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Сёння перыядычны друк немагчыма ўявіць без рэкламных тэкстаў, якія займаюць 
значнае месца сярод розных журналісцкіх матэрыялаў. Размешчаная на старон-

ках газет і часопісаў рэклама з’яўляецца неад’емнай часткай масмедыйнай прасторы. 
Сучасныя віды, жанры шматлікіх рэкламных інфармацый, іх вербальная і невербаль-
ная аформленасць абумоўлены доўгім працэсам фарміравання беларускага рэкламнага 
дыскурсу. Яго крыніцы былі закладзены яшчэ напачатку XX ст. у нашых нацыяналь-
ных газетах «Наша доля» і «Наша ніва». Традыцыі, створаныя тагачаснымі выдаў-
цамі, публіцыстамі, рэдактарамі, застаюцца актуальнымі і ў XXI ст. Нават такая з’ява, 
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як стылізацыя пад дарэвалюцыйныя тэк-
сты, прыцягвае ўвагу сучаснікаў, спрыяе 
канкурэнтаздольнасці саміх выданняў.

Кароткі час існавання газеты «Наша 
доля» не перашкодзіў фарміраванню 
такіх жанраў рэкламы, як аб’ява і анонс. 
У кожным нумары на апошняй старонцы 
ў лагічнай паслядоўнасці былі пададзены 
камерцыйныя, сацыяльныя паведамленні, 
напісаныя кірыліцай або лацінкай па-ру-
ску альбо па-беларуску. Усе тэксты вылу-
чаюцца строгай кампаноўкай.

Ключавыя словы (найменні, назвы 
ўстаноў, уласныя назвы, лагатыпы) пада-
юцца тлустым колерам, курсівам. Часцей 
за ўсё назіраюцца аб’явы-намінацыі тыпу: 
«Карлъ Клейнъ. Постройки мельниц», 
«Цинкографія. ФОТОГРАФІЯ Юрошайтиса 
и Антонова» (Наша доля. № 1; у гэтых 
і наступных прыкладах правапіс і пункту-
ацыя захоўваюцца без змен.

Размешчаныя пад рубрыкай «ОБЪЯУЛЕННЯ» ў якасці суб’ектаў маўлення вызна-
чаюцца ў рэкламных тэкстах розныя суполкі, аб’яднанні, установы («Новооткрытая 
типографія „Артіль Печатного Дела“ принимаетъ всевозможныя заказы на всехъ 
европейских языкахъ» (Наша доля. № 1), «ЛИТОУСКАЯ КНИГАРНЯ М. Пясэцкой-
Шляпэлис… продае рожныя беларуские книжки» (Наша доля. № 1), таксама назіра-
юцца аб’явы прыватных інфармантаў («Желаю получить место помочника бухгалтера 
или приказчика конторы; могу представить рекомендации Г-д гласныхъ Виленской 
Городской Думы» (Наша доля. № 1).

Звяртае ўвагу на сябе той факт, што ўсе паведамленні –  канкрэтныя, няма абстрактных 
паняццяў, якія часта сустракаюцца ў сучасных матэрыялах. Абавязковым структурным эле-
ментам у змесце рэкламы была даведачная інфармацыя, пазначаная адрасам і коштам.

У тэкстах прасочваюцца маўленчыя канструкцыі, якія сёння ўспрымаюцца як сро-
дак вербальнай маніпуляцыі свядомасцю адрасантаў: «Зыгмунд Нагродзки на жаданне 
высылае дармо книжки у каторыхъ написана цана машын» (Наша доля. № 1), «Участники 
артели –  исключительно рабочіе-спеціалисты, занимавшіеся до открытія онаго дела 
въ разных лучшихъ типографіяхъ» (Наша доля. №№ 1, 4), «При магазинъ мастерская 
подъ личнымъ наблюденіемъ владельца специалиста» (Наша доля. № 1). Спалучэнні 
«на жаданне высылае дармо», «исключительно рабочіе-спеціалисты», «лучшихъ типо-
графіяхъ», «подъ личнымъ наблюденіемъ владельца специалиста» даказваюць тое, што 
ўжо ў той час ствараліся прыёмы псіхалагічнага ўздзеяння на атрымальнікаў паведам-
ленняў пры дапамозе слоўнага выбару.

Функцыянаванне рэкламных тэкстаў у газеце «Наша ніва» ў першае дзесяцігоддзе 
XX ст. вызначаецца спецыфікай існавання гэтага беларускага выдання ў той час. Так, 
за 1906 год у «Нашай ніве» 11 рэкламных матэрыялаў у выглядзе анонсаў выданняў 
розных газет, часопісаў, кніг. У тэкстах абавязкова даецца падрабязная інфармацыя 
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па кошце, адрасах, змесце літаратуры. Рэкламныя тэксты маюць фіксаванае месца –  
на апошняй старонцы. Традыцыйна ключавыя словы падаюцца курсівам і тлустым. 
Паводле лінгвістычнай арганізацыі з’яўляецца цікавым, на нашу думку, функцыяна-
ванне асабовых дзеясловаў у форме цяперашняга часу: «Шукаем для газэты агентоу 
у мястэчках и весках» (Наша ніва. № 2). Упершыню выкарыстоўваецца спецыфіч-
ная маўленчая стратэгія, што тлумачыць перавагу маркетынгавых дзеянняў адных 
спажыўцоў у супастаўленні з іншымі, якія прымаюць удзел у пакупцы літаратуры 
суполкі «Загляне сонцэ и у нашэ ваконцэ»: «Хто купляе ў глаўным складзе ня менш 
як за поўрубель, той ня плациць за прасланне почтаю» (Наша ніва. № 3).

У адрозненне ад сучасных тэкстаў у рэкламе таго перыяду давалася даведка аб рэдак-
тарах паведамлення, што сведчыць аб адказнасці за тое, што напісана.

Маўленчыя адзінкі вызначаюцца ўключэннем стылістычна-ацэначнага тыпу лексікі: 
«Вось якие лепшие и надта патрэбные у кожнай вйосковай гаспадарцы машыны» (Наша 
ніва. 1907. № 33»). Таксама ўпершыню ў № 33 (рэклама машын Зыгмунда Нагродзкага) 
зроблена спроба зрабіць рэкламную інфармацыю на ўвесь разварот, невербальная 
частка (вялікі малюнак механізмаў) пераважае над вербальнай.

Як спецыфічны маўленчы і псіхалагічны прыём уздзеяння на адрасатаў рэалізуюцца 
мадэлі, якія інфармуюць аб выгодах набыцця аб’екта рэкламы: «Вяликие грошы возьмець 
у сваим садзе вучыцель, садоуник, гаспадар и др., кали па маей таблицы зробяць так…» 
(Наша ніва. 1908. № 6), «Беларуские пачтовые писульки. Хто купляе у галоуным складзе 
ня менш як поўрубель, той ня плациць за прасланьне почтаю» (Наша ніва. № 9).

Сёння некаторыя тагачасныя тэксты рэкламы цікава даследаваць як факты гісто-
рыі. Сярод прыватных аб’яў за 1908 г. знаходзім наступнае: «Бальница для скацины 
вэтэрынарнага доктара СТ. БАКУНА дае рады и прымае на лячэньне уселякую хво-
рую и так сама прымае для распазнаньни жывйолу, аб каторай напэуна ня ведама, ци 
и на што яна хворая» (Наша ніва. №№ 17, 21). Акрамя звестак аб камерцыйнай рэкламе 
з падобнага тэксту можна даведацца пра ўзровень развіцця тагачаснай навукі, у кан-
крэтным прыкладзе –  ветэрынарыі.

«Наша ніва» таго перыяду спрыяла прапагандзе адукацыйна-асветніцкай дзейнасці 
беларусаў. Многія рэкламныя мадэлі пацвярджаюць гэта: «ГРАММОФОНЪ. Музыка 
понимаетъ, какое огромное значеніе въ развитіи эстетически-музыкального вкуса име-
ютъ концерты съ участіем выдающихся артистовъ» (Наша ніва. № 21).

Газета «Наша ніва» за 1908 г. друкавала ў якасці аб’яў і анонсаў не толькі падпі-
ску на беларускія, украінскія, расійскія, польскія выданні, але рознага плану інфар-
мацыю аб навуковых весніках, у якіх былі матэрыялы па грамадазнаўстве, гісторыі, 
рэлігіі, педагогіцы, прыкладным навукам, мовазнаўстве (гл. фотаздымак на с. 110).

У 1909 г. фармат самога выдання «Нашай Нівы» прыводзіць да змен у афармленні 
рэкламы. Ужо акрамя рубрычных тэкстаў на апошняй старонцы назіраюцца інфарма-
цыі на першай, сёмай або ў сярэдзіне газеты. Найбольш важную, на думку рэдактараў, 
выдзяляюць вялікімі літарамі ці тлустым шрыфтам. За 1909 г. заўважаецца тэндэнцыя 
да ўдасканалення зместу паведамленняў, іх невербальная пададзенасць. Таксама назіра-
юцца ўжо розныя тыпы адной рэкламнай інфармацыі: рэклама-азнаямленне, рэкла-
ма-напамін (напрыклад, у інфармацыі аб дзейнасці Зыгмунда Нагродзкага). Прымушае 
звярнуць увагу рэклама-сенсацыя: «НОВОСТЬ!!! Карманные часы съ вечнымъ кален-
даремъ… НАШЪ СОВЕТЪ! Не гонитесь за дешевыми часами а выпишите отъ насъ 
эти часы и Вы будете нам всегда благодарны» (Наша ніва. № 12).
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Набліжанасць да сучасных рэкламных тэкстаў маюць паведамленні, дзе ўжываюцца 
займеннікі (я, мы, вы, наш, ваш, мой, свой), што з’яўляюцца сродкам маўленчай канкрэ-
тызацыі, прыналежнасці і элементам даверу ў зносінах паміж камунікантамі: «ЕСЛИ 
ВАШЪ ЖЕЛУДОКЪ плохо варитъ, если Вы страдаете катарромъ, запорами, геморро-
еми, вздутіемъ живота, тошнотою, изжогою, если Вашъ организм истощонъ, разсла-
бленъ, и Вы вследствіе этого подавлены, удручены, и требуйте мою книгу „ОЗОНЪ“, 
какъ естественный оздоровитель желудка» (Наша ніва. № 34).

Дэталёва прааналізаваўшы рэкламныя паведамленні ў газетах «Наша доля» і «Наша 
ніва» першага дзесяцігоддзя XX ст., адзначым, што для сучасных тэкстаў рэкламы 
быў зроблены магутны падмурак яшчэ 110 гадоў назад. Найбольш тыповыя вербаль-
ныя і невербальныя асаблівасці тэкставай дзейнасці ў рэкламе актыўна ўключаюцца 
ў сучасны працэс рэкламатворчасці.

* * *
Перыяд Вялікай Айчынай вайны ў гісторыі беларускай рэкламы вызначыўся свое-

асабліва, калі на старонках газет былі прадстаўлены тэксты сацыяльна-палітычнай 
і камерцыйнай рэкламы.

Сацыяльна-палітычная рэклама ў беларускіх газетах была абумоўлена пра-
цэсамі, якія адбываліся ў тагачасным грамадстве: фашысцкай акупацыяй, дзеян-
нямі Чырвонай арміі, партызанскай і падпольнай барацьбой, працай у тыле, падзе-
ямі ў свеце, што яскрава перадавалі загалоўкі: «Пачатак разгрома гітлераўскай арміі», 
«Эвакуіраваная прамысловасць Беларусі куе зброю для фронта», «Славутыя справы 
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абаронцаў Ленінграда», «Подзвігі сталінскіх сокалаў», «Бельгія змагаецца», «Баі 
ў Югаславіі» (з газ. «Совецкая Беларусь», «Звязда»).

Змест друку 1941–1945 гг. уяўляецца сёння як сацыяльна-палітычная рэклама, 
якая «робіцца ў сваім родзе рэтранслятарам вобразаў, сімвалаў, міфаў, што жывуць 
і функцыянуюць у масавай свядомасці грамадства» [3, с. 96] і вызначаецца сваёй жан-
равай спецыфікай. Сярод тэкстаў сацыяльна-палітычнай рэкламы таго часу назіра-
юцца лозунгі, звароты вядомых асоб, навіны з фронту, нататкі, замалёўкі, апавяданні, 
вершы, частушкі. Кожны матэрыял характарызуецца абавязковым уключэннем эмацы-
янальна-экспрэсіўнай і ацэначнай лексікі, тропаў, дзеясловаў у форме загаднага ладу, 
клічных сказаў, звароткаў, што «робіць на адрасата моцнае ўражанне і прымушае яго 
да неабходных дзеянняў, стварыўшы неардынарныя сродкі і шляхі вербальнага ўва-
саблення інтэнцый» [1, с. 17].

Адметным жанрам сацыяльна-палітычнай рэкламы трэба разглядаць звароты 
вядомых асоб да грамадства. Гэта форма існавання рэкламы распаўсюджана таксама 
ў сучасных тэкстах. У беларускім ваенным друку прадстаўлены выказванні дзеячаў 
палітыкі, мастацтва, культуры. Паказальнымі прыкладамі можна разглядаць матэры-
ялы Янкі Купалы, Кузьмы Чорнага, Якуба Коласа на старонках газеты «Совецкая 
Беларусь», калі «афарыстычнасць, умелае і тонкае скарыстанне гумару, трапнага 
слова здольны надаць непаўторнасць выказванню і значна ўзбагаціць яго, зрабіць 
больш дзейсным» [2, с. 87]. Так, у тэксце звароту Янкі Купалы да беларускага народа 
чытаем: «…У нашай свяшчэннай барацьбе з заклятым ворагам –  нямецкім фашыстам –  
ваюе кожны дом, кожнае дрэва, кожны ўзгорак. Каменні ўстаюць, каб забіць ворага, 
рэкі выходзяць з берагоў, каб патапіць яго, зямля расступаецца, каб праглынуць яго. 
<…> У гэтыя грозныя дні, калі п’яныя дзікуны па ўказцы свайго звар’яцелага бан-
дыцкага атамана па-зверску знішчаюць усё тое, што пабудавана намі, забіваюць ста-
рыкоў, жанчын і дзяцей, я ўсю сваю песянную сілу, усю сваю мужнасць аддаю вам, 
сыны нашага вялікага народа! Родныя мае, яснавокія багатыры! Патомкі вялікіх сал-
дат Суворава, патомкі народных палкоў Хмяльніцкага, патомкі бясстрашных паўстан-
цаў Каліноўскага, абараняйце сваю зямлю, змагайцеся так, як змагаліся вашы продкі, 
не давайце літасці ворагу» (Совецкая Беларусь. 1941. С. 7) дакладна праглядаюцца 
ўсе адзначаныя вышэй лінгвістычныя прыметы палітычнай рэкламы: экспрэсіўна-
ацэ начная лексіка (напрыклад, словазлучэнні п’яныя дзікуны, звар’яцелы бандыцкі 
атаман), эпітэты (яснавокія багатыры, свяшчэнная барацьба), метафары (камянні 
ўстаюць каб забіць ворага, рэкі выходзяць з берагоў, каб патапіць яго), дзеясловы 
загаднага ладу (абараняйце, змагайцеся, не давайце), звароткі (патомкі вялікіх сал-
дат Суворава, сыны нашага вялікага народа), клічныя сказы (…патомкі бясстраш-
ных паўстанцаў Каліноўскага, абараняйце сваю зямлю, змагайцеся так, як змагаліся 
вашы продкі, не давайце літасці ворагу!).

Семантычнае, зместавае напаўненне камерцыйнай рэкламы ў ваенны перыяд цал-
кам адпавядае сусветным нормам пабудовы рэкламных тэкстаў, якія ўвайшлі ў струк-
туру беларускіх выданняў яшчэ на пачатку XX ст.

Як тыповыя рэкламныя жанры ў айчынных газетах прасочваюцца аб’явы, анонсы, 
традыцыйна размешчаныя ўнізе газет на апошняй старонцы. Найбольш частотнымі, 
асабліва ў выданнях 1944–1945 гг. з’яўляюцца аб’явы-паведамленні і аб’явы-заклікі 
тыпу: «Да ведама працоўных! Ва ўсіх гарадах і раёнах Мінскай обласці адноўлены 
і абслугоўваюць насельніцтва цэнтральныя і раённыя ашчадныя касы, якія праводзяць 
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наступныя аперацыі: прымаюць і выдаюць уклады па патрабаванню з выплатай 3 проц. 
гадавых… прымаюць тэрміновыя ўклады, па якіх выплачваецца 5 проц. гадавых… 
выплачваюць выйграшы па аблігацыях дзяржаўных пазык і білетаў грашова-рэчавай 
латарэі; уклады, унесеныя ў ашчадныя касы, выдаюцца ўкладчыкам па іх патрабаван-
нях часткова або поўнасцю. Тайна і недатыкальнасць укладаў гарантуецца законам. 
Карыстайцеся паслугамі ашчадных кас!» (Звязда. 1944. 1 снеж.).

Найбольш тыповыя вербальныя і невербальныя асаблівасці тэкставай дзейнасці 
ў рэкламе першых беларускіх газет, газет перыяду Вялікай Айчыннай вайны актыўна 
ўключаюцца ў сучасны працэс рэкламатворчасці. Так, вылучэнне ключавых слоў тлу-
стым шрыфтам ці курсівам, вялікімі літарамі; рэалізацыя маўленчых стратэгій праз 
стылістычна-ацэначную лексіку або ўжыванне найменнікавых канструкцый, а таксама 
функцыянаванне антаноміі асабовых і прыналежных займеннікаў (мы –  вы, наш –  
ваш), загадны лад дзеясловаў, тыпалогія жанраў (аб’ява, анонс і іх віды) –  усё гэта дае 
падставы сцвярджаць, што беларускі рэкламны дыскурс мае сваю гісторыю ў агуль-
най канцэпцыі развіцця беларускага нацыянальнага друку, а таксама можа разгля-
дацца ў якасці вучэбнага элементу патрыятычнага выхавання сучасных студэнтаў.
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