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(«щось-ідентифікатив є щось-класифікатор», класифікатор є членом певного 
класу), наприклад:

(1) Гт not a goddamn Russian spy. (Salt)
(2) Well, Гт black, but he was closer. (House MD, Paternity)
Інші схеми ідентифікаційного фрейму, а саме схема персоніфікації 

та схема характеризації, за даними нашого дослідження, не формують 
підґрунтя самопрезентем-повідомлень. Таким чином, між функцією 
та ментальною основою цієї групи самопрезентем існує лінійний зв'язок. 
Також можна стверджувати, що самопрезентеми-повідомлення репрезентують 
відповідну мовленнєву стратегію самопрезентації (стратегію повідомлення).

ГРАДАЦІЯ
ЯК ЗАСІБ СУГЕСТИВНОГО ВПЛИВУ 

В ДИСКУРСІ ІДЕАЦІЇ
Кайсіна Д.М. (Харків)

Дискурс ідеації є когнітивно-комунікативною взаємодію ідеатора (автора 
або носія ідеї) та реципієнта/-ів, метою якої є втілення у соціальну практику 
певної ідеї [ 1, с. 132]. Це стає можливим завдяки здійсненню комунікативного 
впливу через доведення, переконування, спонукання та сугестію.

Сугестію визначаємо як процес впливу на сферу підсвідомості людини, 
який полягає у зниженні рівня раціональності і критичності при сприйнятті 
навіюваного змісту [3, с. 176-177]. При цьому стверджуємо, що сугестивний 
комунікативний вплив пов’язаний як з автоматизацію сприйняття мовлення, 
так і, навпаки, з висуванням навіюваного змісту у фокус уваги.

Сугестія здійснюється за допомогою сугестем. На мовному рівні 
сугестем а корелю є скоріш е з оф орм ленням  висловлю вання, аніж 
безпосередньо з його змістом і втілюється не в конкретних мовних виразах, 
а в синтаксичному аранжуванні мовлення [2, с. 164-165]. Прототиповим 
засобом сугестії є повтор. Синтаксичний повтор пов’язаний із таким 
прийомом, як градація, який спирається на повтор паралельних структур, 
де кожна наступна одиниця посилює значення попередньої, що дозволяє 
відтворити події, дії, думки та почуття в процесі розвитку від “малого 
до великого” (пряма градація) або від “великого до малого” (зворотна 
градація) [4]:
(1) Fact: diet-related disease is the biggest killer in the United States, right 

now; here today. This is a global problem. I t ’s a catastrophe. I t ’s sweeping 
the world(l).
Підкреслюючи нагальність проблеми дитячого харчування у СІЛА, 

ідеатор використовує два прийоми градації. Зосереджуючи увагу аудиторії
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на тому, що проблему треба вирішувати не просто сьогодні, а тут і зараз, 
а також називаючи стан справ із дитячим харчуванням проблемою 
та катастрофою, що знищує світ, ідеатор на підсвідомому рівні підштовхує 
реципієнтів до рішучих дій задля вирішення цієї проблеми.
(2) Huntington’s Kitchen. Huntington, where I  made this program, w e’ve got 

this prime-time program that hopefully will inspire people to really get on 
this change. I  truly belieye that change will happen (1).
Ця градація побудована на повторі номінації change, яка позначає 

ключовий концепт ідеаційної промови -  ЗМІНИ (система харчування 
у школах СІНА потребує змін): надії ідеатора на зміни переростають 
у переконання (hopefully -  truly belieye), що ці зміни сподобаються людям 
і обов’язково відбудуться (to get on this change -  change will happen). 
Описаний прийом навіює аудиторії сприйняття запропонованого плану змін 
як позитивного, ефективного й необхідного.
(3) They [the lunch ladies] ’re doing the best they can do. They’re doing their 

best. But they Те doing what they Те told, and what they Те being told to do 
is wrong (1).
За допомогою зворотної градації ідеатор навіює аудиторії думку, що 

ті дії, які здійснюються для вирішення проблеми харчування, є невірними. 
Оскільки вжитих дій недостатньо, його ідея стає більш релевантною як той 
план дій, що дійсно може спрацювати на краще.
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