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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Поліпарадигмальний простір сучасної лінгвістичної науки 

характеризується появою нової інтегральної когнітивно-дискурсивної  

парадигми знань, що дозволяє розглядати мовленнєву діяльність на тлі 

ментальних процесів (І. А. Бехта, О. С. Кубрякова, О. П. Матузкова, 

А. М. Приходько, І. С. Шевченко).  

Національна ідентичність посідає важливе місце в концептуальній картині 

світу багатьох народів взагалі та англомовної спільноти зокрема. 

Лінгвокультура як сукупність взаємопов’язаних явищ культури, мови та 

свідомості є способом вираження етнічного менталітету як особливого 

світобачення в хронотопних умовах буття народу через засоби репрезентації в 

мові (М. Ф. Алефіренко, А. М. Приходько, Т. Б. Радбіль, О. Т. Хроленко). 

Проблематика когнітивної лінгвокультурології представлена аспектом 

співвідношення мови та культури, сфокусованим на вербалізації етнічного 

менталітету у вигляді лінгвокультурних концептів, сукупність яких утворює 

лінгвоконцептосферу. Менталітет утворюється сукупністю цих концептів і не 

існує поза мовою (М. Ф. Алефіренко, С. Г. Воркачов, В. В. Колесов).  

Зв’язок свідомості з мовою є об’єктом дослідження когнітивної 

лінгвістики (С. О. Жаботинська, О. С. Кубрякова, В. А. Маслова, 

О. О. Селіванова, М. М. Полюжин, В. Еванс, Д. Гірертс, Ч. Філмор тощо), 

одним із основних завдань якої є виявлення засобів вербалізації феноменів 

навколишнього середовища, які людина пізнає в процесі когнітивної діяльності.  

Феномен національної ідентичності як складник соціальної реальності, 

що вербалізується в мовленні, почав привертати увагу лінгвістів наприкінці 

XX століття (О. П. Матузкова, В. Б. Євтух, С. Хантінгтон). Традиційно 

національна ідентичність виступала об’єктом аналізу соціальної психології, 

етнопсихології та етносоціології. Такий діапазон наукових галузей пояснюється 

тим, що, з одного боку, національна ідентичність є результатом соціальних 

відносин, а з іншого – пов’язана з процесами, що охоплюють людську когніцію.  

Актуальність дослідження визначається важливістю феномена 

національної ідентичності як культурної константи Сполучених Штатів 

Америки, що є унікальною державою, для якої характерна, з одного боку, 

мультинаціональність, а з іншого – єдність американського народу. Дослідження 

особливостей мовної актуалізації національної ідентичності, проведені 

вітчизняними і зарубіжними лінгвістами в неінституційних видах дискурсу, із 

загостренням міжетнічних і міжнаціональних конфліктів набувають  

важливого значення в інституційних сферах спілкування, зокрема в політичному 

дискурсі. Відсутність фундаментальних досліджень із цієї проблематики 

зумовила необхідність виявити особливості національного менталітету 

представників різних етнічних спільнот США та їх національної ідентичності з 

позиції лінгвокультурологічного, лінгвокогнітивного та комунікативно-

прагматичного підходів. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Роботу виконано  

в межах комплексної наукової теми факультету іноземної філології 

Запорізького національного університету “Когнітивно-комунікативні  

та лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць”  (номер 

державної реєстрації 0113U000807), затвердженої Міністерством освіти  

і науки України. 

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей вербалізації 

національної ідентичності США в англомовному політичному дискурсі. 

Поставлена мета зумовлює виконання таких завдань: 

 з’ясувати онтологічну сутність і визначити структуру національної 

ідентичності як дискурсно релевантного явища; 

 схарактеризувати політичний дискурс як різновид інституційного 

спілкування та визначити його лінгвоідеологічні особливості; 

 виявити специфіку американського політичного дискурсу в аспекті 

“політ коректності”; 

 розробити комплексну методику аналізу національної ідентичності 

США в англомовному політичному дискурсі; 

 встановити лінгвокультурну специфіку концепту НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ, зумовлену бінарною опозицією “СВІЙ – ЧУЖИЙ”; 

 з’ясувати когнітивні механізми вербалізації концепту НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ та побудувати його фреймову модель; 

 виявити комунікативні стратегії й тактики актуалізації національної 

ідентичності США і встановити комунікативно-прагматичні особливості  

їх взаємодії в англомовному дискурсі американських політиків. 

Об’єкт дослідження – лінгвальні засоби репрезентації національної 

ідентичності США в англомовному політичному дискурсі.  

Предметом безпосереднього аналізу є лінгвокультурні й лінгвокогнітивні 

параметри вербалізації національної ідентичності США та комунікативно-

прагматичні особливості її актуалізації в англомовному дискурсі 

американських політиків. 

Матеріалом дослідження слугували 1093 фрагменти виступів політиків 

США, отримані методом суцільної вибірки із 60 політичних промов за період 

1994 – 2016 рр., розміщені на інформаційно-аналітичних веб-сайтах.  

Теоретико-методологічною базою дисертації є фундаментальні праці 

вітчизняних і зарубіжних учених з лінгвокультурології (М. Ф. Алефіренко, 

М. К. Голованівська, О. І. Вербицька, І. В. Зикова, В. І. Карасик, М. Л. Ковшова, 

В. В. Колесов, В. В. Краcних, Е. О. Кущ, В. А. Мар’янчик, В. А. Маслова, 

О. П. Матузкова, А. О. Мельникова, М. М. Полюжин, Т. Б. Радбіль, 

О. Т. Хроленко), когнітивної лінгвістики (О. О. Селіванова, С. О. Жаботинська, 

А. М. Приходько, Дж. Лакофф, Ч. Філмор, Ф. Форест), дискурсології (І. А. Бехта, 

М. Ветерел, С. М. Єнікєєва, С. М. Іваненко, Г. Кук, Дж. Поттер, Г. І. Приходько, 
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В. О. Самохіна, Д. Таннен, С. В. Тхоровська, M. К. Халлідей, О. І. Шевченко), 

зокрема політичного дискурсу (А. П. Мартинюк, С. І. Потапенко, О.Й. Шейгал). 

Мета, завдання, об’єкт і предмет дисертаційної праці зумовили вибір 

методів дослідження: традиційних загальнонаукових (спостереження, аналіз, 

синтез, порівняння, гіпотетико-дедуктивний, метод суцільної вибірки  

і кількісних підрахунків) та власне лінгвістичних методів: концептуального 

аналізу – для з’ясування структури та змісту концепту НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ; дефініційного та структурно-семантичного аналізу – для 

виявлення ієрархічної структури значення номінантів концепту 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ; дискурсивного та контекстологічного 

аналізу – для ідентифікації контекстно зумовлених змістових ознак концепту 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, прагмасемантичний та контекстуально-

інтерпретативний аналіз – для виявлення стратегій і тактик актуалізації 

національної ідентичності США і з’ясування комунікативно-прагматичних 

особливостей їх поєднання та взаємодії в англомовному дискурсі 

американських політиків. 

Наукова новизна дисертації зумовлюється об’єктом і предметом 

дослідження, оскільки вперше: 

 проведено комплексне дослідження вербальних засобів репрезентації 

національної ідентичності США в сучасному англомовному політичному 

дискурсі; 

 здійснено інтегрований аналіз концепту НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ як складного мисленнєво-мовленнєвого феномена крізь 

призму когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістики; 

 представлено фреймову структуру концепту НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ із фрагментним відображенням у бінарній опозиції “СВІЙ − 

ЧУЖИЙ”; 

 розкрито важливість концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ  

як складника американської культури та менталітету, результатом взаємодії 

якого з нацією є метапросторовість, екстраполяція останньої на комунікативний 

простір знаходить вираження в протиставленні “СВІЙ − ЧУЖИЙ”,  

що є результатом відчуження чи порівняння соціокультурною спільнотою 

об’єктів навколишньої дійсності; 

 виокремлено стратегії й тактики актуалізації НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ США в англомовному політичному дискурсі та встановлено 

кореляцію між ними; 

 з’ясовано прагмасемантичні особливості етноцентричного мовлення 

американських політиків та лінгвальні засоби експлікації національної 

ідентичності в їхньому дискурсі.  

Теоретичне значення дисертації визначається внеском у розвиток  

таких аспектів англістики як лінгвокультурологічний, лінгвокогнітивний, 

соціолінгвальний та комунікативно-дискурсивний. Лінгвокультурологічний 
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аспект англістики поглиблено відомостями про особливості американського 

менталітету представників різних етнічних спільнот США, зумовлені 

опозицією “СВІЙ − ЧУЖИЙ”. Доповнення в когнітивну лінгвістику полягає  

в окресленні засад лінгвокогнітивної структури концепту НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ, об’єктивованого в англомовному політичному дискурсі. 

Структурування комунікативного простору на прикладі метапросторової 

моделі, представленої опозицією “СВІЙ − ЧУЖИЙ”, є внеском у 

соціолінгвальний аспект англістики та в теорію комунікації. Висвітлення 

стратегій і тактик актуалізації національної ідентичності США  

в англомовному дискурсі американських політиків детермінує розширення 

предметного спектра комунікативної лінгвістики, а саме: теорії комунікації  

та теорії дискурсу.  

Практичне значення здобутих результатів полягає в можливості їх 

використання:  

 у навчальній роботі (під час розроблення та впровадження 

нормативних курсів з лексикології та стилістики англійської мови; спецкурсів з 

когнітивної лінгвістики та міжкультурної комунікації);  

 у навчально-методичній роботі (для укладання навчальних і 

методичних посібників із зазначених дисциплін). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки 

дисертації висвітлено в доповідях на міжнародних наукових і науково-

практичних конференціях: “Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя,  

2012, 2013), “Мова і культура” (Київ, 2013), “Наука і сучасність: виклики 

глобалізації” (Київ, 2013), “Міжкультурна комунікація: мова – культура – 

особистість” (Острог, 2014), “XVIII Международная конференция, посвященная 

проблемам общественных наук” (Москва, 2014), “XIII Международная 

конференция, посвященная проблемам общественных и гуманитарных  

наук” (Москва, 2013), “Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє” 

(Львів, 2016); щорічних підсумкових конференціях професорсько-викладацького 

складу факультету іноземної філології Запорізького національного  

університету та засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з англійської 

мови (2013 – 2016). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 14  

одноосібних публікаціях, 8 із яких є науковими статтями, опублікованими  

у фахових виданнях України, 1 стаття – у зарубіжному виданні (Грузія),  

5 – у збірниках матеріалів наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 

становить 6,4  друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація загальним обсягом 237 сторінок 

(186 сторінок основного тексту) складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел – 409 позицій, списку джерел  

фактичного матеріалу та додатків. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт, предмет і методи 

дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

здобутих результатів, подано відомості про структуру дисертації та апробацію 

результатів дослідження. 

У першому розділі “Теоретичні засади дослідження національної 

ідентичності в англомовному політичному дискурсі” розглянуто структуру 

поняття “національна ідентичність”, з’ясовано особливості концепту 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, проаналізовано політичний дискурс США  

як вид інституційного дискурсу та встановлено його ідеологічні особливості, 

зокрема в аспекті політкоректності. 

Національну ідентичність визначаємо як результат процесу емоційно-

когнітивної самоідентифікації суб’єкта зі своєю нацією або політичним 

утворенням, що виражається в почутті спільності з членами цієї групи  

та сприйнятті її цінностей, норм та установок як основних, яка формується, 

змінюється й актуалізується в мові і є універсальним засобом самоусвідомлення 

індивіда як представника певної національної групи (О. П. Матузкова). 

Природним середовищем конструювання та репродукування національної 

ідентичності є дискурс як розумово-комунікативна діяльність індивідів  

і невід’ємний компонент їх соціальної взаємодії. Ключовим питанням  

у лінгвістичному аналізі національної ідентичності постає визначення  

її структури, за допомогою якої можна дослідити та проаналізувати особливості 

актуалізації цього явища в дискурсі.  

У сучасній етнопсихології структуру національної або етнічної 

ідентичності описують за аналогією із структурою етнічних установок, 

оскільки етнічна ідентичність є сукупністю етнічних установок (або атитюдів). 

Етнічні установки (негативні), у свою чергу, є основою етнічних упереджень.  

На основі етнічних упереджень ми виокремили в структурі національної 

ідентичності такі компоненти: ідеологічний (етноцентризм), оцінний (позитивна 

або негативна оцінка, яка дається певному етносу) та стереотипний (соціально 

детерміновані, узагальнені, емоційно насичені стійкі уявлення про особливості 

соціокультурного існування етнічних груп, а також про моральні, розумові, 

фізичні та інші якості їх представників). Національна ідентичність 

розглядається нами як стереотипізований оцінний ідеологічний конструкт,  

що актуалізується в процесі комунікації за допомогою мовних засобів.  

Політичний дискурс США є різновидом інституційної комунікації, 

спрямованої, зокрема, на закріплення позитивної репрезентації американської 

нації. Основними темами, які порушують американські політики в промовах 

(виступах), є соціальні стандарти США, війна в Іраку, міжнародний тероризм, 
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загарбницька політика Росії, важливі для США історичні події, передвиборчі 

перегони тощо.  

Американський політичний дискурс є різновидом ідеологічного дискурсу, 

що екcплікує упереджені й етноцентричні уявлення та переконання політиків 

США про представників своєї та чужих націй. Структурно-семантична  

й стратегічна організація зазначеного політичного дискурсу слугує індикатором 

його ідеологічної спрямованості. 

Для визначення ідеологічних особливостей американського політичного 

дискурсу з питань національної ідентичності ми залучили модель “семіотичний 

квадрат Греймаса-Курте” (А. Ж. Греймас, Ж. Курте), що використовується 

лінгвістами (Р. Водак, Т. ван Дейк, Л. Джоунз, І. В. Жуков, С. Лі, Н. Лін, 

М. Мейєр, В. А. Ущіна, О. О. Філінський, Н. О. Чабан) для дослідження 

особливостей актуалізації ідеологічних уявлень і переконань мовців. Ідеологія 

етноцентризму політиків США – ієрархічно організована когнітивна структура, 

в основі якої міститься групова схема, що ідентифікує представників своєї  

та чужих націй.  

 
       МИ / CВОЇ ХОРОШІ S1   .……………………  S2  ВОНИ / ЧУЖІ ПОГАНІ 

 

 

 

 

                                 МИ / CВОЇ                    ВОНИ / ЧУЖІ 

                               НЕПОГАНІ S2*                                   S1*  НЕХОРОШІ  

 

Рис.1. Аксіологічна модель упереджень та етноцентричних переконань  

в американському політичному дискурсі 
 

Актуалізація етноцентричних та упереджених уявлень і переконань 

політиків США здійснюється в американському політичному дискурсі згідно  

з аксіологічною моделлю, що зображена на рис. 1. З одного боку, семіотичний 

квадрат А. Ж. Греймаса, представлений у такий спосіб, дає змогу виявити 

базові бінарні опозиції досліджуваного дискурсу, актуалізовані контрарними 

членами “МИ” – “ВОНИ”, “СВОЇ” – “ЧУЖІ”. З іншого – сприяє ідентифікації 

пропозицій, які формують його аксіологічну перспективу, а саме: МИ / СВОЇ: 

ХОРОШІ – ВОНИ / ЧУЖІ: ПОГАНІ; МИ / СВОЇ: НЕПОГАНІ – ВОНИ / ЧУЖІ: 

НЕХОРОШІ. Виокремлені пропозиції формують макроструктуру “ідеологічної 

поляризації представників своєї та чужих націй” (Т. ван Дейк), що визначає 

особливості структурно-семантичної та стратегічної організації дискурсу 

американських політиків з питань національної ідентичності.  

У другому розділі “Методологія та методика дослідження 

національної ідентичності” окреслено методологію дослідження, 
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представлено комплексну методику аналізу особливостей вербалізації 

національної ідентичності США в англомовному політичному дискурсі  

з позиції лінгвокультурологічного, лінгвокогнітивного та комунікативно-

прагматичного підходів. Дослідження передбачає п’ять етапів аналізу. 

На першому етапі застосовано загальнонаукові методи: спостереження, 

аналіз, синтез, порівняння для виявлення, систематизації та узагальнення 

матеріалу дослідження.  

На другому етапі дослідження методом суцільної вибірки з текстів 

виступів та промов американських політиків виокремлено фрагменти дискурсу, 

у яких актуалізується національна ідентичність США. 

На третьому етапі проаналізовано етнономінації опозиції “СВІЙ –

ЧУЖИЙ” в американському політичному дискурсі для виявлення ідеологічних 

особливостей репрезентації національної ідентичності США в межах 

лінгвокультурологічного підходу.  

На четвертому етапі за допомогою фреймової моделі представлено 

ментальну структуру концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. Фреймова 

модель концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ побудована на основі 

розробленої С. А. Жаботинською теорії фреймів і містить п’ять типів  

фреймів – предметно-центричний, акціональний, асоціативний, посесивний  

і таксономічний (С. А. Жаботинська). Схематично фреймову модель концепту 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ представлено на Рис. 2 (с. 9) . 

П’ятий етап аналізу спрямований на виявлення комунікативних 

стратегій і тактик актуалізації національної ідентичності США в англомовному 

політичному дискурсі. Під комунікативною стратегією розуміємо реалізацію 

комунікативних намірів для реалізації бажаного перлокутивного ефекту. 

У третьому розділі “Лінгвокультурні та лінгвокогнітивні параметри 

вербалізації національної ідентичності США в англомовному політичному 

дискурсі” виявлено специфіку етнономінацій “СВОЇХ” і “ЧУЖИХ”, встановлено 

їхню ідеологічну зумовленість, проаналізовано вербальне наповнення слотів 

фреймової моделі концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, представлено 

концептуальну сітку стереотипних ситуацій для категоризації та моделювання 

вербалізованої інформації про навколишній світ; описано просторові, якісні та інші 

характеристики досліджуваного концепту, виявлені в процесі фреймового 

моделювання. 

Серед способів відображення лінгвокультурних параметрів національної 

ідентичності слід відзначити використання нейтральних та негативних  

оцінних номінацій “ЧУЖИХ”. Нормативними позначеннями представників  

чужих етносів виступають загальноприйняті або офіційні етноніми  

(Bulgarian – болгарин, Japanese – японець, Spaniard – іспанець), які зазвичай  

у політичному дискурсі протиставляються неофіційним назвам. Номінації,  

які представники одного етносу використовують стосовно представників 

іншого, є етнонімами-прізвиськами – пейоративними назвами (moustache Pete – 
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італієць, bubble – грек, hun – німець) та етнофобізмами – табуйованими й 

образливими назвами (yellow-bellу – мексиканець, herring-choker – норвежець), 

що здебільшого належать до стилістично зниженої лексики та сленгу.  

В основу творення етнофобізмів покладено різні словотвірні моделі: 

скорочення етнонімів (Jap – японець; Paki, Pakki – пакистанець), їх морфологічні 

телескопічні перетворення (Amerasian (American+Asian) – американець 

азіатського походження; Nigorican (Niger+Korean+African) – мулат 

напівкорейського, напівафриканського походження), використання власних 

імен як символічних на позначення цілого етносу або його представників (Dago 

від Diego – іспанець, португалець, мексиканець; Ivan – росіянин), метонімічні 

переосмислення, що ґрунтуються на ознаках предметів матеріальної культури 

(Bagel-Dog – євреї; Tea-wop – британці; Feather – індіанці; Macaroni – італійці; 

Mook – китайці) та метафоричні перенесення (Aubergine, Bog Irish, Bug, Spic). 

Компонента бінарної опозиції “СВОЇ” реалізується в американському 

політичному дискурсі за допомогою нейтрально та позитивно забарвленої 

оцінної лексики та фразеології (fellow-Americans, brothers and sisters, people of 

America). У компоненті “СВОЇ” виділено підгрупу етнономінацій нелегальних 

іммігрантів, яку умовно позначено “ІНШІ СВОЇ”: мексиканці (Border Jumper, 

Fence Fairy, Border Bunny, Stomach Scraper, Spicet Fence, FOB (Fresh Off the 

Boat), River-Crosser, Tire-Hugger, Wetbacks), кубинці (Boat Nigger i Boat Rower), 

канадійці (Pineback, Dryback), іспанськомовні етнічні меншини та вихідці із 

середземноморського регіону (Greaser, Dumb Wet, Jewop), інші іммігранти 

(Without Papers, BB – Border Bandit, Queue Jumper).  

У промовах американських політиків на позначення іммігрантів 

використовуються метонімічні номінації (hate-monger, raghead, moustache Pete) та 

зооморфні метафори (coyote, jackal, drone, parasite, Trojan Horse, snake). 

Прикладом упередженого позначення іммігрантів в американському політичному 

дискурсі може слугувати виступ чинного кандидата в президенти США                 

Д. Трампа. У промовах політик часто вживає стилістично знижену лексику, у тому 

числі й на позначення іммігрантів (visa-overstayer, representative 

of illigal immigration, extra-arrival, barbaric people, violent offender). 

Характерною рисою національної ідентичності США є її ідеологічна 

зумовленість. Беручи за основу структурне наповнення етнічних упереджень, 

слід відзначити, що оцінний компонет актуалізовано такими мовними 

одиницями, як good and decent place, best, стереотипний – відображено в 

номінаціях American Dream, equality, a ідеологічний – репрезентовано 

словосполученнями hope of the whole world, light to all the nations. Етноцентризм 

в останньому прикладі виявляється в перебільшенні ролі США у світі.  

Ідеологічна макроструктура поляризації “СВІЙ – ЧУЖИЙ” вербалізована в 

таких пропозиціях: МИ/СВОЇ ХОРОШІ – ВОНИ/ЧУЖІ ПОГАНІ (fine men, peace 

and friendship, best of America, justice, hope liberty – nation that deadly longs for 

peace and friendship, tyranny, oppression, despair) та МИ/СВОЇ НЕПОГАНІ – 
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ВОНИ/ЧУЖІ НЕХОРОШІ. У промові президент Б. Обама вживає негативно 

оцінну одиницю enemy, але не стосовно конкретної держави,  

а позитивно оцінну одиницю ally використовує щодо Китаю. З іншого боку, він 

нагадує про холодну війну, коли Росія була ворогом номер один для Америки,  

та дискримінацію жителів азіатських держав з боку американців: After all, you 

don't call Russia our number one enemy – and not al Qaeda – unless you're still stuck 

in a Cold War time warp. You might not be ready for diplomacy with Beijing if you 

can't visit the Olympics without insulting our closest ally.  

 
 

Рис. 2. Фреймова модель концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

 

У результаті моделювання було побудовано фреймову структуру 

концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ (див. Рис. 2). Слот СУБ’ЄКТ  

(5% кількісний показник) предметно-центричного фрейму представлений 

лексичними одиницями на позначення уряду, окремих представників 

політикуму або всієї політичної системи США (Commander-in-Chief,  
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authority, leader, politician, government, Senate, Congress, Washington  

та метонімічне перенесення White House).  

Слот ЧАС (7%) актуалізують мовні одиниці як на позначення  

важких періодів для держави (терористичні акти, війни або катастрофи),  

так і номінації святкових дат, оскільки саме в такі моменти американські 

політики апелюють до американської нації, акцентуючи увагу на її 

національній ідентичності (age of terror, 9/11, tough times, era of globalization, 

time of joy and prosperity, it’s the time of us, it’s our time). 

Слот МІСЦЕ (3%) наповнюють мовні одиниці, представлені топонімами, 

утвореними внаслідок первинної і вторинної номінації. До першої групи 

належать офіційні назви країни та її регіонів (America, the USA, the US, Cansas 

City). Одиниці другої групи – це вторинні номінації офіційних назв США 

(Uncle Sam, the New World, Stars and Stripes, the Land of Opportunity). Зазначені 

вторинні номінацїї слоту МІСЦЕ збігаються із наповненням слоту КОРЕЛЯТ 

асоціативного фрейму концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ.  

Слот ОБ’ЄКТ містить два підслоти: СВІЙ (11%) та ЧУЖИЙ (13%). Обидва 

підслоти розглядаються крізь призму архетипної опозиції “СВІЙ – ЧУЖИЙ”,  

яка є базовою ідеологемою людства. Об’єктом національної ідентичності  

у цьому випадку виступають індивіди або групи, на які спрямована інтенція 

суб’єкта формування національної ідентичності, проте в ролі об’єкта виступають 

не тільки американці як представники своєї нації, але й так звані “ЧУЖІ” 

держави, які становлять пряму або завуальовану загрозу для США.  

Підслот ЧУЖІ наповнюють лексичні та фразеологічні одиниці (enemy, 

voracious fire, terrorists, zealots, fueled by religious fervor). Серед них можна 

виділити метафоричні номінації (enemies of freedom, heirs of the murderous 

ideologies of the XX th century), власні назви (Osama bin Laden, Al-Qaida, Mafia, 

Putin). У зв’язку з останніми подіями в Україні все частіше в дискурсі 

американських політиків Росія та її лідери згадуються як вороги (Russian 

aggressor, those who follow the path of fascism, Nazism and totalitarianism).  

Підслот СВІЙ наповнюється лексемами на позначення своєї держави та 

її окремих представників, а саме: топонімами (America, the USA, American 

Empire) й етнонімом American. Цікавим прикладом апеляції до американців  

є використання власного імені будь-якого представника нації: I could see that 

teenager who wrote the poem to honour America. His name is Tony Lawrson.  

I believe that every one of you treats America the same way. We are all Tony 

Lawrson. Цей приклад не є унікальним, оскільки практика апелювати до 

свідомості електорату через простих громадян поширена серед американських 

політиків, коли вони намагаються довести, що незалежно від віку, статі, 

релігійних уподобань та походження всі американці рівні. Серед мовних 

одиниць, що наповнюють підслот СВІЙ, можна виділити прості слова 

(workers, soldiers), складне слово синтаксичного типу (America-a-winner-take-

it-all), словосполучення (brothers and sisters). 
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Термінал (елемент фреймової структури третього порядку) ЯКІСТЬ 

(15%) підслоту СВІЙ є одним із найбільш уживаних з точки зору лексичного 

наповнення у фреймовій мережі концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. 

Він містить одиниці, що позначають природні властивості (young, old, strong; 

black, white tanned, pretty, handsome), соціокультурні (American, Mexican, 

Brazilian, Russian), соціальні (poor, rich, middle class), індивідуально-

психологічні (standard-bearer, self-made, efficient, cooperative), морально-

етичні якості й поведінкові характеристики (grateful, generous, compassionate).  

Термінал ВЛАСНІСТЬ (4%) як підрядний компонент підслоту СВІЙ 

формує посесивний фрейм структури концепту НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ. У проаналізованому фактичному матеріалі виділяємо  

три пропозиції посесивної схеми: партативності (17%), інклюзивності (22%)  

та власності (61%). Посесивні зв’язки можуть бути виражені лексемою have  

та прийменником of. Найбільш поширеною є схема власності. Це пояснюється 

специфічністю суб’єкта-власника, яким зазвичай виступає нація, держава або 

американець, котрі найчастіше володіють чимось, ніж виступають контейнером 

або цілим по відношенню до частини. Термінал ВЛАСНІСТЬ наповнюють слова 

(family, friends, dog, savings, deposit, will) та словосполучення (stable job, power 

and dream, decisions and close calls, freedom and democracy). 

Термінали ІПОСТАСЬ (3%), ВИД (2%) у підслоті СВІЙ реалізують 

таксономічний фрейм, тобто відображають відношення категоризації. 

Термінал ІПОСТАСЬ наповнюється назвами професій. Термінал ВИД охоплює 

етноніми та одиниці на позначення релігійної належності й соціального 

статусу (Americans and Christians, the sick and the hungry, the poor and the 

persecuted, the stranger in need of shelter, average American, self-made American). 

Акціональний фрейм формує СУБ’ЄКТ аргументної ролі, який виконує 

певну дію. У ході аналізу виокремлено три схеми дії акціонального фрейму: 

процесу (57%), дії (27%), каузації (16%). Серед номінацій, за допомогою яких 

актуалізований слот ДІЯ, домінують дієслова процесу. Це пояснюється 

психологічними, соціальними та культурними чинниками на кшталт тяжіння 

американського менталітету до постійного руху.  

У слоті ІНСТРУМЕНТ виділяємо чотири підслоти: РЕЛІГІЯ, ІСТОРІЯ, 

ІДЕОЛОГІЯ та СИМВОЛИ. Останній підслот поєднує в собі елементи перших 

трьох. Зокрема, під “інструментом” ми розуміємо способи (тобто різні форми 

впливу на формування національної ідентичності), до яких удаються політики 

заради досягнення своєї мети.  

Підслот РЕЛІГІЯ (8%) актуалізується лексемами (God, pray, prayer, 

Creator, Lord, mantra, resseraction, faith) та фраземами (grace of God, good 

Samaritan, David among Goliafs, Ten Commandments). Лексема angel майже 

завжди містить позитивну конотацію, за винятком таких словосполучень  

як fallen angel або angel of death. Крім того, у промовах політиків трапляються 

негативно забарвлені одиниці (devil, vecious circle, curse).  
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Актуалізація підслоту ІДЕОЛОГІЯ (11%) відбувається як за допомогою 

слів (cooperation, obligations, freedom, responsibilities), так і словосполучень 

(American dream, business and government, foundations and universities, 

American opportunity, shared prosperity, the middle class, justice and prosperity, 

love and charity and duty and patriotism, an equall right). Розглядаючи елементи 

американської ідеології, слід окремо виділити такі конституенти, як соціальна 

безпека (social security), корпоративна культура (corporate culture) та захист 

споживача (consumer protection).  

Підслот ІСТОРІЯ (4%) наповнюється лексичними одиницями, які 

позначають історичні періоди формування США (former colony, depression, 

terrorists’ attacks,), значні історичні дати (Sunday in 1941, Peаrl Harbor), 

видатні персоналії, які зробили внесок у розвиток американської нації 

(Patton’s army, Lincoln’s supportes, General George Washington, Thomas Edison, 

Samuel Chase), та історичні феномени (bomber assambley line, amendment, Big 

Tent). 

Актуалізація підслоту СИМВОЛИ (7%) відбувається через лексеми  

на позначення державних символів (flag, anthem) та валюти (dollar), а також 

номінаціями символічних споруд (the White House, the Statue of Liberty)  

та природних пам’яток (the Grand Canyon, the Everglades). 

У четвертому розділі “Комунікативно-прагматичний аспект 

актуалізації національної ідентичності США в англомовному політичному 

дискурсі” визначено комунікативні стратегії та тактики актуалізації 

національної ідентичності США, з’ясовано комунікативно-прагматичні 

особливості їх поєднання та взаємодії в дискурсі американських політиків. 

Упереджені (етноцентричні) погляди та переконання є елементом 

концептуальної системи політиків США, власне, їхніми ідеологічними 

настановами, для оптимальної реалізації яких нами залучається 

макростратегія позитивної репрезентації американської нації. Поняття 

“макростратегії” належить до когнітивних вимірів дискурсу, визначає його 

основну тему, макропропозиції та макроструктуру (Т. ван Дейк). 

Застосування макростратегії позитивної оцінки американської 

національної ідентичності відбувається двома шляхами. По-перше, це власне 

позитивне представлення “СВОЄЇ” американської національної ідеї, а по-друге, 

це негативне зображенння “ЧУЖИХ” держав, зокрема Росії та східних країн. 

Така ідентифікація відбувається з позицій “МИ – ГРУПИ” та актуалізує 

систему ціннісних орієнтацій політичних діячів щодо іноземців.  

Для втілення макростратегії позитивної оцінки американської нації 

політики США використовують аксіологічні комунікативні стратегії: 

самопрезентації американської нації, репрезентації американської національної 

ідентичності та ціннісної диференціації “ворожих етносів”.  

Стратегія  самопрезентації спрямована на створення позитивного 

образу американця та американської нації і здебільшого реалізується через 
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позитивну самооцінку. Позитивні аспекти власного життя, певні досягнення 

нації подаються американськими політиками як результат вияву низки рис і 

якостей характеру справжнього американця. Для ілюстрації наводяться 

приклади як з життя окремих американців, так і цілої держави. Мета цієї 

стратегії полягає в тому, щоб привернути увагу адресата до тих аспектів 

американської національної ідентичності, які згодом працюватимуть на 

формування позитивного іміджу американської нації. Стратегія позитивної 

самопрезентації в дискурсі політиків США реалізується на рівні двох тактик, 

які є засобом переконання і впливу на адресата, – тактики створення 

позитивного образу та тактики визнання унікальності адресата. 

Тактика створення позитивного образу застосовується з метою 

презентації певних позитивних якостей американської культури і нації.  

Ця тактика реалізується при описі мовцями таких характерних рис, як любов 

до праці, наполегливість у досягненні мети, допитливість, терпіння, 

незалежність від чужої думки та інших. Тактика реалізується за допомогою 

частотного вживання іменників на позначення позитивних рис характеру 

(generosity, wisdom, courage, willingness, determination), прикметників із 

іменниками, що позначають позитивні характеристики особистості (a good 

man and a fine governor, a standup guy, committed Americans), використання 

прикметників із суфіксом less (limitless, endless, fearless) та префіксами im, in, 

un, ir (immortal,inconceivable, unconquerable, irrefrangible). 

У тактиці визнання унікальності адресата адресатом є американське 

суспільство, яке приймає та поширює ідею особливості, унікальності і навіть 

переваги над іншими націями. Тактика реалізується за допомогою вживання 

лексем unique, exceptional, special стосовно держави, нації та мешканців США, 

використання лексем world, globe, earth у контексті порівняння унікальності 

цих феноменів ( When America is weak, the world is weak), лексеми great та її 

похідних (greatness), форм найвищого ступеня порівняння прикметників  

(the greatest, the best). 

У межах стратегії репрезентації американської національної 

ідентичності в дисертації виокремлено три тактики. Тактика створення іміджу 

американця актуалізується за допомогою декількох домінант. Домінанта 

патріот тактики створення іміджу американця реалізується через опис дій, 

притаманних американським патріотам (defend our country every day). Домінанти 

свобода та рівність актуалізуються за допомогою однорідних іменників, які 

описують провідні ідеї американського суспільства (life, liberty and the pursuit of 

happiness), використання абстрактних прикметників та іменників, які 

відображають принципи життя американця (equal, all are free), використання 

етнонімів (Because they marched, America became more free and more fair – not just 

for African Americans, but for women and Latinos, Asians and Native Americans; for 

Catholics, Jews, and Muslims; for gays, for Americans with a disability), 

перерахування прав американців (civil rights, voting rights and legal rights). 
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Тактика солідаризації суспільства полягає в намаганні політиків 

згуртувати американське суспільство, показати, що нація єдина та соборна. 

Найпоширенішим засобом актуалізації цієї тактики є займенники WE та OUR, 

які використовуються на позначення всієї американської нації. Зазначена 

тактика експлікується також за допомогою лексеми every, що вживається 

стосовно кожного мешканця великої держави, та прислівника together, лексем 

united, close, які мають значення “об’єднувати або робити ближчими”.  

Тактика наведення прикладів (приклади з життя простих громадян 

США) використовується, коли політики намагаються довести, що Америка 

складається з окремих мешканців, які разом утворюють націю. Окремі біди чи 

радощі громадян формують настрій усієї нації. Ця тактика підтверджує, що 

загальна думка ґрунтується на конкретному досвіді. Поряд із типовими 

висловами та штампами (for example, for instance, last week, take the case of) 

для реалізації цієї тактики використовуються власні імена, як правило, 

антропоніми (Take the case of Gary Rich).  

Характеризуючи мешканців інших держав як представників чужих 

“ГРУП”, американські політики використовують стратегію ціннісної 

диференціації “ворожих етносів”. Зорієнтована на ідентифікацію та 

розмежування інших держав, ця стратегія передбачає показати відмінності 

між ними з можливим наданням їм негативних і стереотипних характеристик. 

У межах неї виокремлюємо дві тактики. 

Тактика ідентифікації “ЧУЖОГО” реалізується через поіменне 

називання “ЧУЖИХ” для американської нації (Russia, Assad’s government, al 

qaeda), нав’язування певних ярликів або штампів (this country of propaganda, 

revitalized USSR, regimed country). Утілення стратегічного задуму ціннісної 

диференціації “ЧУЖОГО” здійснюється й через протиставлення їх 

представникам своєї нації.  

Саме тому в дискурсі американських політиків застосовується  

тактика контрастування. Спрямована передусім на визначення розбіжностей 

між іншими країнами та США, зазначена тактика актуалізує контрарні 

відношення, представлені опозицією “СВІЙ – ЧУЖИЙ”, де “ЧУЖІ”  

є носіями негативних стереотипів, а “СВОЇМ” приписуються позитивні  

якості (two countries with vastly different understandings of what it means  

to uphold an international agreement). Під час реалізації цієї тактики 

використовуються такі опозиції, як in good faith – distraction, deception,  

and destabilization; illegitimate course, armed violence, chaos, military 

intervention – stability and peace. 

В американському політичному дискурсі спостерігається поєднання  

та взаємодія розглянутих стратегій і тактик як у межах однієї стратегії,  

так і декількох. Вибір та використання стратегій і тактик різної аксіологічної 

спрямованості в зазначеному дискурсі пояснюється не лише етноцентричними 

поглядами політичних діячів США, але й їхніми інтенціями зберегти образ 

https://www.google.com.ua/search?q=al+qaeda&biw=1440&bih=785&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCIK_u-qBsccCFaEQcgodWMUAbQ
https://www.google.com.ua/search?q=al+qaeda&biw=1440&bih=785&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCIK_u-qBsccCFaEQcgodWMUAbQ
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неупереждених і толерантних політиків, які захищають та прославляють 

інтереси своєї нації.  

ВИСНОВКИ 

Антропоцентрична орієнтація сучасної лінгвістичної парадигми, 

розуміння пріоритетності аналізу механізмів її функціонування в реальному 

соціокультурному середовищі сприяє тому, що в центрі уваги мовознавців 

перебувають проблеми етноцентричного мовлення політиків та експлікації 

національної ідентичності в їхньому дискурсі. Національна ідентичність являє 

собою когнітивну структуру, що містить стереотипний (гетеростереотипи), 

оцінний (негативну оцінку) та ідеологічний (ідеологію етноцентризму) 

компоненти. 

Американський політичний дискурс є різновидом інституційної 

комунікації, особливості якої визначаються типовими для політичної сфери 

цілями та умовами спілкування: боротьбою за владу, впливом на потенційних 

виборців. Спрямований на критику “ЧУЖИХ” та переконання американців  

у їхній особливості, цей дискурс експлікує упереджені уявлення політиків 

США про ворожі нації. Поряд із офіційними, політично коректними 

етнономінаціями американські політики використовують негативно оцінні 

одиниці, що слугують засобами упереджених характеристик чужоземців. 

Категоризація представників “ЧУЖИХ” етнічних спільнот відбувається 

як наслідок процесу стереотипізації етносів через найменування особи,  

яке характеризує людину як суспільну та біологічну істоту з властивими  

їй якостями, ознаками й особливостями. Кожна з номінацій “ЧУЖИХ” етнічних 

груп є частиною процесу ідентифікації, у якому присвоюються певні якості та 

характеристики етнічним спільнотам. Така ідентифікація має яскраво 

виражений аксіологічний характер. Номінація “СВОЇХ” відбувається  

через нейтральні або позитивно забарвлені лексичні одиниці, окрім 

виокремленої групи “ІНШІ СВОЇ”, до якої включено номінації нелегальних 

іммігрантів.  

Структурно-семантична організація американського політичного 

дискурсу визначається макроструктурою ідеологічної поляризації 

представників “СВОЄЇ” та “ЧУЖИХ” націй, що свідчить про його ідеологічну 

зумовленість. Макроструктура поляризації формується аксіологічними 

пропозиціями МИ / СВОЇ : ХОРОШІ – ВОНИ / ЧУЖІ : ПОГАНІ; МИ / СВОЇ : 

НЕПОГАНІ – ВОНИ / ЧУЖІ : НЕХОРОШІ й актуалізується в американському 

політичному дискурсі за допомогою мовних одиниць, що експлікують 

етноцентричні переконання американських політиків.  

Когнітивну структуру концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

представлено у вигляді міжфреймової сітки (предметно-центричний – СУБ’ЄКТ, 

ОБ’ЄКТ, ЧАС, МІСЦЕ, ЯКІСТЬ, акціональний – СУБ’ЄКТ, ДІЯ,  

ІНСТРУМЕНТ, посесивний – ОБ’ЄКТ, ВЛАСНІСТЬ, таксономічний – СУБ’ЄКТ, 

ВЛАСНІСТЬ та асоціативний фрейми – СУБ’ЄКТ, КОРЕЛЯТ), слоти, підслоти  
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і термінали якої заповнені мовними одиницями, що вербалізують  

досліджуваний концепт. Найбільш наповненим є термінал ЯКІСТЬ (15%),  

а найменш – слот КОРЕЛЯТ (1%). 

Національна ідентичність актуалізується в процесі комунікативної 

взаємодії, що відбувається в певному соціокультурному середовищі. Для 

американського політичного дискурсу характерні такі стратегії  

й тактики: стратегія  самопрезентації американської нації (тактика створення 

позитивного образу та визнання унікальності адресата), стратегія репрезентації 

американської національної ідентичності (тактика створення іміджу 

американця, солідаризації суспільства та наведення прикладів) і стратегія 

ціннісної диференціації “ворожих етносів” (тактика ідентифікації “ЧУЖОГО” 

та контрастування).  

Стратегічна організація американського політичного дискурсу 

визначається макростратегією позитивної оцінки американської національної 

ідентичності. Ця макростратегія експлікує американську національну 

ідентичність, визначає вибір  американськими політиками комунікативних 

стратегій і тактик, актуалізує їхні етноцентричні переконання і контролює 

виконання комунікативних завдань.  

Для  американського політичного дискурсу характерне поєднання  

та взаємодія виокремлених стратегій і тактик, що може відбуватися як в межах 

однієї стратегії, так і з залученням декількох стратегій. Вибір та використання 

стратегій і тактик різної аксіологічної спрямованості в американському 

політичному дискурсі пояснюється не лише етноцентричними поглядами 

представників американського політикуму США, але й їхніми намірами 

зберегти образ неупереджених і толерантних політиків, які захищають  

та пропагують інтереси своєї нації.  

Отримані результати та запропонована в роботі методика комплексного 

аналізу особливостей вербалізації національної ідентичності США в 

англомовному політичному дискурсі можуть бути використані при дослідженні 

засобів мовного втілення національної ідентичності інших етносів та держав. 

Перспективним у майбутньому є виокремлення стратегій і тактик, до яких 

вдаються іноземці, характеризуючи представників американської нації та 

держави загалом. 
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АНОТАЦІЯ 

Четвертак Є. О. Вербалізація національної ідентичності США в 

англомовному політичному дискурсі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2016. 

У дисертації здійснено комплексне дослідження особливостей 

вербалізації національної ідентичності США в англомовному політичному 

дискурсі з позицій лінгвокультурологічного, лінгвокогнітивного  

і комунікативно-прагматичного підходів. 

У ході наукового дослідження розроблено методику аналізу особливостей 

вербалізації національної ідентичності, визначено зміст та структуру цієї 

категорії з лінгвістичних позицій. Встановлено ідеологічну специфіку 

вербалізації національної ідентичності, побудовано фреймову модель концепту 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, виявлено комунікативні стратегії та тактики 

вербалізації національної ідентичності США в американському політичному 

дискурсі, з’ясовано комунікативно-прагматичні особливості їх поєднання  

та взаємодії в розглянутому дискурсі. 

Ключові слова: національна ідентичність, ідеологія, етнономінація, 

фрейм, дискурсно релевантне явище, комунікативні стратегії і тактики. 

АННОТАЦИЯ 

Четвертак Е. А. Вербализация национальной идентичности США  

в англоязычном политическом дискурсе. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет. – Запорожье, 2016. 

В диссертации проведено комплексное исследование особенностей 

вербализации национальной идентичности США в англоязычном политическом 

дискурсе с позиций лингвокультурологического, лингвокогнитивного  

и коммуникативно-прагматического подходов. 

В ходе научного исследования предложена методика анализа 

особенностей вербализации национальной идентичности, определено 

содержание и структура этой категории с лингвистических позиций. 

Установлена идеологическая специфика вербализации национальной 

идентичности, представлена фреймовая модель концепта НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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ИДЕНТИЧНОСТЬ, выделены коммуникативные стратегии и тактики 

вербализации национальной идентичности США в американском политическом 

дискурсе, исследованы коммуникативно-прагматические особенности их 

взаимодействия в исследуемом дискурсе. 

Ключевые слова: национальная идентичность, идеология, 

этнономинация, фрейм, дискурсивно релевантное явление, коммуникативные 

стратегии и тактики. 

SUMMARY 

Chetvertak E.A. American National Identity in the US Political Discourse. 

– Manuscript 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2016. 

This thesis provides a set of studies of the American national identity in the US 

political discourse on the basis of linguo-cultural, linguo-cognitive and 

communicative-pragmatic approaches. 

The thesis illustrates the key features of linguo-ideological specifics of the 

American political discourse. They are described with the help of Gramas’s square 

in which two propositions WE ARE GOOD / THEY ARE BAD and WE ARE NOT 

BAD / THEY ARE NOT GOOD are distinguished. The structure of national 

identity is determined on the basis of ideological, evaluating and stereotypical 

elements. These constituents enable linguo-cultural analysis of national identity. 

Moreover, the peculiarities of political discourse as a type of institutional one are 

discussed. The latter embraces the notion of political correctness that is a highly 

important element in political discourse.  

Within the lingou-cultural approach the work represents the set of ethnic 

nominations used by American politicians to denote “other nations”. They include 

ethnonyms and ethnophobysms. Politicians apply for them to be perceived as 

fellow-Americans. The classification of ethnonominations and ethnophobysms in 

respect of American political discourse is presented. This classification covers the 

nominations of “ALIEN” and “OWN”. In the latter group a sub-group “OTHERS” 

is distinguished. This group contains illegal immigrants’ nominations (neutral, 

metonymic and metaphoric). 

Moreover, the frame structure of the concept NATIONAL IDENTITY was 

designed. It represents the interaction of five frames: subject, action, associative, 

possessive and toxemic. The slots of the frame are filled with lexical units. The thesis 

provides statistical data on slot contents frequency. The frame scheme includes the 

following slots: SUSJECT, OBJECT, PLACE, TIME, CORRELATOR, ACTION, 

INSTRUMENT. The slots of the second rate are called subframes (ALIEN, OWN, 

RELIGION, IDEOLOGY, HISTORY, SYMBOLS) which are divided into terminals 

(QUALITY, POSSESION, TYPE, ROLE).  

The strategies and tactics used in American political discourse to form, change 

and transfer American national identity were also distinguished. There are three 
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strategies and seven tactics which were studied in their interaction. The strategy  

of positive self-representation is directed on creating a positive image of the 

American nation while the strategy of American national identity representation has 

the aim to reflect the features of American national self-identification. The last 

strategy of “rival ethnos” differentiation gives the definition and characterizes alien 

nations.  

The above mentioned strategies and tactics are analyzed in their interaction.  

It can take place either within one strategy or applying two different ones.  

Such correlation enables the US politicians to make their speeches more persuasive 

and efficient.  

Key words: national identity, ideology, ethnic nomination, frame, discourse 

phenomenon, communicative strategies and tactics.  
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