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Abstract: 

  This paper is aimed at investigating the use of linguistic markers expressing politeness 
strategies in the discourse of British and American political speeches under the umbrella of 
corpus- based analysis. Markers of positive and negative politeness strategies used in British and 
American politicians’ speeches were collected for a comparative analysis. The results of this 
research show that most politeness markers occurring in these political speeches are in language 
structures with modal lexical verbs, model adjectives and modal adverbs. Linguistic markers 
expressing positive politeness strategies occurred with higher frequencies in the American 
politician corpus while more linguistic markers expressing negative politeness strategies  were 
found in the British  political corpus. Therefore, it can be claimed that American politicians 
appear to be more positive in expressing politeness strategies, wheareas British politicians use 
more expressions of negative politeness strategies in their speech delivery. 
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Tóm tắt: 

Bài viết tìm hiểu việc sử dụng các dấu hiệu ngôn ngữ biểu hiện chiến lược lịch sự trong diễn 
ngôn chính trị Anh và Mỹ bằng phương pháp phân tích khối liệu. Các dấu hiệu biểu hiện chiến 
lược lịch sự dương tính và âm tính trong phát biểu chính trị Anh và Mỹ được thu thập để phân 
tích so sánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy các dấu hiệu lịch sự trong các phát biểu chính trị này 
được thể hiện qua các cấu trúc ngôn ngữ chứa đựng các động từ, tính từ và trạng từ tình thái. Các 
dấu hiệu ngôn ngữ biểu hiện chiến lược lịch sự dương tính xuất hiện nhiều trong khối liệu diễn 
ngôn chính trị Mỹ hơn, trong khi đó các dấu hiệu ngôn ngữ biểu hiện chiến lược lịch sự âm tính 
được sử dụng với tần suất cao hơn trong khối liệu diễn ngôn chính trị Anh. Như vậy, có thể nhận 
định rằng các chính trị gia Mỹ có xu hướng sử dụng chiến lược lịch sự dương tính, ngược lại các 
chính trị gia Anh thiên về chiến lược lịch sự âm tính. 
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