than see my country lose a war.  

Thanks to the leadership of a brilliant general, David Petreaus, and the brave men and women he has the honor 

to command, that strategy succeeded and rescued us from a defeat that would have demoralized our military, risked a 

wider war and threatened the security of all Americans.  

I don't mind a good fight. For reasons known only to God, I've had quite a few tough ones in my life. But I 

learned an important lesson along the way. In the end, it matters less that you can fight. What you fight for is the real 

test.  

I fight for Americans. I fight for you. I fight for Bill and Sue Nebe from Farmington Hills, Michigan, who lost 

their real estate investments in the bad housing market. Bill got a temporary job after he was out of work for seven 

months. Sue works three jobs to help pay the bills.  

I fight for Jake and Toni Wimmer of Franklin County, Pennsylvania. Jake works on a loading dock; coaches 

Little League, and raises money for the mentally and physically disabled. Toni is a schoolteacher, working toward her 

Master's Degree. They have two sons, the youngest, Luke, has been diagnosed with autism. Their lives should matter to 

the people they elect to office. They matter to me.  

I fight for the family of Matthew Stanley of Wolfboro, New Hampshire, who died serving our country in Iraq. I 

wear his bracelet and think of him every day. I intend to honor their sacrifice by making sure the country their son loved 

so well and never returned to, remains safe from its enemies.  

I fight to restore the pride and principles of our party. We were elected to change Washington, and we let 

Washington change us. We lost the trust of the American people when some Republicans gave in to the temptations of 

corruption. We lost their trust when rather than reform government, both parties made it bigger. We lost their trust when 

instead of freeing ourselves from a dangerous dependence on foreign oil, both parties and Senator Obama passed 

another corporate welfare bill for oil companies. We lost their trust, when we valued our power over our principles.  

We're going to change that. We're going to recover the people's trust by standing up again for the values 

Americans admire. The party of Lincoln, Roosevelt and Reagan is going to get back to basics.  

We believe everyone has something to contribute and deserves the opportunity to reach their God-given potential 

from the boy whose descendents arrived on the Mayflower to the Latina daughter of migrant workers. We're all God's 

children and we're all Americans.  

We believe in low taxes; spending discipline, and open markets. We believe in rewarding hard work and risk 

takers and letting people keep the fruits of their labor.  

We believe in a strong defense, work, faith, service, a culture of life, personal responsibility, the rule of law, and 

judges who dispense justice impartially and don't legislate from the bench. We believe in the values of families, 

neighborhoods and communities.  

We believe in a government that unleashes the creativity and initiative of Americans. Government that doesn't 

make your choices for you, but works to make sure you have more choices to make for yourself.  

I will keep taxes low and cut them where I can. My opponent will raise them. I will open new markets to our 

goods and services. My opponent will close them. I will cut government spending. He will increase it.  

My tax cuts will create jobs. His tax increases will eliminate them. My health care plan will make it easier for 

more Americans to find and keep good health care insurance. His plan will force small businesses to cut jobs, reduce 

wages, and force families into a government run health care system where a bureaucrat stands between you and your 

doctor.  

Keeping taxes low helps small businesses grow and create new jobs. Cutting the second highest business tax rate 

in the world will help American companies compete and keep jobs from moving overseas. Doubling the child tax 

exemption from $3500 to $7000 will improve the lives of millions of American families. Reducing government 

spending and getting rid of failed programs will let you keep more of your own money to save, spend and invest as you 

see fit. Opening new markets and preparing workers to compete in the world economy is essential to our future 

prosperity.  

I know some of you have been left behind in the changing economy and it often seems your government hasn't 

even noticed. Government assistance for unemployed workers was designed for the economy of the 1950s. That's going 

to change on my watch. My opponent promises to bring back old jobs by wishing away the global economy. We're 

going to help workers who've lost a job that won't come back, find a new one that won't go away.  

We will prepare them for the jobs of today. We will use our community colleges to help train people for new 

opportunities in their communities. For workers in industries that have been hard hit, we'll help make up part of the 

difference in wages between their old job and a temporary, lower paid one while they receive retraining that will help 

them find secure new employment at a decent wage.  

Education is the civil rights issue of this century. Equal access to public education has been gained. But what is 

the value of access to a failing school? We need to shake up failed school bureaucracies with competition, empower 

parents with choice, remove barriers to qualified instructors, attract and reward good teachers, and help bad teachers 

find another line of work.  

When a public school fails to meet its obligations to students, parents deserve a choice in the education of their 
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children. And I intend to give it to them. Some may choose a better public school. Some may choose a private one. 

Many will choose a charter school. But they will have that choice and their children will have that opportunity.  

Senator Obama wants our schools to answer to unions and entrenched bureaucracies. I want schools to answer to 

parents and students. And when I'm President, they will.  

My fellow Americans, when I'm President, we're going to embark on the most ambitious national project in 

decades. We are going to stop sending $700 billion a year to countries that don't like us very much. We will attack the 

problem on every front. We will produce more energy at home. We will drill new wells offshore, and we'll drill them 

now. We will build more nuclear power plants. We will develop clean coal technology. We will increase the use of 

wind, tide, solar and natural gas. We will encourage the development and use of flex fuel, hybrid and electric 

automobiles.  

Senator Obama thinks we can achieve energy independence without more drilling and without more nuclear 

power. But Americans know better than that. We must use all resources and develop all technologies necessary to 

rescue our economy from the damage caused by rising oil prices and to restore the health of our planet. It's an ambitious 

plan, but Americans are ambitious by nature, and we have faced greater challenges. It's time for us to show the world 

again how Americans lead.  

This great national cause will create millions of new jobs, many in industries that will be the engine of our future 

prosperity; jobs that will be there when your children enter the workforce.  

Today, the prospect of a better world remains within our reach. But we must see the threats to peace and liberty 

in our time clearly and face them, as Americans before us did, with confidence, wisdom and resolve.  

We have dealt a serious blow to al Qaeda in recent years. But they are not defeated, and they'll strike us again if 

they can. Iran remains the chief state sponsor of terrorism and on the path to acquiring nuclear weapons. Russia's 

leaders, rich with oil wealth and corrupt with power, have rejected democratic ideals and the obligations of a 

responsible power. They invaded a small, democratic neighbor to gain more control over the world's oil supply, 

intimidate other neighbors, and further their ambitions of reassembling the Russian empire. And the brave people of 

Georgia need our solidarity and prayers. As President I will work to establish good relations with Russia so we need not 

fear a return of the Cold War. But we can't turn a blind eye to aggression and international lawlessness that threatens the 

peace and stability of the world and the security of the American people.  

We face many threats in this dangerous world, but I'm not afraid of them. I'm prepared for them. I know how the 

military works, what it can do, what it can do better, and what it should not do. I know how the world works. I know the 

good and the evil in it. I know how to work with leaders who share our dreams of a freer, safer and more prosperous 

world, and how to stand up to those who don't. I know how to secure the peace.  

When I was five years old, a car pulled up in front of our house. A Navy officer rolled down the window, and 

shouted at my father that the Japanese had bombed Pearl Harbor. I rarely saw my father again for four years. My 

grandfather came home from that same war exhausted from the burdens he had borne, and died the next day. In 

Vietnam, where I formed the closest friendships of my life, some of those friends never came home with me. I hate war. 

It is terrible beyond imagination.  

I'm running for President to keep the country I love safe, and prevent other families from risking their loved ones 

in war as my family has. I will draw on all my experience with the world and its leaders, and all the tools at our disposal 

— diplomatic, economic, military and the power of our ideals — to build the foundations for a stable and enduring 

peace.  

In America, we change things that need to be changed. Each generation makes its contribution to our greatness. 

The work that is ours to do is plainly before us. We don't need to search for it.  

We need to change the way government does almost everything: from the way we protect our security to the way 

we compete in the world economy; from the way we respond to disasters to the way we fuel our transportation network; 

from the way we train our workers to the way we educate our children. All these functions of government were 

designed before the rise of the global economy, the information technology revolution and the end of the Cold War. We 

have to catch up to history, and we have to change the way we do business in Washington.  

The constant partisan rancor that stops us from solving these problems isn't a cause, it's a symptom. It's what 

happens when people go to Washington to work for themselves and not you.  

Again and again, I've worked with members of both parties to fix problems that need to be fixed. That's how I 

will govern as President. I will reach out my hand to anyone to help me get this country moving again. I have that 

record and the scars to prove it. Senator Obama does not.  

Instead of rejecting good ideas because we didn't think of them first, let's use the best ideas from both sides. 

Instead of fighting over who gets the credit, let's try sharing it. This amazing country can do anything we put our minds 

to. I will ask Democrats and Independents to serve with me. And my administration will set a new standard for 

transparency and accountability.  

We're going to finally start getting things done for the people who are counting on us, and I won't care who gets 

the credit.  

I've been an imperfect servant of my country for many years. But I have been her servant first, last and always. 

And I've never lived a day, in good times or bad, that I didn't thank God for the privilege.  

Long ago, something unusual happened to me that taught me the most valuable lesson of my life. I was blessed 

by misfortune. I mean that sincerely. I was blessed because I served in the company of heroes, and I witnessed a 

thousand acts of courage, compassion and love.  
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On an October morning, in the Gulf of Tonkin, I prepared for my 23rd mission over North Vietnam. I hadn't any 

worry I wouldn't come back safe and sound. I thought I was tougher than anyone. I was pretty independent then, too. I 

liked to bend a few rules, and pick a few fights for the fun of it. But I did it for my own pleasure; my own pride. I didn't 

think there was a cause more important than me.  

Then I found myself falling toward the middle of a small lake in the city of Hanoi, with two broken arms, a 

broken leg, and an angry crowd waiting to greet me. I was dumped in a dark cell, and left to die. I didn't feel so tough 

anymore. When they discovered my father was an admiral, they took me to a hospital. They couldn't set my bones 

properly, so they just slapped a cast on me. When I didn't get better, and was down to about a hundred pounds, they put 

me in a cell with two other Americans. I couldn't do anything. I couldn't even feed myself. They did it for me. I was 

beginning to learn the limits of my selfish independence. Those men saved my life.  

I was in solitary confinement when my captors offered to release me. I knew why. If I went home, they would 

use it as propaganda to demoralize my fellow prisoners. Our Code said we could only go home in the order of our 

capture, and there were men who had been shot down before me. I thought about it, though. I wasn't in great shape, and 

I missed everything about America. But I turned it down.  

A lot of prisoners had it worse than I did. I'd been mistreated before, but not as badly as others. I always liked to 

strut a little after I'd been roughed up to show the other guys I was tough enough to take it. But after I turned down their 

offer, they worked me over harder than they ever had before. For a long time. And they broke me.  

When they brought me back to my cell, I was hurt and ashamed, and I didn't know how I could face my fellow 

prisoners. The good man in the cell next door, my friend, Bob Craner, saved me. Through taps on a wall he told me I 

had fought as hard as I could. No man can always stand alone. And then he told me to get back up and fight again for 

our country and for the men I had the honor to serve with. Because every day they fought for me.  

I fell in love with my country when I was a prisoner in someone else's. I loved it not just for the many comforts 

of life here. I loved it for its decency; for its faith in the wisdom, justice and goodness of its people. I loved it because it 

was not just a place, but an idea, a cause worth fighting for. I was never the same again. I wasn't my own man anymore. 

I was my country's.  

I'm not running for president because I think I'm blessed with such personal greatness that history has anointed 

me to save our country in its hour of need. My country saved me. My country saved me, and I cannot forget it. And I 

will fight for her for as long as I draw breath, so help me God.  

If you find faults with our country, make it a better one. If you're disappointed with the mistakes of government, 

join its ranks and work to correct them. Enlist in our Armed Forces. Become a teacher. Enter the ministry. Run for 

public office. Feed a hungry child. Teach an illiterate adult to read. Comfort the afflicted. Defend the rights of the 

oppressed. Our country will be the better, and you will be the happier. Because nothing brings greater happiness in life 

than to serve a cause greater than yourself.  

I'm going to fight for my cause every day as your President. I'm going to fight to make sure every American has 

every reason to thank God, as I thank Him: that I'm an American, a proud citizen of the greatest country on earth, and 

with hard work, strong faith and a little courage, great things are always within our reach. Fight with me. Fight with me.  

Fight for what's right for our country.  

Fight for the ideals and character of a free people.  

Fight for our children's future.  

Fight for justice and opportunity for all.  

Stand up to defend our country from its enemies.  

Stand up for each other; for beautiful, blessed, bountiful America.  

Stand up, stand up, stand up and fight. Nothing is inevitable here. We're Americans, and we never give up. We 

never quit. We never hide from history. We make history.  

Thank you, and God Bless you. 
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Тактики та кроки персуазивності у дебатах Барака Обами,  

Гілларі Клінтон, Джона Маккейна 
 

Таблиця Е.1 

Тактики та кроки персуазивності у дебатах Барака Обами 

Тактика та кроки Кількість 

вживань 

Процентне 

співвідношення (%) 

Тактика атракції та зміцнення довіри 

Опис дійових осіб 14 1,96 

Звернення до влади 8 1,12 

Консенсус 15 2,1 

Національне самопрославлення 7 0,98 

Популізм 14 1,96 

Страх 4 0,56 

Техніка переможця 12 1,68 

Прості люди 7 0,98 

Загалом  81 11,34 

Тактика активізації емоцій 

Поляризація 72 10,08 

Навішування ярликів 5 0,7 

Лексикалізація 124 17,38 

Приклад, ілюстрація 10 1,4 

Емпатія 5 0,7 

Симпатія 7 0,98 

Обтяження 6 0,84 

Риторичні прийоми 37 5,18 

Загалом 266 37,26 

Тактика аргументації 

Гра цифрами 49 6,86 

Вихідна передумова 13 1,82 

Невизначеність 4 0,56 

Порівняння 39 5,47 

Евіденціальність 13 1,82 

Топос 7 0,98 

Узагальнення 24 3,36 

Загалом 149 20,87 

Тактика активізації адресанта до дії 

Заперечення 49 6,86 

Нові ідеї 41 5,74 

Імплікація 101 14,15 

Гіпотези 4 0,56 

Норма поведінки 7 0,98 

Синхронізація в часі 16 2,24 

Загалом 218 30,53 

Загалом по всіх тактиках 714 100 
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Таблиця Е.2 

Тактики та кроки персуазивності у дебатах Гілларі Клінтон 

Тактика та кроки Кількість 

вживань 

Процентне 

співвідношення (%)  

Тактика атракції та зміцнення довіри 

Опис дійових осіб 18 2,73 

Звернення до влади 33 5,01 

Консенсус 10 1,52 

Національне самопрославлення 9 1,37 

Популізм 13 1,97 

Лестощі 8 1,21 

Техніка переможця 12 1,82 

Загалом  103 15,63 

Тактика активізації емоцій 

Поляризація 40 6,07 

Лексикалізація 98 14,87 

Приклад, ілюстрація 12 1,82 

Емпатія 10 1,52 

Обтяження 8 1,21 

Риторичні прийоми 43 6,52 

Загалом 211 32,01 

Тактика аргументації 

Гра цифрами 54 8,19 

Вихідна передумова 13 1,97 

Невизначеність 43 6,53 

Порівняння 28 4,25 

Евіденціальність 4 0,61 

Топос 6 0,91 

Узагальнення 15 2,28 

Загалом 163 24,74 

Тактика активізації адресанта до дії 

Заперечення 26 3,95 

Нові ідеї 30 4,55 

Імплікація 93 14,11 

Гіпотези 9 1,37 

Норма поведінки 8 1,21 

Синхронізація в часі 16 2,43 

Загалом 182 27,62 

Загалом по всіх тактиках 659 100 
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Таблиця Е.3 

Тактики та кроки персуазивності у дебатах Джона Маккейна 

Тактика та кроки Кількість 

вживань 

Процентне 

співвідношення 

(%)  

Тактика атракції та зміцнення довіри 

Опис дійових осіб 66 9,72 

Звернення до влади 26 3,83 

Консенсус 11 1,62 

Національне самопрославлення 19 2,80 

Популізм 5 0,74 

Навішування ярликів 10 1,47 

Техніка переможця 23 3,39 

Страх 6 0,88 

Лестощі 17 2,50 

Загалом  183 26,95 

Тактика активізації емоцій 

Поляризація 17 2,50 

Лексикалізація 87 12,81 

Приклад, ілюстрація 15 2,21 

Емпатія 9 1,33 

Симпатія 4 0,59 

Обтяження 11 1,62 

Риторичні прийоми 28 4,12 

Загалом 171 25,18 

Тактика аргументації 

Гра цифрами 49 7,22 

Вихідна передумова 11 1,62 

Невизначеність 3 0,44 

Порівняння 21 3,09 

Евіденціальність 26 3,83 

Топос 8 1,18 

Узагальнення 16 2,36 

Загалом 134 19,74 

Тактика активізації адресанта до дії 

Заперечення 17 2,50 

Нові ідеї 41 6,04 

Імплікація 88 12,96 

Гіпотези 3 0,44 

Норма поведінки 24 3,54 

Синхронізація в часі 18 2,65 

Загалом 191 28,13 

Загалом по всіх тактиках 679 100 

 

 


