
УДК 811.111 

О. І. Білик 

Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника 

канд. філол. наук 

 

Вербалізація концепту FUTURE в американському 

передвиборчому дискурсі 

 

У період виборів постає гостра потреба критичного 

переосмислення минулого, оскільки жодне суспільство, у якому 

відбуваються зміни, не може зректися власного минулого, своїх 

традицій і норм політичного життя. Окрім того, реальна оцінка 

теперішнього з чіткими перспективами на майбутнє суттєво 

впливають на хід передвиборчої кампанії. Політичні події, ідеї, 

погляди знаходять своє відображення в образах минулого, 

теперішнього і майбутнього, тому при когнітивному аналізі 

передвиборчого дискурсу важливим стає дослідження концептів PAST, 

PRESENT, FUTURE. 

Проекція в майбутнє є однією з основних характеристик 

передвиборчого дискурсу. Розуміючи, що майбутнє здебільшого 

залежить від них, кандидати на посаду президента намагаються 

завоювати прихильність електорату, розкриваючи свої плани щодо 

майбутнього країни, окреслюючи перспективи розвитку держави у 

правильному напрямі.  

Основною лексичною одиницею, що вживається для аранжування 

плану майбутнього в американському передвиборчому дискурсі, є 

англійський іменник future, який має визначення "час після 

теперішнього" (the time after the present) [2]. Також зафіксовано інші 

слова та словосполучення, які позначають майбутнє і 

використовуються для об’єктивації концепту FUTURE, а саме: 

tomorrow, next year/day, ten/twenty/etc years from now. Наприклад: 

And if we’re only thinking about tomorrow or the next day, and not 

thinking about 10 years from now, we’re not going to control our own 



economic future (Barack Obama. Presidential Debate in Hempstead, New 

York. October 16, 2012). 

У цьому фрагменті є декілька темпоральних лексичних маркерів на 

позначення майбутнього – tomorrow, next day, ten years from now, 

future. І якщо лексема future стає спеціалізованим засобом 

репрезентації часового простору "майбутнє", то інші маркери у цьому 

прикладі розрізняють плани "близьке" і "далеке" майбутнє. 

Номінативні одиниці tomorrow, next day позначають "близьке" 

майбутнє, а ten years from now – "далеке" майбутнє. 

До основних граматичних засобів вербалізації концепту FUTURE 

належать темпоральні форми Future Simple, Present Simple, Present 

Continuous.  

Часова форма Future Simple є спеціалізованим засобом 

репрезентації темпорального плану "майбутнє" і однією з найбільш 

уживаних форм в американському передвиборчому дискурсі. Форма 

майбутнього простого часу переважно використовується політиками 

для висвітлення своїх планів і дій щодо майбутнього. Проте майбутнє 

не має конкретних часових рамок, і тому часто обіцянки приречені на 

постійне перебування у майбутньому, так і не ставши теперішнім. 

Розуміючи складність ситуації, кандидати намагаються окреслювати 

часові рамки для здійснення своїх планів, щоб завоювати довіру 

виборців. Для цього використання лише граматичних одиниць стає 

недостатнім, і вони підсилюються вживанням темпоральних 

лексичних засобів, що виконують функцію конкретизаторів часової 

форми Future Simple:  

We’ll take advantage of our oil, gas, coal, nuclear and renewables to 

achieve North American energy independence in eight years (Mitt Romney. 

Remarks to the U.S. Hispanic Chamber of Commerce 33rd Annual 

Convention in Los Angeles, California. September 17, 2012).  

We will create 12 million new jobs in just four years, raise take-home 

pay, and get the American economy growing at four percent a year—more 

than double this year’s rate (Mitt Romney. Remarks on the Economy in 

Ames, Iowa. October 26, 2012). 



Конкретні часові рамки, встановлені політиками (in eight years, 

over the next decade, until 2024), акцентують увагу на неминучості 

прогнозованих процесів. Проте слід зауважити, що значно рідше 

використовуються часові маркери на позначення "близького" 

майбутнього (in four years, over the next few years) і частіше на 

позначення "далекого" майбутнього (in eight/ten/twenty years, in 10 

years’ time, over the next decade, within 8 to ten years, by 2020). Це 

зумовлено небажанням політиків зазнавати критики і звинувачень у 

недотриманні обіцянок, імовірність чого значно вища у "близькому" 

майбутньому. Чим дальші перспективи планів і чим більш 

завуальовані часові рамки, тим  простіше уникнути відповідальності 

за свої слова. 

У мовному матеріалі простежується тенденція до заміни складної 

часової форм Future Perfect на легшу в оперуванні базову форму 

Future Simple: 

We will achieve North America energy independence by 2020 (Mitt 

Romney. Remarks In Chillicothe, Ohio. August 14, 2012). 

Лексичний маркер by 2020 вказує на необхідність використання 

форми Present Perfect із семантичним відтінком "завершеність дії до 

якогось моменту у майбутньому". Проте ергономічна організація 

передвиборчого дискурсу, яка передбачає лаконічність, доступність у 

декодуванні значень і простоту висловлення, зумовила вживання 

когнітивно простої часової форми Future Simple. 

Особливою рисою функціонування часових форм в аранжуванні  

плану майбутнього є вживання форм теперішнього часу, а саме 

Present Simple і Present Continuous: 

We are going to restore the confidence of the American people in the 

future of this great and blessed country (John McCain. Remarks on the 

Economy at Carnegie Mellon University in Pittsburgh. April 15, 2008). 

Конструкція going to, хоч і має форму Present Continuous, виражає 

цілеспрямоване майбутнє, де дієслово руху go стало 

граматикалізованим маркером майбутнього [3: 237]. 



Було помічено, що Present Simple і Present Continuous 

використовуються для вербалізації концепту FUTURE у таких 

випадках:  

 коли йдеться про плани кандидатів на майбутнє і їхню 

політичну платформу: I’ve got a policy for the future and an agenda for 

the future (Mitt Romney. Presidential Debate in Boca Raton, Florida. 

October 22, 2012); Look we are offering our plans for the future on 

health care, on education, on energy… (Barack Obama. Interview with 

National Journal’s Linda Douglass. November 8, 2007); 

 коли політик висловлює бачення майбутнього, ставлення до 

нього: We are not afraid of the future. There is a brilliant future for 

manufacturing in America. There is a future for clean energy in America. 

And I’m not going to cede that future to other countries (Barack Obama. 

Remarks at a Campaign Rally in Boulder, Colorado. November 1, 2012); 

 коли йдеться про передумови майбутнього: Our future prosperity 

depends on our competitiveness (John McCain. Remarks to the Americans 

for Prosperity Michigan Summit in Livonia, Michigan. January 12, 2008); 

 коли політики намагаються створити враження, що вони вже 

зараз беруть участь у створенні кращого майбутнього: You do those 

things, and we take $500 billion out of federal spending, and do so by my 

fourth year in office, if I get that job (Mitt Romney. Univision interview 

with Mitt Romney. January 25, 2012).  

Тенденцію до трансформації часових форм, до заміни майбутніх 

темпоральних форм на форми теперішнього часу зумовлює 

пов’язаність темпорального простору "теперішнє" із особистісним 

ментально-перцептивним простором людини, його привабливість із 

психологічного погляду. Використання форм Present Simple і Present 

Continuous для об’єктивації концепту FUTURE, на перший погляд, 

могло б призвести до смислового зсуву. Проте в таких випадках 

компенсація відсутньої граматичної інформації відбувається за 

рахунок темпорально маркованої лексики (the future, by my fourth year 

in office). А оскільки лексичний рівень є легшим для сприйняття, ніж 

граматичний [1: 9], наявність лексичних модифікаторів спрощує 

процес (де)кодування. Отже, взаємодія значень – граматичного і 



лексичного – стримує процеси дисипації системно заданих 

граматичних значень у надрах дискурсу. 

Показовим є уривок з виступу одного з кандидатів, у якому 

концепт FUTURE вербалізують не лише форми Present Simple і Present 

Continuous, але й Present Perfect і навіть Past Simple: 

So, what I want to do today is take a little time to describe what I would 

hope to have achieved at the end of my first term as President.  

By January 2013, America has welcomed home most of the servicemen 

and women who have sacrificed terribly so that America might be secure 

in her freedom. The Iraq War has been won. …The Government of 

Pakistan has cooperated with the U.S. in successfully adapting the 

counterinsurgency tactics that worked so well in Iraq and Afghanistan to 

its lawless tribal areas where al Qaeda fighters are based. The increase in 

actionable intelligence that the counterinsurgency produced led to the 

capture or death of Osama bin Laden, and his chief lieutenants. There still 

has not been a major terrorist attack in the United States since September 

11, 2001(John McCain. Remarks at the Greater Columbus Convention 

Center in Columbus, Ohio. May 15, 2008). 

Брак основних лексичних і граматичних маркерів майбутнього 

(лексем future, tomorrow, next day і т.д. та часових форм, які 

репрезентують темпоральний план майбутнього) і наявність  форм 

Present Perfect та Past Simple не дають підстав однозначно 

стверджувати про об’єктивацію концепту FUTURE. Якби автор не 

попередив, що буде говорити про майбутнє, то  це призвело б до 

когнітивних збоїв у декодуванні інформації. Але реципієнт уже був 

настроєний на конкретну темпоральну перспективу, і картина, 

змальована політиком, сприймається саме як майбутнє. Такий вибір 

минулих часів для опису майбутніх подій виконує прагматичну 

функцію, об’єктивуючи передбачуване, уже вирішене майбутнє. Так 

автор маніпулює свідомістю електорату, змушуючи повірити у свою 

спроможність вирішити проблеми сучасності і зробити майбутнє 

таким, яким його хочуть бачити виборці. 

Отже, до особливостей об’єктивації концепту FUTURE лексико-

граматичними засобами мови в американському передвиборчому 



дискурсі належать: використання лексеми future як основного 

лексичного засобу репрезентації часового простору "майбутнє" і 

вживання інших темпоральних лексичних маркерів для аранжування 

планів "близьке" і "далеке" майбутнє; використання темпоральних 

лексичних маркерів для надання дискурсу достовірності, правдивості; 

трансформація основного граматичного засобу об’єктивації концепту 

FUTURE – Future Simple –  у форми теперішнього часу (Present Simple 

і Present Continuous), що зумовлено зв’язком темпорального простору 

"теперішнє" із особистісним ментально-перцептивним простором 

людини; використання темпоральних лексичних маркерів як 

модифікаторів граматичного значення; тенденція до заміни складної 

часової форми Future Perfect на форму Future Simple як ознака 

ергономічності  передвиборчого дискурсу; використання форм Present 

Perfect і Past Simple для створення передбачуваного, уже вирішеного 

майбутнього. 
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