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рического и социально-культурного развития. За последние 30 лет число 
городских газет увеличилось в 10 раз, т. е. со 186 до почти 2000 назва-
ний. Менялись структурные, качественные и количественные характе-
ристики прессы, а также механизмы ее регулирования и саморегулиро-
вания. Весомым фактором развития СМИ стала конкуренция. 

СУГЕСТЫЎНАЯ ЛІНГВІСТЫКА: ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ УПЛЫВУ 
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Камунікаванне чалавека становіцца з кожным днём усё больш 
разнастайным: амаль штогод мяняюцца яго формы, і гэты працэс набірае 
моц. Кожны з нас адыгрывае сваю сацыяльную ролю ў шматполюсным 
соцыуме, чым садзейнічае стварэнню своеасаблівай стратыфікацыі 
грамадства. Сучаснік імкнецца да афіляцыі, далучаецца да адной з 
сацыяльных груп, тым самым падпарадкоўваецца законам і правілам 
жыцця гэтай групы. Але часам яго могуць «прапісаць» да адной з іх, 
накіроўваючы ход уласных думак. У гэтым і заключаецца сутнасць 
сугестыі. 
Сугестыя (ад лац. suggestio – унушэнне) – працэс і вынік змены 

паводзін чалавека (аб’екта ўплыву), яго ўстановак, намераў, уяўленняў і 
ацэнак у ходзе мэтавай камунікацыі. 

Асноўным спосабам уплыву на чалавека з’яўляецца вербальны. Ён 
дазваляе ўздзейнічаць як на аднаго чалавека, так і на масы, і не заўсёды 
ёсць гарантыя, што ўплыў прамоўцы будзе станоўчым і за ім не схавана 
маніпуляцыя. Вывучэнне ўздзеяння слова на свядомасць чалавека ёсць 
прадмет сугестыўнай лінгвістыкі. 

Акрамя таго, сугестыўная лінгвістыка – гэта набор моўных шаблонаў 
і прыёмаў максімальнага ўздзеяння на падсвядомасць чалавека. Мэта іх 
прымянення можа быць самай рознай: пачынаючы ад псіхалагічнай 
дапамогі і заканчваючы выцягваннем з ахвяры зберажэнняў. Таму 
сугестыўная лінгвістыка шырока выкарыстоўывецца ў рэкламе, 
палітыцы, маркетынгу, а таксама ў побытавых зносінах паміж людзьмі. 
Бо любая камунікацыя па сваёй сутнасці можа ўключаць у сябе пэўныя 
маніпулятыўныя стратэгіі і тактыкі. Аднак мэтанакіравана прымяняць іх 
умеюць далёка не ўсе. 

На жаль, гэтая праблема на сёння застаецца яшчэ амаль недас-
ледаванай. Таму даволі актуальным уяўляецца выпрацоўка класіфікацыі, 
заснаванай на крытэрыях уплыву на падсвядомасць чалавека. Паводле 
аналізу даступных крыніц, намі прапануюцца тры групы метадаў: мета-
моўныя, клішаваныя і сэнсэтыўныя. 



 56

У аснову класіфікацыі першай групы метадаў быў пакладзены 
крытэрый наяўнасці выкарыстаня метамовы. Метамова – словы і фразы, 
у якіх выказваюцца непасрэдныя думкі суразмоўцы. Як і мова цела, 
метамова грунтуецца на «інтуіцыі», «прадчуванні», «шостым пачуцці» і 
разуменні, што словы і думкі суразмоўцы – зусім не адно і тое ж [1]. 
Перад намі, такім чынам, паўстае мова ў форме звычайнай гутаркі. На 
падставе наяўнасці элементаў метамовы ў першую групу былі ўключаны 
наступныя спосабы ўздеяння: словы-варкатанні, прыёмы «выбар без 
выбару» і «адманкі». 

Словы-варкатанні – гэта фразы, якія па-рознаму ўспрымаюцца сацы-
яльнымі групамі. У якасці прыкладу можна прывесці слоган перадвы-
барчнай кампаніі Рычарда Ніксана ў 1968 годзе. Ён урачыста абяцаў 
дамагчыся «ганаровага міру» ў В’етнаме. Для некаторых гэты мір 
азначаў неадкладны вывад войскаў і канец несправядлівай вайны. Для 
іншых гэта была барацьба да таго часу, пакуль ЗША не дасягнуць 
безумоўнай перамогі. Кожны па-свойму ўспрымаў ягоныя словы [2]. 

Сутнасць прыёму «выбар без выбару» заключаецца ў тым, што з усіх 
магчымых варыянтаў не выкарыстоўваюцца адмоўныя. Суразмоўцу 
даецца выбар, прычым закладваюцца толькі чаканыя варыянты 
(напрыклад: Вам гарбату ці каву? – сугестар аўтаматычна выключае 
варынты кшталту «ваду, малако, кефір»). Звычайна гэты метад 
выкарыстоўваецца на падсвядомым узроўні і характэрны больш за ўсё 
для вуснага маўлення. 

Прыватнай праявай прыёму «выбар без выбару» з’яўляюцца так 
званыя адманкі. У такім выпадку прапануецца наўмысна сфальсі-
фікаваны варыянт адказу, які выгадны сугестару, г. зн. з’яўляецца трэці 
варыянт адказу. Адманкі – найбольш складаны і эфектыўны прыём, які 
яшчэ мала вывучаны, хаця і з’яўляецца даволі распаўсюджаным [2]. 

Падобная з’ява вельмі актыўна выкарыстоўваецца маркетолагамі. 
Пакупнік схільны пераглядаць свой выбар на карысць адной з опцый, 
калі ёсць трэцяя, менш прывабная. Падобную з’яву выявіў прафесар Дэн 
Арыэль. Сваім студэнтам ён прапанаваў тры варыянты падпіскі на вы-
данне The Economist: інтэрнэт-падпіска – 59 $, падпіска на друкаванае 
выданне – 125 $, падпіска на абедзве версіі – 125 $. Першы варыянт 
абралі 16 % з усіх падпісантаў, другі – 0 %, трэці – 84 %. У гэтым вы-
падку агульная выручка выдання склала 11444 $. Пасля таго як быў вы-
ключаны варыянт з друкаванай падпіскай, вынікі памяняліся: інтэрнэт-
падпіска склала 68 %, падпіска на абедзве версіі – 32 % з агульнай вы-
ручкай 8012 $. Такім чынам, прыбраўшы прапанову падпісацца толькі на 
друкаванае выданне, газетчыкі атрымалі падзенне выручкі на 30 % [3]. 
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Гэты прыём даволі часта можна сустрэць у СМІ, напрыклад у 
аналітычных артыкулах, дзе аўтар прыводзіць дзве супрацьлеглыя 
пазіцыі, але ў выніку прыходзіць да камбінаванай высновы. 

Выдзяленне другой групы было абгрутавана выкарыстаннем клішэ ў 
працэсе ўплыву. Клішэ (у сугестыўнай лінгвістыцы) – агульная мадэль 
маўленчых паводзінаў у пэўнай сітуацыі, стэрэатыпны спосаб 
узаемадзеяння, стандартны ўзор словаўжывання, тыповыя схемы 
пабудовы словазлучэнняў і сінтаксічных канструкцый. На падставе 
аднесенасці клішэ да групы спосабаў уздеяння вылучаюцца прыёмы 
труізму, уплывовых слоў (эпістэмікаў) і так званы прыём «пераходу». 

Труізм – гэта агульнавядомая ісціна, банальнасць. Труізмам лічацца 
нешта, што не можа падвяргацца сумненню, і ён настолькі відавочны, 
што згадваецца аўтаматычна, з ім усе вымушаны згаджацца.  

Прыём «пераходу» – гэта сістэма маўленчых сродкаў, сінтаксічна 
закальцаваных у структуры паведамлення: дык вось, калі, калі... тое, і. 

Да аднаго з самых распаўсюджаных сэнсэтыўных метадаў можам 
аднесці цізер (з англ. teaser «цвялілка, заваблялка») – рэкламнае 
паведамленне, пабудаванае ў форме загадкі. У ёй змяшчаецца частка 
інфармацыі пра прадукт, але пры гэтым сам тавар не дэманструецца. 
Звычайна прымяняецца на раннім этапе арганізацыі рэкламы і служыць 
для стварэння інтрыгі вакол тавару. Маркетынгавы прыём, заснаваны на 
выкарыстанні цізераў, называецца цізернай рэкламай. Звычайна цізеры 
ідуць серыямі. Цізерная рэкламная кампанія праходзіць у два этапы. 
Першы этап – гэта сам цізер, часцей за ўсё пытанне, якое стварае 
інтрыгу, здольную абудзіць зацікаўленасць. Другі этап – раскрыццё 
загадкі і дэманстрацыя самога брэнда. 

Паўнавартаснае разуменне механізму лінгвістычнай сугестыі 
неабходна як журналісту, так і кожнаму спажыўцу рэкламы: штодзень 
колькасць сугестыўных атак на чалавека павялічваецца, метады 
становяцца больш складанымі, увесь час удасканальваюцца.  
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