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ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ  
ПРОМОВ БАЙДЕНА 

 

Політика в сьогоденні значно впливає на кожну людину у світі й відіг-
рає особливу роль у розвитку суспільства. Для політики визначальною особ-
ливістю є те, що через неї існує потреба у відновленні дієздатності держави. 
Політика – це не лише боротьба за владу. Це особливе вміння формувати 
програми втручання, які своєю чергою орієнтовані на поліпшення життя 
громадян. Ті люди, які вміють формувати ці програми, здатні стимулювати 
інших людей до змін. Але без політичних промов неможливо заохочувати 
громадян до дій. Тому в політиці важливу роль відіграє лексика.  

На жаль, в українській політиці досить високий відсоток цинізму зара-
ди прибутку. І це сьогодні є проблемою, адже для того, щоб держава ефекти-
вно розвивалась, необхідна постійна взаємна відповідальність трьох суб’єктів 
– суспільства, держави, громадянина. Політичні діячі, які виступають опоне-
нтами держави, повинні вміти використовувати правила ефективної комуні-
кації, щоб заохотити суспільство до змін і доречно переконувати громадян у 
правоті своїх дій. Для цього вони мають використовувати особливі лексичні 
прийоми, щоб, як кажуть, «бути ближче до народу».  

У цьому їм допомагають «політичні промови», які мають переконати 
слухачів у доцільності конкретної ідеї. У таких виступах конкретизується певна 
ідеологія, погляд, напрям. І це допомагає знайти прихильників, тих, хто поділяє 
основну думку виступу. Досить часто політики використовують так звану «ду-
мку більшості» задля приваблювання сторони, яка перебільшує. Потрібно за-
значити, що в політичних промовах, які вирізняються високою щільністю інфо-
рмації, часто використовують загальноприйняті абревіатури та скорочення. 

Якщо відштовхуватися від цього аргумента, то можна навести приклад 
промови президента США Джо Байдена, де він пообіцяв «не розділяти, а 
об’єднувати країну». Він використовує такі гострі, образні вислови, які надо-
вго залишаються в пам’яті. 
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Під час свого звернення він зробив особливий акцент на спробі прими-
рення з табором прихильників його суперника у виборчих перегонах Дональда 
Трампа. «Тим, хто голосував за Трампа, – я розумію ваше розчарування сьогод-
ні. Я й сам програв декілька виборів. Але зараз – давайте дамо одне одному 
шанс… Аби досягти прогресу, ми маємо перестати вважати наших опонентів 
ворогами. Ми – не вороги. Ми – американці», – заявив Байден [1, с. 152]. 

Він наголошував на відповідальності, яка лежить на українських полі-
тиках після Революції Гідності, іменем героїв Небесної Сотні закликав згур-
туватися для проведення реформ. «Ви маєте історичну нагоду, щоб вас за-
пам’ятали як Раду, яка поставила нові стовпи свободи, яких так чекають 
українські люди. Не мені казати, що це спільне зусилля як президента і 
прем’єр-міністра, так і членів всього цього органу, щоб усе, що відбулося під 
час Революції Гідності, стало реальністю», – сказав він [2]. 

В один момент Байден навіть змусив депутатів аплодувати йому стоячи. 
«Суверенні держави мають право на ухвалення власних рішень. Скажу чітко: 
США ніколи не визнають анексію Криму! Все! На цьому крапка!» – саме таки-
ми словами він зірвав шквал оплесків. Американський віцепрезидент навіть кі-
лька разів стукнув кулаком по трибуні й робив довгі паузи, нагадуючи про те, 
що за Україною стежить весь світ, особливо за її боротьбою з корупцією [3]. 

Джо Байден показав своїм виступом, як важливо вміти володіти лекси-
чними засобами. При цьому він зумів доцільно донести свої думки та здебі-
льшого виразив їх зрозуміло для кожного, не використовував терміни або 
слова, які є незрозумілими, у зв’язку з чим отримав підтримку прихильників. 
Він поводився як гідний представника своєї країни, з пошаною звертався до 
інших, наголосивши на головному. Використовуючи особливі навички ефек-
тивної комунікації, президент США зумів своєю промовою надихнути слуха-
чів до майбутніх дій. Політичні промови справляють свідомий вплив на адре-
сата, особливо це помітно в першому прикладі промови Джо Байдена. Він 
акцентує увагу на аудиторії, яка з особистих причин не обирала його прези-
дентом. Висловлює свою ідею доречно.  

На прикладі промов президента США ми побачили, що значний вплив 
має на людину правильно сконструйоване висловлювання. Однак спосіб про-
голошення будь-якої промови залежить безпосередньо від внутрішнього сві-
ту політика-оратора.  
 ____________________________ 
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