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Бінарні темпоральні опозиції в американському передвиборчому дискурсі 

  

 Перші спроби осмислення часу та виділення його в окрему категорію 

розпочалося ще в античні часи і знайшло своє відображення у працях багатьох 

філософів (Сократа, Геракліта, Платона, Арістотеля, Гегеля, Канта та ін.). З того 

моменту проблема часу набула актуальності не лише у філософії, а й у різних 

науках, зокрема лінгвістиці. Час у мові вважається однією з категорій, яка 

дозволяє виявити співвідношення між лінгвістичною і екстралінгвістичною 

діяльністю людини. Актуальність дослідження особливостей темпоральної 

організації передвиборчого дискурсу і, власне, бінарних темпоральних опозицій, 

як одного з її аспектів, зумовлена високим ступенем маніпулятивності цього 

типу дискурсу і можливістю апелювання до часу з метою впливу на громадську 

свідомість. 

 Метою розвідки є вивчення особливостей реалізації бінарних 

темпоральних опозицій в тексті передвиборчих промов, з’ясування їх 

аксіологічного потенціалу і ролі у реалізації комунікативних стратегій 

американського передвиборчого дискурсу. 

Лінгвістичним аспектом категорії часу є лінгвістичний час або 

темпоральність. Під темпоральністю розуміємо сукупність способів 

вираження засобами мови сутності фізичного і філософського аспектів цієї 

категорії [2 : 111], тобто за допомогою темпоральності описується як фізичний 

так і філософський час. Темпоральність включає в себе і граматичний час як один 

із способів мовного вираження часу. Дане поняття актуалізується у вигляді 

відношень МИНУЛЕ – ТЕПЕРІШНЄ – МАЙБУТНЄ (PAST – PRESENT – 

FUTURE) і втілюється у дискурсі завдяки різнорівневим мовним засобам [1].  
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 Для об’єктивного опису темпоральної організації дискурсу важливим є 

дослідження способів часової актуалізації , а саме комплексу граматичних і 

лексичних засобів, які беруть участь у репрезентації різних часових значень.  

 Під час дослідження політичного тексту важливим є дискурсивний підхід. 

Даний підхід націлений на вивчення кожного конкретного тексту в контексті 

політичної ситуації, з урахуванням цільових установок, політичних поглядів і 

особистих якостей автора [3 : 153-157].  

 Слід зазначити, що усі західні культури, до яких відноситься і 

американська культура, використовують лінійну модель сприйняття часу. 

Знаходячись на одній часовій прямій, минуле, теперішнє і майбутнє неодмінно 

взаємодіють між собою, реалізуючи таким чином бінарні темпоральні опозиції. 

Термін «бінарна опозиція» походить від латинського слова «binarius», що має 

значення «подвійний; той, що складається з двох компонентів».  

 Основними бінарними темпоральними опозиціями є: 

 теперішнє :: минуле; 

 теперішнє :: майбутнє; 

 минуле :: майбутнє. 

Джерелом дослідження актуалізації бінарних темпоральних опозицій 

стали лише ті тексти, які були створені безпосередньо політиками, а саме – 

кандидатами на пост президента США в ході передвиборчої кампанії 2016 року 

(Дональдом Трампом і Хілларі Клінтон). Вибірка формувалась на основі 

виступів, промов-згод балотуватися, дебатів та інтерв’ю. Одиницями вибірки є 

уривки текстів, які моделюють суспільно-політичну ситуацію у минулому, 

теперішньому і майбутньому. Зважаючи на те, що у нашій роботі темпоральні 

концепти розглядаємо відносно мовця і ситуації, в якій ці концепти були 

реалізовані, теперішнє буде відображати проміжок часу, який позначає період 

правління діючого президента на момент передвиборчих перегонів, у нашому 

випадку, Барака Обами (2008-2016). Відповідно минулим будуть вважатись усі 

події та правління президентів до 2008 року, а відлік майбутнього розпочнеться 

з моменту проголошення нового президента Сполучених Штатів.  
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В ході дослідження особливостей реалізації концепту PRESENT було 

з’ясовано, що негативне теперішнє об’єктивується значно частіше, ніж 

позитивне. Апеляція до негативного теперішнього відбувається з метою 

дискредитації діючого президента та сучасної влади.  

 America is far less safe – and the world is far less stable – than when Obama 

made the decision to put Hillary Clinton in charge of America's foreign policy. Her 

bad instincts and her bad judgment – something pointed out by Bernie Sanders – are 

what caused so many of the disasters unfolding today. Let's review the record  

(Donald J. Trump. Address Accepting the Presidential Nomination at the Republican 

National Convention in Cleveland, Ohio. July 21, 2016) 

Дональд Трамп критикує рішення Барака Обами призначити Хілларі 

Клінтон відповідальною за ведення зовнішньої політики США. Це рішення, як 

зазначає політик привело до тих бід, які розгортаються сьогодні на 

зовнішньополітичній арені. Таким чином, бінарна опозиція «теперішнє :: 

минуле» набуває вигляду «негативне теперішнє :: негативне минуле». 

Переважна більшість таких апеляцій реалізована в своїх промовах 

Дональдом Трампом. Пояснення цьому є те, що Дональд Трамп належить до 

Республіканської партії, а Хілларі Клінтон – до Демократичної, як і чинний, на 

той час, президент Барак Обама. Таким чином, актуалізуючи бінарну опозицію 

«негативне теперішнє :: негативне минуле» або «негативне теперішнє :: 

позитивне минуле», політик реалізує стратегію дискредитації опонента: 

In 2009, pre-Hillary, ISIS was not even on the map. Libya was stable. Egypt 

was peaceful. Iraq was seeing a big, big reduction in violence. Iran was being choked 

by sanctions. Syria was somewhat under control. 

After four years of Hillary Clinton, what do we have? ISIS has spread across 

the region, and the world. Libya is in ruins, and our Ambassador and his staff were 

left helpless to die at the hands of savage killers. Egypt was turned over to the radical 

Muslim brotherhood, forcing the military to retake control. Iraq is in chaos. Iran is on 

the path to nuclear weapons. Syria is engulfed in a civil war and a refugee crisis now 

threatens the West. After fifteen years of wars in the Middle East, after trillions of 
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dollars spent and thousands of lives lost, the situation is worse than it has ever been 

before (Donald J. Trump. Address Accepting the Presidential Nomination at the 

Republican National Convention in Cleveland, Ohio. July 21, 2016). 

 Натомість Хілларі Клінтон в своїх промовах навпаки звертає увагу на 

досягнення чинної влади: 

 Now, I don't think President Obama and Vice President Biden get the credit 

they deserve for saving us from the worst economic crisis of our lifetimes. Our 

economy is so much stronger than when they took office. Nearly 15 million new 

private sector jobs, 20 million more Americans with health insurance, and an auto 

industry that just had its best year ever. Now, that's real progress (Hillary Clinton. 

Address Accepting the Presidential Nomination at the Democratic National 

Convention in Philadelphia, Pennsylvania. July 28, 2016). 

Як бачимо, виокремлюючи досягнення чинного президента за період його 

перебування при владі, Хілларі Клінтон реалізує у своїй промові опозицію 

«теперішнє :: минуле» з позитивний відтінком, а саме «позитивне теперішнє :: 

негативне минуле». Автор у своєму виступі не просто стверджує, що теперішнє 

краще за минуле, а детально вказує на досягнення однопартійця. 

Порівнюючи минуле з теперішнім, Дональд Трамп неодноразово апелює 

до необхідності реорганізації та модернізації збройних сил та економічної сфери 

країни:  

Our active duty armed forces have shrunk from 2 million in 1991 to about 1.3 

million today. The Navy has shrunk from over 500 ships to 272 ships during that time. 

The Air Force is about 1/3 smaller than 1991. Pilots are flying B-52s in combat 

missions today which are older than most people in this room (Donald J. Trump. 

Remarks on Foreign Policy at the National Press Club in Washington, DC. 

April 27, 2016). 

Політик активно використовує цифри і дати для того, щоб зробити свій 

дискурс фактичним та аргументованим. Його ціль зробити так, щоб його 

промова справила на електорат необхідний ефект і звучала якомога більш 

правдиво і переконливо. 
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Висвітливши проблеми, політик одразу ж реалізує в дискурсі стратегію 

саморепрезентації, демонструючи електорату своє бажання та намір виправити 

ситуацію, що склалася за час правління чинного президента: 

Our military is depleted, and we're asking our generals and military leaders to 

worry about global warming. We will spend what we need to rebuild our military. It 

is the cheapest investment we can make. We will develop, build and purchase the best 

equipment known to mankind. Our military dominance must be unquestioned (Donald 

J. Trump. Remarks on Foreign Policy at the National Press Club in Washington, DC. 

April 27, 2016). 

В даному випадку політик реалізує у промові бінарну темпоральну 

опозицію «теперішнє :: майбутнє», яка є найбільш експлуатованою в 

передвиборчому дискурсі. Це зумовлено тим, що людина схильна звертати 

більше уваги на актуальні події, ніж на минулі, а майбутнє є результатом 

теперішньої передвиборчої кампанії.   

Порівняння «теперішнє :: майбутнє» також відбувається з залученням 

позитивних і негативних аспектів. В американському передвиборчому дискурсі 

переважає бінарна опозиція «негативне теперішнє :: позитивне майбутнє», яка 

відображає ідею «майбутнє буде кращим, ніж теперішнє»: 

This Administration has failed America's inner cities. Remember: it has failed 

America's inner cities. It's failed them on education. It's failed them on jobs. It's 

failed them on crime. It's failed them at every level.  

When I am President, I will work to ensure that all of our kids are treated 

equally, and protected equally. Every action I take, I will ask myself: does this make 

life better for young Americans in Baltimore, in Chicago, in Detroit, in Ferguson who 

have as much of a right to live out their dreams as any other child America? Any other 

child (Donald J. Trump. Address Accepting the Presidential Nomination at the 

Republican National Convention in Cleveland, Ohio. July 21, 2016). 

Дональд Трамп дискредитує чинну владу і запевняє людей, що після 

обрання його президентом, він змінить їх життя на краще. Викриваючи винних 

у невдачах сьогодення, політик намагається стати ближчим до народу і 
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завоювати довіру електорату. Цікавою особливістю, що прослідковується у 

дискурсі Дональда Трампа є вживання в умовних реченнях сполучника when, 

натомість сполучника if, що говорить про його впевненість у перемозі в 

передвиборчій кампанії.  

Порівнюючи теперішнє і майбутнє, Хілларі Клінтон, на відміну від свого 

опонента, наділяє позитивними характеристиками не лише майбутнє, а й 

теперішнє: 

And remember, remember, our Founders fought a Revolution and wrote a 

Constitution so America would never be a nation where one person had all the power… 

That's why "stronger together" is not just a lesson from our history, it's not just a 

slogan for our campaign, it's a guiding principle for the country we've always been 

and the future we're going to build, a country where the economy works for everyone, 

not just those at the top (Hillary Clinton. Address Accepting the Presidential 

Nomination at the Democratic National Convention in Philadelphia, Pennsylvania. 

July 28, 2016). 

На уривку з промови-згоди балотуватися, ми бачимо реалізацію бінарною 

темпоральної опозиції «позитивне теперішнє :: позитивне майбутнє». Хілларі 

Клінтон апелює до думки, що «сила в єдинстві», тим самим критикуючи 

твердження Дональда Трампа, виголошене на з’їзді демократів,  “I alone can fix 

it” («Я сам усе виправлю»).  

Показовим є і вживання темпоральної бінарної опозиції «минуле :: 

майбутнє»: 

The Founders showed us that and so have many others since. They were drawn 

together by love of country and the selfless passion to build something better for all 

who follow. That is the story of America. And we begin a new chapter tonight. Yes, the 

world is watching what we do. Yes, America's destiny is ours to choose. So let's be 

stronger together, my fellow Americans! Let's look to the future with courage and 

confidence. Let's build a better tomorrow for our beloved children and our beloved 

country. And when we do, America will be greater than ever (Hillary Clinton. Address 
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Accepting the Presidential Nomination at the Democratic National Convention in 

Philadelphia, Pennsylvania. July 28, 2016)! 

Вживання опозиції «минуле :: майбутнє» відображає прагнення людей до 

вдосконалення, до кращого майбутнього. Тому майбутнє завжди уявляється 

кращим, не зважаючи на те, яким було минуле:  

We don't win anymore, but we are going to start winning again. But to do that, 

we must break free from the petty politics of the past (Donald J. Trump. Address 

Accepting the Presidential Nomination at the Republican National Convention in 

Cleveland, Ohio. July 21, 2016). 

Як бачимо, протиставлення «негативне минуле :: позитивне майбутнє» 

здебільшого екстраполюється на політичні сили: попередня влада – погана, 

наступна – краща. 

Окрім бінарних темпоральних опозицій, які складають часові плани 

«минуле», «теперішнє» і «майбутнє», спостерігаємо і протиставлення в межах 

одного концепту, а саме концепту FUTURE. Темпоральний план майбутнього 

дозволяє створити декілька варіантів розвитку подій. Переважно протиставлення 

відбувається в межах опозиції «негативне майбутнє :: позитивне майбутнє»: 

My opponent wants to essentially abolish the 2nd amendment. I, on the other 

hand, received the early and strong endorsement of the National Rifle Association and 

will protect the right of all Americans to keep their families safe. 

We are going to lift the restrictions on the production of American energy. This 

will produce more than $20 trillion in job creating economic activity over the next four 

decades. My opponent, on the other hand, wants to put the great miners and steel 

workers of our country out of work and out of business – that will never happen with 

Donald Trump as President. Our steelworkers and our miners are going back to work 

again. With these new economic policies, trillions of dollars will start flowing into our 

country (Donald J. Trump. Address Accepting the Presidential Nomination at the 

Republican National Convention in Cleveland, Ohio. July 21, 2016). 

Well, we heard Donald Trump's answer last week at his convention. He wants 

to divide us from the rest of the world and from each other. He's betting that the perils 
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of today's world will blind us to its unlimited promise. He wants us to fear the future 

and fear each other.  

Now, we are clear-eyed about what our country is up against. But we are not 

afraid. We will rise to the challenge just as we always have. We will not build a wall; 

instead, we will build an economy where everyone who wants a good job can get one. 

And we'll build a path to citizenship for millions of immigrants who are already 

contributing to our economy. We will not ban a religion. We will work with all 

Americans and our allies to fight and defeat terrorism (Hillary Clinton. Address 

Accepting the Presidential Nomination at the Democratic National Convention in 

Philadelphia, Pennsylvania. July 28, 2016). 

Як бачимо, обидва кандидати у президенти вдаються до змалювання 

різних варіантів майбутнього: одного – у випадку їх перемоги, іншого – у 

випадку перемоги опонента. Таким чином, автор дискурсу асоціюється з 

хорошим майбутнім, а його опонент – з поганим. Моделюючи опозитивні 

варіанти майбутнього, політик використовує два різних суб’єкта дії – I (автор) і 

my opponent (суперник автора у передвиборчій боротьбі), що з самого початку 

орієнтує слухача на порівняння. 

Отже, використання бінарних темпоральних опозицій виконує допоміжну 

функцію об’єктивації темпоральних концептів. Порівняння темпоральних 

аспектів відбувається в межах протиставлення «позитивне :: негативне», що 

допомагає конкретизувати певні аспекти одного з концептів. Виходячи з 

проведеного аналізу, можна зробити висновок, що автори дискурсу в переважній 

більшості випадків вдаються до використання бінарних темпоральних опозицій 

задля реалізації певних комунікативних стратегій та впливу на електорат. 
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