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УВОД ЗІ НЫ

У навуковых даследаваннях апошніх дзесяцігоддзяў усё большую ак ту
а ль насць набывае арыентацыя на вывучэнне мовы ў яе цеснай сувязі з ку
ль ту рай народа. Кожная мова адлюстроўвае нацыянальнаспецы фічны спо
саб успрымання і канцэптуалізацыі рэчаіснасці, а таксама кагнітыўную 
дзей насць носьбітаў культуры. Адрозненне ў культурах прыкметна ад бі ва
ец ца на мове і мысленні чалавека. Лагасфера як маўленча-мысліцельная 
га лі на культуры, а ў больш шырокім значэнні – «велізарная галіна ку ль
ту ры, напоўненая “словамі і ідэямі”» [126, с. 32], грунтуецца, з аднаго боку, 
на ўніверсальным кампаненце культур, з другога – на ўласна на цы я на ль ным. 

Лагасфера любой нацыянальнай культуры – з’ява эвалюцыйная, звя
за ная з палітычнай і сацыяльнакультурнай гісторыяй народа. Спе цы фіч насць 
шляху развіцця лагасферы беларускай культуры абумоўлена чар га ван нем 
перыядаў адноснага заняпаду і большменш працяглых ста дый паскоранага 
засваення ёю маўленчамысліцельнага вопыту. Фар мі ра ван не беларускай 
лагасферы грунтуецца на народнай аснове, на фа ль к ло ры, з уласцівымі яму 
спосабамі адлюстравання рэчаіснасці. На працэс раз віц ця маўленчамыс
ліцельнай галіны культуры прыкметны ўплыў робіць ма са вая камунікацыя – 
сацыяльны і палітычны інстытут грамадства, ад мыс ло вы сродак духоўнага і 
інтэлектуальнага ўздзеяння на соцыум. Так, нап рык лад, са з’яўленнем газе
ты «Наша Ніва» на самым пачатку ХХ ст. на старонкі перыядычнага друку 
прыйшло роднае слова карэннага на се ль ніц т ва, што адчувальна адбілася на 
развіцці нацыя нальнай лагасферы. Са цы я ль нагістарычны, культурны, па
літыч ны, эканамічны, маральнаэтыч ны бакі рэчаіснасці цесна звязаны з 
эвалю цыйнымі працэсамі, і гэта зна ходзіць нацыянальнаспецыфічнае ад
люст раванне ў сродках масавай ін фар ма цыі. Журналісцкі тэкст сярод іншых 
нацыянальна арыентаваных тэк с таў павінен каштоўнасна арыентаваць свай
го чытача, не то ль кі ствараючы пэўны вобраз, але і фарміруючы адносіны 
да яго. Даследчык дыс кур су СМІ В. Іўчанкаў справядліва адзначае, што 
«журналісцкі тэкст слу жыць фарміраванню грамадства ў цэлым, адыгры
ваючы звязуючую ролю ў жыцці камунікантаў» [77, с. 121]. Як асобы від 
сацыяльных зносінаў ма са вая камунікацыя ахоплівае ўсе пласты грамадства, 
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выступае выразнай пра я вай развіцця і арганізацыі нацыянальнай лагасфе
ры, уздзейнічае на маў лен чамыслі цельную дзейнасць соцыуму, а разам з 
гэтым і на ку ль ту ру. 

У мове газет матэрыялізуецца грамадскае ўяўленне пра рэ ча іс насць, 
ад люс т роў ва юц ца жыццё і паводзіны людзей. Як слушна заўважаў бе ла рус
кі мо ваз наў ца Б. Плотнікаў, мова СМІ зрабілася самай масавай раз на від
нас цю, срод кам сацыяльнага існавання і функцыянавання мовы, ма гут ным 
ін с т ру мен там уздзеяння [145, с. 69]. Лінгвістычны аналіз ма тэ ры я лаў СМІ 
дазваляе вы я віць канцэпты культурнага плану, якія вы кон ва юць функцыю 
захавання і адлюстравання нацыянальнай ментальнасці, тра ды цый, гісторыі, 
культуры на ро да. Масаваінфармацый ны кантэкст ства рае ўмовы для адэк
ватнага ра зу мен ня культурнага канцэпта. Дас ле да ван не моўнага матэрыялу 
бе ла рус кіх СМІ ў дыяхраніі дазваляе аха рак та ры за ваць нацыянальную мен
та ль насць, вызначыць асаблівасці развіцця ла гас фе ры саміх СМІ, прыват
най ла гас фе ры. 

Час ад пачатку ХХ ст. да ХХІ ст. з пункту гледжання гіс та рыч най навукі 
не ёсць вялікі прамежак часу. Але ж даследаванне зменаў у маў лен ча
мысліцельнай дзейнасці беларускага соцыуму, якія адбыва ліся на працягу 
гэтага перыяду, прызнаецца актуальным па некалькіх пры чы нах. Папершае, 
ён на сы ча ны падзеямі, якія зрабілі вялікі ўплыў на развіццё як нацыя нальнай 
ла гас фе ры ў цэлым, так і лагасферы прыватнай. Падругое, параўнальны 
аналіз струк тур насе мантычнай трансфармацыі культурных канцэптаў у ад
з на ча ных часавых межах можа быць паказальным, калі ўлічыць выключнасць 
па чат ку ХХ ст. як перыяду фарміравання агуль ных накірункаў развіцця ла
гас фе ры СМІ на народнай аснове. Назіранні за тым, якое значэнне мела 
сло ва ў нашаніўскім дыскурсе і ў якім плане мянялася яго семантыка  на 
пра ця гу стагоддзя, да па магаюць усвядоміць шляхі развіцця нацыянальнай 
маў лен чамысліцельнай галіны культуры, вызначыць накірунак і ўнут ра ны 
механізм семантычнай эвалюцыі ключавых паняццяў канцэптасферы ў бе
ла рус кіх СМІ. У сваю чаргу, сродкі масавай інфармацыі з’яўляюцца склад
ні кам беларускай культуры, выразнікам маўленчага ідэалу ў пэўныя гіс та
рыч ныя перыяды і адначасова яго ўплывовым стваральнікам.Так, нап рык лад, 
перыяд з 1918 па 1941 г. – час станаўлення і развіцця бе ла рус ка га нацыя
нальнага друку, ра дыё і тэлебачання – даследчыкі лічаць асаб лі ва харак
тэрным у плане ўз дзеян ня публіцыстычнага слова на маўленчамыс лі це ль
ную дзейнасць масавай аўдыторыі [17, с. 2]. Перыядычныя вы дан ні 
фарміравалі грамадскую думку, штучна ства ра лі безальтэрна тыў ны малюнак 
рэчаіснасці, неабходны ўладам. Друк у той час выконваў выключна ролю 
сродкаў масавай агітацыі і прапаганды, га лоў ная мэта якіх – нагнятанне 
палітычнай эйфарыі, масавага псіхозу, ба ра ць ба з «контр рэва люцыйнымі 
элементамі». Грамадскапалітычная га зет ная лек сіка адлюстроўвала акту
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альныя для таго часу рэаліі: сацыялізм, ка му нізм, баль шавік, кулак, ва-
рожы элемент, арышт, класавая пільнасць і шэраг інш.

У другой палове ХХ ст. вызначаюць некалькі перыядаў: пас ля ва ен ны, з 
адбудовай народнай гаспадаркі; хрушчоўскую «адлігу»; уз мац нен не ад мі ніс
т ра цый най і каманднай сістэмы – часы брэжнеўскага «застою»; перыяд 
гар ба чоў с кай «перабудовы»; станаўленне Беларусі як са мас той най дзяржа
вы [18, с. 3]. Для кожнага з іх на фоне агульнай тэн дэн цыі можна выявіць 
ад мет ную дамінанту, якая ў той ці іншай ступені выз на чае асаблі васці са
цы я ку ль тур най, а значыць, і маўленчамыс лі це ль най арыентацыі грамадства. 

Напрыканцы ХХ ст. разам з дэмакратычнымі зрухамі як праявамі но вай 
хвалі адраджэння адбываюцца ў жыцці беларускага грамадства і раз бу ра
ль ныя працэсы, якія правакуюць духоўны і маральны раскол сярод но сь бі
таў культурнай інфармацыі. У сувязі з гэтым публіцыстыч нае слова на бы вае 
асаблівае значэнне.

Новы час патрабуе новага асэнсавання рэчаіснасці, больш глы бо ка га 
ўсве дам лен ня нашай нацыянальнай годнасці, велічы і самабытнасці, на шай 
бе ла рус кай ментальнасці. Ва ўмовах цяперашняй сацыякультурнай сі ту а цыі 
ўзні кае патрэба ў вызначэнні сучасных жыццёвых  прыярытэ таў, у пе ра глядзе 
стаўлення да агульначалавечых і нацыянальных каш тоў нас цяў, та кіх як жыц-
цё, зямля, Радзіма, мова, сям’я, праца і інш. У гэтых ва рун ках важ ная 
роля адводзіцца медыя. Вядомы польскі журналіст і пі сь мен нік Рышард Ка
пу сь цін с кі, разважаючы пра журналістыку новага тыпу, адз на чае, што ёсць 
два ўзроўні – рамесніцкі і творчы. «Большая частка жур на ліс ц кай працы 
па доб на да працы рамесніка… Гэтаму кожны можа на ву чыц ца і паза сценамі 
ўні вер сі тэ та, – лічыць ён. – Другі ўзровень – гэ та высокая, канцэптуаль
ная жур на ліс ты ка. Крытэрыем ацэнкі артыкула ста но віц ца не тое, што 
змяшчае ён прапагандысцкія элементы ці не, а тое, ці мае ён добрую ма ты
ва цыю, важны ці гэта майстэрскі на пі са ны тэкст – журналісцкі, літаратурны, 
які ро біць чалавека лепшым, пры му шае яго думаць» (День. 2003. 19 верас.). 
Новы тып журналістыкі – кан цэп ту а ль ная, ці светапоглядная, – неабходна 
ад роз ні ваць ад «звычайнай» жур на ліс ты кі: «Паўся дзённае – тое, што ад
бываецца ў нас на вачах. Гэта звы чай ная журналістыка. А светапоглядная – 
гэта калі мы вы ходзім за межы паў сядзён нас ці і звяртаемся да вечных 
каштоўнасцей – ду ху, культуры ці на цы я на ль на га развіц ця» (День. 2008. 
25 сак.).

Палітычная сітуацыя, эканамічныя пераўтварэнні, якія адбываюцца на 
па чат ку ХХІ ст., найноўшыя інфармацыйныя тэхналогіі і, адпаведна, тран с
фар ма цыя ўсёй сістэмы СМІ радыкальным чынам адбіліся і на маў лен ча
мыс лі це ль ным узроўні сродкаў масавай інфармацыі. Сёння можам га ва рыць 
пра пэў ную сфарміраванасць «новага» публіцыстычнага стылю – пра новыя 
тэн дэн цыі і заканамернасці ў сучасным публіцыстычным маў лен ні.



Вартай увагі была і застаецца праблема гуманізацыі нацыянальнай ла
гас фе ры. Медыя, абапіраючыся на станоўчы гістарычны вопыт, павінны 
ім к нуц ца ствараць спрыяльныя ўмовы не толькі для працэсу дэ мак ра ты за цыі 
гра мад с т ва, нацыянальнага адраджэння, але і для выхавання новага пуб лі
цыс тыч на га мыслення, заснаванага на гуманістычных, этычных і ма ра ль ных 
прын цы пах. Актуальнасць набываюць пытанні духоўнасці, этыкі СМІ, ко
дэксу па водзі наў, адказнасці журналістаў. Аўтар кнігі «Рытарычны ідэал у 
жур на ліс ты цы» [92, с. 186] канстатуе: «Ёсць у на ву цы такое паняцце, як 
“дэанталогія” (грэч. deon – абавязковае і logos – вучэнне). Вучэнне аб 
прафесійным аба вяз ку. Паводле дэанталагічнай нор мы святым прафесій ным 
абавязкам жур на ліс та з’яўляецца са маў дас ка на лен не, сама ацэнка, сацыяль
ная пазіцыя дзеля са цы я ль на га прагрэсу, які ўклю чае і моўную свядомасць 
грамадства, адказнасць пе рад сабой, перад кар па ра цы яй». Срод кі масавай 
інфармацыі ў значнай сту пе ні вызначаюць не толькі моўныя нормы, але і 
маральнаэтычныя, і тым бо ль шая іх ад каз насць за тое, каб гэтыя нормы 
адпавядалі нацыянальнай ку ль тур най тра ды цыі. Па словах прафесара 
А. Радзькова, «у жыцці ўсё ёсць. Але сіс тэ ма пры я ры тэ таў павінна быць у 
журналіста абазначана дакладна. Таму што ён у СМІ прадстаўляе свой на
род, сваю краіну, грамадства, сям’ю» (СБ. 2007. 15 февр.).

Вывучэнне беларускіх СМІ – своеасаблівага індыкатара зменаў у гра
мад с кай свядомасці, уплывовага фактару развіцця маўленчамыс лі це ль най 
ку ль ту ры соцыуму – прызнана актуальным. Даследаванні такіх праб лем, як  
жур на ліс ты ка, мова і маўленне; маўленча-мысліцельная дзей насць і 
культура; ма са ва-інфармацыйны дыскурс і соцыум; пуб лі цыс ты ка і 
маўленчы ідэал, з’яў ля юц ца важнымі і перспектыўнымі.  
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Г л а в а1
лАгАСфеРА КУльтУРЫ: ЗмеСтАВАЯ 
І КАтЭгАРЫЯльНАЯ СтРУКтУРА

1.1. Паняцце лагасфера ў навуковых крыніцах

Сувязь логасу і соцыуму – праблема, якая сёння займае лінгвістаў, фі
ло са фаў, псіхолагаў, сацыёлагаў, журналістаў. Прычына такой роз на ба ко вай 
ці ка вас ці, на наш погляд, у неадназначнасці паняцця logos. Грэ час кае logos 
ут рым лі вае шэраг сумежных значэнняў: думка, слова, маўленне, ідэя, сус
ветны ро зум, духоўны першапачатак, усеагульная заканамернасць [163, 
с. 290], якія вык лі ка юць і адпаведныя сумежныя ўяўленні пра кож нае з іх.

Палітра гэтых сузначэнняў легла ў аснову навуковых поглядаў вя до ма
га французскага семіёлага Ралана Барта на мову як увасобленую са цы я ль
насць, якая абумовіла падзел моў, – з’яву, звязаную з грамадскімі кан ф лік
та мі, ка лі сутыкаюцца не носьбіты моў і не ідыялекты, а са цы я лек ты, якія 
маюць сваю дыскурсіўную сістэму (мову, склад думкі, ідэю). Ву чо ны ў пра
цы «Вайна моў» задаецца пытаннем: «Чым жа абумоўлена гэ тая баявая 
сіла, воля да ўла да ран ня, уласцівая дыскурсіўнай сістэме, Фік цыі?» – і пра
цягвае: «Зброя, што пры мя ня ла ся ў моўных баях, яшчэ ні ра зу не асвятля
лася прыкладным ана лі зам. Нам як след невядомыя ні фізіка, ні дыялекты
ка, ні стратэгія нашай ла гас фе ры (назавём яе так) – пры тым, што кожны 
з нас штодзённа падпадае пад той ці іншы від моўнага тэрору» [14, с. 538]. 
У паняцці лагасфера вучоны ба чыць арга нічную сувязь мовы, мыс лен ня, 
ідэі з іерархіяй соцыуму. Характар гэ тай сувязі выражаецца ў маў лен ча
мысліцельных паводзінах грамадства, асоб ных сацыяльных груп.

Даследчыца А. Міхальская выводзіць паняцце лагасфера з се ман ты кі 
яго каранёвых марфем: «Лагасфера – маўленчамысліцельная галіна ку ль
ту ры, на поў не ная “словамі і ідэямі”» [126, с. 32]. Паняцце культура, як 
вядома, так са ма шматпланавае. Культура – гістарычна вызначаны ўзро вень 
раз віц ця грамадства, яго творчых сіл і здольнасцяў, які выяўляецца ў ты пах 
і фор мах  арганізацыі жыцця і дзейнасці людзей, а таксама і ў ство ра ных імі 
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матэрыяльных і духоўных каштоўнасцях [169, с. 668]. «Логас (слова, дум ка, 
закон) – неад’емны элемент культуры, які падымае яе як апо ра» [122, с. 35]. 

На падставе аналізу і асэнсавання навуковых крыніц паняцце ла гас фе-
ра падаецца намі ў наступнай дэфініцыі: лагасфера – гэта маўленча-мыс-
лі це ль ная галіна культуры ў цеснай сувязі з іерархіяй соцыуму. І перш 
за ўсё гэтая галіна адлюстроўвае нацыянальны характар культуры.

Лагасфера як маўленчамысліцельная галіна нацыянальнай ку ль ту ры 
праз мову, мысленне і маўленчую дзейнасць соцыуму высвечвае на быт кі 
нацыі ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. Як складаная сістэма, яна ад люс
т роў вае маўленчамысліцельныя працэсы ў грамадстве, не ад на род ныя, як і 
само грамадства. У вузкім значэнні лагасфера – гэта маўленчамыс лі це ль
ная дзейнасць пэўнай асобы ці групы асоб (прыватная ла гас фе ра). Падобна 
та му як у культуры кожнага народа ёсць агульна чалавечае і эт на на цы я на
ль нае, так і ў прыватнай лагасферы ёсць адлюст раванне ўні вер са ль на га 
кам панента ку ль ту ры і індывідуальных своеасаблі васцяў маў лен чамыслі
цельнай дзей нас ці, абумоўленых грамадскапалітычнымі, уз рос та вы мі, інтэ
лектуальнымі, па ла вы мі і іншымі фактарамі. У нашым дас ле да ван ні як пры
ватная выступае ла гас фе ра сродкаў масавай ін фар ма цыі, якая разгля даец ца 
на фоне на цы я на ль най (агульнай) лагасферы.

Лагасфера нацыянальнай культуры – з’ява эвалюцыйная. Яе раз віц цё 
абу моў ле на самой  рэчаіснасцю – сацыяльнай і культурнай гісторыяй на
ро да, ха рак та рам і ступенню развіцця ведаў пра свет, псіхалагічнымі асаб
лі вас ця мі, ла дам жыцця. Уздзеянне грамадства на маўленне і мыс лен не 
глыбокае і раз нас тай нае. Менавіта тут, у гісторыі грамадства,  ку ль ту ры, 
прыхаваны карані, пер шап ры чы ны развіцця лагасферы. Мова раз ві ва ец ца, 
таму што развіваецца гра мад с т ва. Мова мяняецца, таму што мя ня юц ца свет, 
тыпы і формы зносінаў, раз ві ва ец ца мысленне чалавека. З гэ та га вынікае, 
што лагасфера адной пэўнай ку ль ту ры ў розныя гістарычныя пе ры я ды не
аднолькавая.

Спынімся на параметрах зместавай асновы лагасферы. Да іх ад ня сём 
та кія сэнсавыя счапленні, як мова – мысленне – рэчаіснасць, маўленне – 
мыс лен не, мова – маўленне, мова – культура, што з’яўляюцца ас но ва ства
ра ль ны мі для лагасферы кампанентамі, сувязь паміж якімі даследуецца на 
працягу ўсёй гіс то рыі навукі (Звегинцев, Хомский, Щер ба, Ме щан и нов, 
Виноградов, Гумбольдт, Пор т нов, і інш.). Вы ра шэн не праблемы сувязі паміж 
імі пра паноўвалася шмат лі кі мі дас лед чы ка мі і, як  заўважае Л. Выгоцкі, 
вагалася заўсёды, пас та ян на – ад самых ста ра жыт ных часоў і да нашых дзён 
[41, с. 11). 

З імем Вільгельма фон Гумбальдта звязваюць пачатак сур’ёзнага пады
ходу да даследавання мовы і мыслення. Вучоны лічыў узаемасувязь па між 
імі глы бо кай і арганічнай, практычна атаясамліваў гэтыя два паняцці: «Хаця 
мы і раз мя жоў ва ем інтэлектуальную дзейнасць і мову, між тым та ко га раз
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ме жа ван ня не існуе» [51, с. 68]. Інакш кажучы, «мысленне без мо вы не
магчыма» [52, с. 408]. Атаясамліванне мовы і мыслення праводзілі ан г лій
с кі мовазнаўца М. Мюлер [128, с. 63] і амерыканскі лінгвіст Л. Блумфілд 
[25, с. 43]. Не па рыў ную сувязь паміж маўленнем і мысленнем пац вяр д жа
юць даследаванні фун к цы я на ван ня структур мозга, працэсаў па мя ці, мыс
лення [133, с. 381], што знай ш ло сваё адлюстраванне ў ней ра лін г віс ты цы 
(45, 1998).

У 1980–1990я гг. з’яўляецца кагнітыўная лінгвістыка. У яе межах мо
ва раз г ля да ец ца як неад’емны складнік чалавечага розуму, цесна звя за ны з 
ін шы мі кагнітыўнымі працэсамі. Кагнітыўная лінгвістыка на су час ным эта
пе ха рак та ры зу ец ца шматгаліновай сістэмай накірункаў дас ле да ван ня (Веж
бицкая, Касевич, Jackendoff). Аднак раз нас тай насць накірункаў і праграм 
не перашкаджае прызнаць галоўным аб ’ ек там кагні тыўнага падыходу ў 
мовазнаўстве канцэпт. 

Адрозненне паміж мовай і маўленнем – фундаментальны прынцып  мо
ва з наў с т ва. Ф. дэ Сасюр лічыў мову і маўленне двума бакамі больш агу ль
най з’я вы – маўленчай дзейнасці, якая «адносіцца да сферы ін ды ві ду а ль на
га і са цы я ль на га» [173, с. 48]. На яго погляд, мова – сацыяльны і псі хіч ны 
бок маў лен чай дзейнасці, а маўленне – яе інды відуальны і псі ха фі зіч ны бок. 
Су ад но сі ны мовы і маўлення не з’яўляюцца сіметрычнымі. Пры маўленні 
могуць пра яў ляц ца не толькі патэнцыі, закладзеныя ў мове, але і такія ін
ды ві ду а ль ныя асаблівасці маўлення, якія не суадносяцца з агу ль нап ры ня
ты мі нор ма мі мовы. Прычына ў тым, што працэсы ства рэн ня маўлення 
заўжды ад бы ва юц ца ў канкрэтнай сітуацыі, а кожная новая сі ту а цыя можа 
вык лі каць і новы паварот у мысленні. Для адэкватнай перадачы новых думак 
чалавек шукае і суадносныя формы іх выражэння. Гэтыя пошукі прыводзяць, 
як адзначае даследчык Б. Плотнікаў, да парушэнняў нормаў мовы, таму што 
ў ёй могуць адсутнічаць сродкі для дакладнай перадачы новай думкі [144, 
с. 175]. 

Маўленне ёсць індывідуальная з’ява, і менавіта таму яно служыць адным 
з найбольш эфектыўных сродкаў, якія характарызуюць кожнага асобнага 
чалавека як індывідуума. Самі працэсы гаварэння і разумення працякаюць 
у чалавечым асяродку, базуюцца на сацыяльнай аснове. Гэту сацыяльную 
аснову маўлення і складае мова. Маўленне адносіцца да мовы як прыватная 
і індывідуальная з’ява да з’явы агульнай і сацыяльнай і ўтрымлівае ў сабе 
элементы этнічнай і агульначалавечай культуры. У ім рэалізуецца думка як 
вынік мысліцельнага працэсу. Маўленне і мысленне ў цесным адзінстве – 
галоўныя зместавыя параметры лагасферы любой культуры.

У лінгвістычных даследаваннях апошніх дзесяцігоддзяў усё большую па
пулярнасць набывае арыентацыя на вывучэнне мовы ў яе цесным адзінстве 
з культурай народа (Костомаров, Иванишин, Прохорова). Імкненне раз
глядаць мову і культуру ў іх узаемасувязі базуецца на важным пастулаце аб 
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іх ізаморфнасці: «...інтэграцыя мовы і культуры адбываецца пры дапамозе 
нейкага прамежкавага ўтварэння, якое ўваходзіць як у мову, так і ў культу
ру. Такі прамежкавы элемент, які забяспечвае анталагічнае адзінства мовы 
і культуры, ёсць тое ідэальнае, што ўваходзіць у мову ў якасці значэнняў 
моўных знакаў і існуе ў культуры ў форме прадметаў культуры, гэта значыць 
у апрадмечанай форме, і ў актыўнай форме, гэта значыць у форме дзейнасці, 
і непасрэдна – у вобразе выніку дзейнасці» [187, с. 106]. Ізамарфізм прык
мет, які захаваны як у праявах культуры, так і ў мове, дазваляе разглядаць 
узаемадзеянне мовы і культуры з адзінай метадалагічнай пазіцыі, якая ба
зуецца перш за ўсё на тым, што мова і культура – гэта формы ўсведамлення, 
якія адлюст роўваюць асаблівасці света ўспрымання чалавека. 

У ліку першых, хто глыбока асэнсаваў і адлюстраваў у сваіх працах ар
га ніч ную ўзаемасувязь мовы і культуры, быў нямецкі вучоны В. фон Гум бальдт. 
«Мова, – піша даследчык, – ёсць знешняя праява духу народа: мо ва народа 
ёсць яго дух, і дух народа ёсць яго мова» [51, с. 68]. Пе ра ем ні кам ідэй В. фон 
Гумбальдта можна лічыць А. Патэбню, у працах якога мо ва разглядаецца як 
аснова ўсіх відаў мастацтва (Потебня, 1905, 1913). Аб важным месцы мовы 
ў фарміраванні і функцыянаванні народнай ку ль ту ры пісалі А. Афанасьеў 
(1995), Д. Зелянін (1994), Б. Якушын (1985), Л. Ус пен с кі (1997), Ф. Янкоўскі 
(1961). На разуменні непарыў нага адзінства мо вы і культуры базуецца на
вуковая дзейнасць амеры канскага этнографа Э. Сепіра [160, с. 194]. 

Рознабаковы падыход да даследавання мовы і культуры спарадзіў не
каль кі накірункаў, якія атрымалі адносную самастойнасць у мо ваз наў с т ве. 
Перш за ўсё – гэта этналінгвістыка (Hymes), навука, якая ары ен туе да
следчыка на «вывучэнне суадносін і сувязі мовы і духоўнай ку ль ту ры, мовы 
і народнага мен та лі тэ ту, мовы і народнай творчасці, іх уза е ма за леж нас ці і 
розных відаў іх ка рэс пан дэн цыі» [195, с. 306]. Мова ў эт на лін г віс тыч ных 
даследаваннях «трактуецца як “люстэрка народнай культуры”, як “адзіная 
крыніца гісторыі на ро да і духу”» [196, с. 15].

У рамках этналінгвістыкі распрацаваны некалькі цікавых для на ша га 
даследавання тэорый. Адна з іх – ідэя Б. Бернштэйна аб «аб ме жа ва ным» і 
«свабодным» кодах як прыкметах мовы: абмежаваны код садзей ні чае больш 
моцнаму кантролю мовы над мысленнем рэцыпіентаў дзя ку ю чы шматлікім 
клішэ, рытуальным формулам і дакладнаму прыт рым лі ван ню канвенцыйных 
правілаў моўнага выказвання. Сва бодны код раскрывае маг чы мас ці для 
ўсвядомленага крытычнага падыходу да моўнага вы каз ван ня і мыслення (Ber
stein, 1971). Цікавасць прадстаўляе і тэорыягіпотэза лін г віс тыч най адноснасці 
Б. Уорфа (1956, 1960), паводле якой мова рас ч ля няе рэчаіснасць і падае яе 
ва ўсведам ленні непаўторным, спецыфічным для гэтай мовы чынам. 

Існуе яшчэ некалькі этналінгвістычных накірункаў: лін г вак ра і наз наў с т
ва, у якім спецыяльна даследуюцца пытанні пра спосабы перадачы рэ ча іс
нас ці сродкамі канкрэтнай нацыянальнай мовы; этнаметадалогія, мэ та якой 
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вызначыць кагнітыўныя побытавыя працэдуры, пакладзеныя ў ас но ву кан
струявання сацыяльных светаў чалавекам; этнасемантыка, га лоў нае пытан
не якой, наколькі катэгарызацыя вопыту праз слоўнік мовы кан т ра люе 
мысленне рэцыпіентаў (Garfinkel, 1986). На глебе эт на се ман ты кі зарадзілася 
этнаграфія маўленчай камунікацыі – навукі, што вывучае вы ка рыс тан не 
мовы рознымі моўнымі калектывамі для перадачы ку ль тур ных каштоўнасцяў 
і сацыяльных структур; як маў ленчая дзейнасць пад т рым лі вае і захоўвае 
гэтыя каштоўнасці і структуры (Brown, 1987; Grice, 1975; Leech, 1983). На 
перакрыжаванні лінгвістыкі і культуралогіі ўзнікла та кая міждысцыплінарная 
навука, як лінгва культуралогія, якая даследуе спо са бы адлюстравання ў мове 
тых ці іншых праяў культуры нацыі. 

Этналінгвістычныя даследаванні нацыянальных маўленчых па водзі наў 
як дынамічных суадносінаў структуры і семантыкі мовы з эт нап сі ха ло гі яй 
моў ных калектываў з’яўляюцца каштоўным матэрыялам для дас ле да ван ня 
агу ль най і прыватнай лагасфер нацыянальнай культуры. Па эт наг ра фіч ных 
кры ні цах намі і вывучаецца характар лагасферы бе ла рус кай культуры. На 
кан цэп та вым фоне агульнай лагасферы шляхам дыс кур с на га аналізу дас ле
да ва лі ся асаблівасці прыватнай лагасферы –  сродкаў ма са вай інфармацыі.

Паняцце дыскурс прыйшло ў лінгвістыку, калі ўвагу даследчыкаў пры
цяг ну ла такая крыніца плану зместу, як сацыяльны кантэкст (Гийо му, 1999; 
Erikson, 1984). Дыскурс сродкаў масавай інфармацыі разгля даецца ву чо ны мі 
як «асобны сацыякультурны твор» [54, с. 231], як «тэкставыя ар га ні за цыі ў 
якасці складанай іерархіі ведаў» [72, с. 28]. Лінгвістыка пуб лі цыс тыч на га 
тэксту грунтуецца на збліжэнні тэорыі камунікацыі, жур на ліс ты кі і мовазнаўства 
(Зернец кая, 1998, 2000; Іўчанкаў, 1998, 2000, 2001; Кар по віч, 1998, 1999, 
2000, 2001; Попова, 2000; Токарева, 1998; УхвановаШмы го ва, 1998).

Праведзены аналіз навуковай літаратуры дазваляе зрабіць выснову, што 
лагасфера – гэта вербальны код культуры, у адзінках якога скан цэн-
т ра ва ны асабліва значныя каштоўнасці культуры, і таму гэтыя 
адзінкі мож на прызнаць крыніцай культурнай інфармацыі. Мова – 
маў ленне – мыс лен не – рэчаіснасць складаюць зместавую аснову лага
сферы ку ль ту ры.

1.2. канцэптасфера як катэгорыя лагасферы

Тэрмін канцэпт у навуковы абыходак быў уведзены С. Ас ко ль да вым у 
артыкуле «Канцэпт і слова» (1928) і разглядаўся як ментальнае ўтва рэн не, 
што замяшчае ў працэсе думкі нявызначанае мноства прад ме таў аднаго і 
таго ж роду [11, с. 269]. У працэсе станаўлення і развіцця лін г віс тыч най 
навукі тэрмін канцэпт неаднаразова змяняўся і ўдакладняўся, але і сёння 
ў навуковай літаратуры няма агульнапрынятага азначэння. 
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Некаторыя вучоныя атаясамліваюць паняцце і канцэпт, раз г ля да юць 
іх як словыдублеты (Никитин, 1974; Никитина, 1978). Аднак у на ву ко вых 
дас ле да ван нях апошніх гадоў усё часцей назіраецца размежаванне гэ тых 
тэрмінаў і за ма ца ван не за канцэптам асобнага зместу. Пад кан цэп там 
разумеецца нейкая «ўніверсалія», «агульная ідэя», замацаваная ў мен та ль
нас ці, псіхіцы, якая рэп рэ зен туе карціну свету і стэрэатыпы па водзі наў прад
стаўнікоў пэўнага этнасу [157, с. 11; 207, с. 133].

Слова становіцца канцэптам толькі ў працэсе камунікацыі, паколькі 
ка му ні ка цыя прыводзіць у дынаміку канцэнтрат пэўных уяўленняў, аса цы я
цый, па чуц цяў, якія суправаджаюць канцэпт. Даследчыца А. Баярская спра
буе выз на чыць характарыстыкі, пры наяўнасці якіх канцэпт можа выс ту паць 
у ролі ўні вер са ль най адзінкі: прастата і зразумеласць ва ўсп ры ман ні; устой
лівасць (немагчымасць далейшага падзелу); актыўнае вы ка рыс тан не ў якасці 
ма тэ ры я лу для вызначэння іншых канцэптаў; наяўнасць яго ў максімальнай 
колькасці дэ фі ні цый; існаванне ў большасці моў у якас ці лексікалізаванай 
адзінкі [28, с. 74].

Спрабуючы спасцігнуць навакольны свет, чалавек не можа ахапіць рэ
ча іс насць цалкам, працэс пазнання і канцэптуалізацыі носіць пас ту по вы, 
прагрэсіўны характар. «Сучасны чалавек адкрывае для сябе акаляючы свет 
па законе выпадку, у працэсе спроб і памылак... Сукупнасць яго ве даў вы
зна ча ец ца статыстычна. Ён чэрпае іх з жыцця, з газет, са звестак, зда бы тых 
па меры неабходнасці. Толькі назбіраўшы пэўны аб’ём ін фар ма цыі, ён па
чы нае выяўляць  схаваныя структуры» [127, с. 45]. Гэта дае пра ва выдзеліць 
унут ры кагнітыўнай сістэмы асобныя сэнсы, сфарміраваныя ў працэсе паз
нан ня свету. Вынік працэсу канцэптуалі зацыі, які зак лю ча ец ца ў асэн са ван
ні інфармацыі і структураванні атры маных ведаў, і ёсць тое, што на зы ва ем 
канцэптам. Вынікі канцэптуа лізацыі рэалізуюцца ў мове, па ко ль кі яна 
з’яўляецца адной з найбольш істотных знакавых сістэм, якія садзей ні ча юць 
станаўленню менталітэту народа [53, с. 66]. Носьбіты мо вы, якая аб с лу гоў
вае пэўную культуру, цалкам валодаюць сэнсамі ку ль тур на важных кан цэп
таў [159, с. 45]. Як заўважае Ю. Сцяпанаў, канцэпт скла да ец ца з пластоў 
роз на га часавага паходжання, у гэтым сэнсе на ту ра ль на ўяўляць яго эва
лю цыю як пэўную паслядоўнасць, пераемнасць фор мы і зместу [176, с. 61]. 
У канцэпта – апор най адзінкі культуры ў мен та ль ным свеце чалавека – 
складаная будова: этымалогія, сучасныя асацыяцыі, ацэн кі, намінацыі, сі
но ні мы, семіятыч ныя рады і інш. Канцэпт з’яўляецца глы бін най ска ро ча най 
сэнсавай структурай, «у аснове сваёй інтуітыўнай і неў с вя дом ле най», аднак 
«у працэсе стварэння тэксту адбываецца “сканіраванне” кан цэп та» [102, 
с. 63] і далейшае яго разгортванне ў моў най прасторы. 

Акадэмік Д. Ліхачоў у працы «Канцэптасфера рускай мовы» (1993) увёў 
у навуковы зварот паняцце канцэптасфера. «Канцэптасфера якойне будзь 
нацыянальнай мовы ёсць “catalogue raisonne” ўсяго разумовага, ду хоў на га 
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багацця нацыі» [112, с. 156]. Ключавыя словы – «вербальная форма 
канцэптаў, якія складаюць канцэптасферу нацыянальнай свядомасці» [207, 
с. 134]. Канцэпт вынікае не непасрэдна са значэння слова, а з’яўляецца пры 
сутыкненні слоўнікавага значэння слова з асабістым і народным вопытам. 
Таму і канцэптасфера нацыянальнай мовы, на думку Д. Ліхачова, тым ба
гацейшая, чым багацейшая ўся культура нацыі [113, с. 282]. Нацыянальная 
культура з’яўляецца матэрыяльнай і духоўнай каштоўнасцю народа і 
вербалізуецца ў нацыянальнай мове, якая змяшчае ключавыя канцэпты 
культуры, транслюючы іх у знакавым увасабленні. Канцэпт – «універсальны 
код нацыянальнай культуры» [104, с. 10], «згустак культуры ў свядомасці 
чалавека; тое, у форме чаго культура ўва ходзіць у ментальны свет чалавека, 
і тое, праз што чалавек сам у яе ўва ходзіць» [175, с. 40]. Такім чынам, кан
цэптасфера мовы – гэта, па сутнасці, канцэптасфера культуры [113, с. 284].

Акадэмік Д. Ліхачоў сцвярджае, што асобных варыянтаў канцэптасфе
ры вельмі шмат, яны парознаму групуюцца, парознаму сябе праяўляюць. 
Кожны канцэпт, як правіла, можа быць парознаму расшыфраваны ў за
лежнасці ад пэўнага кантэксту і культурнага вопыту, культурнай індыві
дуальнасці канцэптаносьбіта. Адна канцэптасфера можа злучацца з другой. 
Напрыклад, «канцэптасфера рускай мовы ў цэлым, але ў ёй канцэптасфера 
інжынерапрактыка, а ў ёй канцэптасфера сям’і, а ў ёй індывідуальная кан
цэптасфера. Кожная з наступных канцэптасфер адначасова звужае папя
рэднюю, але і пашырае яе» [113, с. 282]. Кожная канцэптасфера вызнача
ецца цэлым комплексам ментальных схем, што дэ фі ні ру юц ца як элементы 
вопыту, што адлюстроўвае сутнасць аб’ектаў, падзей, з’яў у вызначанай са
цы я ку ль тур най прасторы [197, с. 120]. На вербальнасемантычным узроўні 
ім адпавядае катэгорыя субсферы.

Даследчыца А. Залеўская звяртае ўвагу на неабходнасць пошукаў ме
та даў выдзялення і даследавання глыбінных механізмаў фун к цы я на ван ня 
слоў у дыскурсе і замацаваных за словам «перцэптыўнакагнітыўнаафек
тыў ных утварэнняў (канцэптаў)» [61, с. 39]. Семан тычны аналіз звя за ны з 
тлумачэннем слова, канцэптуальны накіраваны да ведаў аб свеце. Се ман
тыч ны аналіз накіраваны на эксплікацыю семантычнай структуры сло ва, 
удакладненне рэалізуючых яе дэнататыў ных, сігніфікатыўных і ка на та тыў ных 
значэнняў. Канцэп туальны аналіз прадстаўляе сабой пошук тых агульных 
канцэптаў, якія падведзены пад адзін знак і прагназуюць фун к цы я на ван не 
знака як вядомай кагнітыўнай структуры. Кантэнтаналіз [32, с. 55; 57, 
с. 163; 161, с. 15] – гарманічнае адзінства канцэптуальнага і се ман тыч на
га аналізу – асноўны метад у даследаванні канцэптаў (катэгарыяльных 
адзінак мысліцельнай дзейна сці) і ключавых слоў (лінгвістычных адзінак як 
сродку моўнай аргані зацыі канцэптавай струк ту ры мыслення). 

Канцэптасфера ў лагасферы абумоўлівае фарміраванне маўленчага ідэ
а лу – істотнага кампанента маўленчамысліцельнай культуры. 
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1.3. Маўленчы ідэал – фактар развіцця лагасферы

Маўленчыя паводзіны носьбітаў пэўнай культуры рэгулююцца мен та ль
ным узорам добрага маўлення – маўленчым ідэалам, які існуе ў свя до мас
ці ін ды ві ду у ма і складае істотны кампанент маўленчамыс лі це ль най культуры.

Вядомы даследчык В. Кастамараў выкарыстоўвае выраз «моўны густ 
эпохі», дэфініруючы яго як «зменлівы ідэал выкарыстання мовы су ад нос на 
з характарам эпохі» перет [101, с. 32]. Кожны чалавек як носьбіт культуры 
існуе ў канкрэтным і дастаткова вызначаным струк тураваным маўленчым 
асяроддзі. Мы можам ацаніць маўленне як добрае або кепскае, удалае і не 
вельмі. Моўны густ, на  думку вучонага, – гэта здольнасць да ацэнкі, раз
уменне правільнага і прыгожага; гэта схільнасці і спадзяванні, якія вызна
чаюць культуру чалавека ў мысленчай і працоўнай дзейнасці, у паводзінах, 
у тым ліку і ў маўленчых [101, с. 29]. Даследчык адзначае, што якасці «до
брага маўлення» адносныя, межы таго, што добра і прыгожа, няўлоўныя.

Маўленчы ідэал, у нашым уяўленні, – гэта свайго роду сістэма 
патрабаванняў да маўлення, маўленчых паводзінаў, якія вызначаюцца 
самімі носьбітамі культуры як «нармальныя», «дапушчальныя» і ад-
павядаюць літаратурнай норме і культуры маўлення. Маўленчаму 
ідэалу, паводле А. Міхальскай, уласцівы тры важныя якасці: гістарычная 
зменлі васць; культураспецыфічнасць; цесная звязанасць з соцыумам [126, 
с. 46]. На спецыфіку маўленчага ідэалу робяць уплыў грамадскі лад і маўленчая 
сі ту а цыя. У кожным тыпе грамадскага ўладка вання дамінуюць кан к рэт ныя 
ты пы маўленчых сітуацый. Праблематыка сучаснай маўленчай сі ту а цыі ў 
роз ных культурах складаная, і гэта звязана са зменай сацыяльных умоў ка
му ні ка цыі ў сучасным грамадстве, са зменай характару ка му ні ка цыі (змяня
юцца самі ме жы камунікатыўных сфер і іх распластаванне, уз рас тае доля і 
значэнне гу тар ко вых рэалізацый у сучаснай камунікацыі) [162, с. 40–65]. 

У аснове фарміравання маўленчага ідэалу ляжаць маўленчыя тра ды цыі, 
што засталіся ў спадчыну ад папярэдніх часоў развіцця маўленчамыс лі це
ль най культуры..Праз мову, якая накладвае значны адбітак на ўсп ры ман не 
свету, адбываецца засваенне ментальнай культуры яе носьбітамі, што, у 
сваю чаргу, спрыяе захаванню асобных якасцяў маўленчага ідэалу ў працэ
се гістарычнага развіцця. Такім чынам, маўленчы ідэал, няг ледзя чы на сваю 
зменлівасць у часе, звязвае ў адно лагасферы розных эпох іс на ван ня куль
туры аднаго народа, што і забяспечвае непарыўнасць маў лен чамысліцельнай 
культуры. Моўная непарыўнасць, ці пераходнасць, на думку С. Прохара
вай, – адна з асноўных характарыстык мовы ў цэлым [152, с. 3]. 

У межах маўленчага ідэалу могуць адбывацца перастаноўкі каш-
тоў нас цяў па значнасці, могуць уваходзіць новыя элементы і знікаць 
не ка то рыя па пя рэд нія. Тым не менш маўленчамысліцельная парадыгма 
за хоў вае сваю жыц цяз до ль насць і імкнецца жыць да таго часу, пакуль жыве 
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ку ль ту ра, слуш на заўважае А. Міхальская [126, с. 54]. Маўленчы ідэал як 
знач ны элемент ку ль ту ры, суадносны з лінгваэтнічнай камунікатыўнай кам
пе тэн цы яй, мож на лічыць адным з фактараў развіцця лагасферы.

Прааналізаваныя і асэнсаваныя намі навуковыя крыніцы даз ва ля юць 
раз г ля даць маўленчы ідэал як трохузроўневую сістэму: вербальнасе ман
тыч ны ўзровень (ключавыя паняцці (словы), семантычныя палі, маў лен чыя 
фор му лы); лінгвакагнітыўны (стэрэатыпы, моўная і кан цэп ту а ль ная мадэль 
све ту); камунікатыўны ўзровень (стратэгіі, тактыкі, прыёмы).

Наша даследаванне лагасферы грунтуецца пераважна на вербальнасе
ман тыч ным узроўні моўнай сістэмы, найбольш цесна і трывала звя за ным з 
соцыумам [6, с. 8; 47, с. 128; 184, с. 3; 183, с. 5]. Важнай адзінкай лю бой 
мовы і асноўным складнікам любога тэксту з’яўляецца слова. Най больш 
блізкай лагічнай ментальнай катэгорыяй, якое адпавядае слову, мож на лічыць 
паняцце. Лінгвісты мяркуюць, што паняцці не роўныя зна чэн ням, а толькі 
ляжаць у іх аснове [217, с. 47]. Аднак агульнапрызнана, што паняцці і 
значэнні слоў узаемазвязаны: змена нашых паняццяў у за леж нас ці ад глыбіні 
пазнання рэчаіснасці ў канчатковым выпадку зна ходзіць адлюстраванне ў 
змене значэнняў слоў. Важную частку па ня цій на га значэння слова складае 
«ідэалагічны кампанент, які вызначаецца ідэй напалітычным, класавым све
тапоглядам людзей, і лін г вак ра і наз наў чы, які залежыць ад нацыянальных і 
культур нагістарычных фактараў, ла ду жыцця, традыцый» [143, с. 16]. Акра
мя гэтага, вучоныя выдзяляюць і эм пі рыч ны кампанент, замацаваны за сло
вам пачуццёванаглядны вобраз прад ме та [16, с. 24]. Даследчыкі звяртаюць 
увагу на асацыятыўныя эфек ты моўных адзінак, якія маюць сімвалічны, 
рэпрэзентатыўны характар у тым сэнсе, што асацыіруюцца з пэўнымі формамі 
жыцця і дзейнасці со цы у му [13, с. 204].

Як адзін з найбольш дыфузных лінгвістычных канцэптаў вучоныя ха рак
та ры зу юць канататыўную семантыку моўнай адзінкі (Карпович, 1990; Телия, 
1986; Шаховский, 1987). Канатацыя – суб’ектыўныя нас ла ен ні рознага 
тыпу – ахоплівае ўсю інфармацыю, якую змяшчае форма звыш свай го 
дэнататыўнага зместу. На думку вучоных, канатацыя выйшла да лё ка з 
экспрэсіўнаацэначнастылістычных межаў і ўжо захапіла сацыяльнапа лі
тыч ныя, маральнаэтычныя, этнаграфічныя і культуралагічныя па няц ці, якія 
адлюстраваны ў мове [46, с. 44; 23, с. 30]. Ю. Апрэсян адзначае, што ка
натацыя характарызуе, як правіла, асноўныя значэнні слоў, а ма тэ ры я лі зу
юц ца яны ў пераносных значэннях, метафарах і параўнаннях, се ман тыч ных 
узаемадзеяннях слоў, фразеала гічных адзінках і інш. [7, с. 163]. Канатацыі 
з’яўляюцца адной з крыніц семантычнага і лексічнага аб наў лен ня мовы. На 
думку даследчыкаў, неабходна адрозніваць ку ль тур ную канатацыю чатырох 
тыпаў: культурныя семы, культурныя кан цэпты, ку ль тур ны фон, культурныя 
канатацыі [80, с. 240]. 
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Практычна кожная лексема ў сваім пэўным выкарыстанні можа быць 
эмацыянальна афарбаваная, бо «ў складзе цэлай семантычнай ед нас ці сло
вы і выразы атрымліваюць новыя змястоўныя і экспрэсіўныя ад цен ні, іх 
сэнсавая структура ўскладняецца» [209, с. 41]. Таму адным з ас ноў ных па
ды хо даў да апісання структуры значэння лексічнай адзінкі з’яў ля ец ца мак
ра кам па нен т ны падыход, пры якім галоўныя кампаненты зна чэн ня – дэ на
та тыў ны і канататыўны.

Ключавыя словы – важны структурны элемент маўленчага ідэалу. Да
следчыкі лічаць ключавымі тыя словы, якія валодаюць най бо ль шай семан
тычнай інфарматыўнасцю ў тэксце, з’яўляюцца апор ны мі кам па нен та мі 
семантычных ліній, асноўнымі элементамі іерархіі тэк с ту [81, c. 92; 215, 
с. 126; 98, с. 118]. Аб неабходнасці вывучэння клю ча вых слоў культуры яшчэ 
на пачатку 1930х гг. пісаў Э. Бенвеніст: «Уся гіс то рыя духоўнай ку ль ту ры 
звязана з тым, як людзі ствараюць і як яны абы ходзяц ца з некалькімі дзя
сят ка мі асноўных слоў нашай культуры. ...Мы толькі пачынаем ра зу мець, 
якую цікавасць уяўляла б дакладнае апі сан не вытокаў гэтага слоў ні ка су
часнай культуры» [24, с. 386]. Такім па ды хо дам мы кіраваліся пры дас ле да
ван ні канцэптавай асновы агульнай ла гас фе ры, пры выбарцы асоб ных 
канцэптаў для паглыбленага аналізу. 

Праблему выдзялення ключавых слоў з усіх наяўных у культуры спра буе 
вырашыць А. Вяжбіцкая, якая прапанавала наступныя крытэрыі: агу ль на
ўжы ва ль насць, частае выкарыстанне ў пэўнай семантычнай сферы, раз мяш
чэн не ў цэнтры цэлага фразеалагічнага сямейства, частотнасць ужы ван ня 
ў прымаўках, прыказках, афарызмах, папулярных песнях, у наз вах артыкулаў, 
кніг і г. д. «Але справа не ў тым, – слушна заўважае дас лед чы ца, – каб 
“даказаць”, з’яўляецца тое ці іншае слова адным з клю ча вых слоў культуры, 
а ў тым, каб пасля падрабязнага даследавання нейкай час т кі гэтых слоў 
сказаць аб дадзенай культуры нешта істотнае і нет ры ві я ль нае» [36, с. 283].

У даследаванні мы прытрымліваемся азначэння ключавых слоў з лін г
вак ра і наз наў чай пазіцыі. Ключавыя словы – гэта высокачастотныя 
сло вы, якія займаюць цэнтральнае месца ў тэматычных групах лексікі, 
ва ло да юць вя лі кай словаспалучальнай актыўнасцю і выражаюць іс-
тот ныя элементы на цы я на ль най культуры. 

Ключ да вызначэння семантычнай мадэлі светапоглядных па няц цяў, што 
рэалізуюцца ў мове, даюць: 1) набор атрыбутаў, якія паказваюць пры на
леж насць да таго ці іншага канцэптуальнага поля; 2) азначэнні, якія абу
моў ле ны месцам у іерархіі каштоўнасцяў; 3) функцыя ў жыцці ча ла ве ка [10, 
с. 3; 142, с. 94]; 4) іншыя паняцці, семантычна звязаныя з імі (Плотников, 
1979, Горчева, 1996); 5) асацыятыўныя комплексы; 6) структурнасеман
тычныя трансфармацыі [43, с. 104]. Даследчык Ю. Каравулаў дадае яшчэ 
адну істотную прыкмету ключавых слоў – кан цэн т ра цыю вакол іх у тэксце 
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найвялікшых семантыкатэматычных груп лек сі кі [83, с. 81]. Гэтыя групы 
называюць субсферамі або семан тычнымі па ля мі. Пад лінгвістычным 
тэрмінам семантычнае поле разумеюць бо ль шае ці меншае мноства слоў 
ці, дакладней, значэнняў, якія звязваюцца з тым самым фрагментам 
рэчаіснасці. Словы, значэнні якіх належаць да гэ та га поля, утвараюць тэ-
матычную групу большага ці меншага абсягу [185, с. 85). 

Паняцце поля і яго арганізацыі атрымала розную інтэрпрэтацыю ў лін
г віс ты цы. Мы абмежаваліся разглядам семантычнага і тэматычнага прын
цы паў арганізацыі адзінак поля, якія прапанаваны Т. Калпаковай [96, с. 22–
29]. Семантычны прынцып арганізацыі адзінак поля дапускае на яў насць 
семантычных узаемасувязяў паміж адзінкамі поля; агульнасць се ман тыч ных 
прыкмет, значэнняў, паняцця як асновы аб’яднання адзі нак; на яў насць агуль
най дыферэнцыяванай прыкметы і з’явы атракцыі; агу ль насць функцыі. 
Тэматычны прынцып арганізацыі адзінак уяўляе сабой кла сі фі ка цыю імёнаў, 
якія ўваходзяць як частка ў абагуленае родавае імя. Се ман тыч ныя і тэма
тычныя групы могуць быць уключаны ў семантычнае по ле на аснове семан
тычнага прынцыпу, напрыклад, іерархіі сем, што ад люс т роў вае іерархію 
ўзроўняў поля.

Лексікасемантычныя катэгорыі і пабудаваныя на іх аснове се ман тыч ныя 
палі, на думку вучоных, непасрэдна звязаны з анамасіялагічным і дэ ры ва цый
ным аспектамі моўных знакаў, што адмаўляе трывалую су за леж насць паміж 
значэннем і спецыфічнымі якасцямі лексічнай формы [211, с. 152]. «Семан
тычныя палі складаюць блізкае асяроддзе ментальнага поля – недакладна 
абмежаванага, але з дакладным ядром. Гэтае поле ўзаемадзейнічае з іншымі 
і стварае перакрыжаваныя арэалы» [42, с. 23]. Струк ту ра лагасферы (у сэн
савым аспекце) вызначаецца на бо рам і іе рар хі яй семантычных палёў.

Праз формы маўлення перадаюцца формы думкі – «сістэма пог ля даў» – 
і іерархія каштоўнасцяў пэўнай культуры. Культура прапаноўвае чле нам со
цы у му розныя варыянты формаў маўлення – ключавых слоў і маў лен чых 
фор мул. Гэта даказвае існаванне розных ідэй, меркаванняў і роз ных вартас
ных іе рар хій у самой лагасферы. Даследаванне маўленчамыс лі це ль ных 
формаў роз ных культур – гэта і ёсць уклад у вывучэнне мен та ль нас ці і 
духоўнасці на ро даў – стваральнікаў гэтых культур, заў ва жае даследчыца А. Мі
ха ль с кая [126, с. 35]. Трады цыйна лічыцца, што мен та лі тэт адлюстроўваецца 
пе ра важ на ў спецыфіч ных уяўленнях людзей аб прасторы і часе, сваім пры
род ным і сацыяль ным асяроддзі, у мер ка ван нях пра сябе і прад с таў ні коў іншых 
груп насельніцтва, адносінах да пра цы, рэлігіі, права і г. д., ук лю ча ю чы адна
часова і склад мыслення, што фар мі ру ец ца ў выніку жыцця ў соцыуме. 

На лінгвакагнітыўным узроўні ў аснову маўленчага ідэалу пак ладзе ны 
прын цып канвенцыйнасці – пазнавальнасці фрагментаў ка му ні ка цыі як ус
той лі вых, прынятых у грамадстве правілаў паводзінаў, што ро біць зносіны 
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«свяшчэннай цырымоніяй падтрымкі грамадства ў часе» [223, с. 6]. На дум
ку ву чо на га У. Эко, для вывучэння маўленчамыс лі це ль най дзейнасці со
цыуму ста но вяц ца важнымі даследаванні культурных ко даў (сістэмы па
водзінаў і каш тоў нас цяў культуры – этыкету, сістэм ма дэ ля ван ня свету, 
тыпа логіі ку ль ту ры, мадэляў сацыяльнай арганізацыі) [218, с. 405]. Мадэлі 
камунікацыі ва ло да юць «рознай сацыяльнай знакавасцю» ў сэнсе адлюстра
ванага ў іх са цы я ль на га працэсу і сацыяльных ім пе ра ты ваў (гармонія, агрэ
сіўнасць, ін ды ві ду а лізм, калектывізм, роўнасць і інш.) [192, с. 12]. Менавіта 
ў спосабах стэ рэ а ты пі за цыі паводзінаў схаваны пэў ныя сацыякультур-
ныя сімвалы, якія не адчуваюцца, але пры аналізе вы яў ля юц ца ў форме  
культурнай нормы спа лу чэн ня сацыяльнага і ін ды ві ду а ль на га, што люстру
юць, як наша рэальнасць з’яў ля ец ца прадуктам струк ту ры мыслення альбо 
культуры [158, с. 19].

Пад мысліцельнымі стэрэатыпамі разумеем пэўныя фіксаваныя ўяў
лен ні пра нейкі аб’ект ці клас аб’ектаў, якія з’яўляюцца адным са спо са баў 
ад люс т ра ван ня рэчаіснасці ў штодзённым уяўленні. Маўленчы стэ рэ а-
тып – дыс к рэт ная адзінка маўленчых паводзінаў, якая ўвабрала ў сябе 
фонд агу ль ных ведаў, агульнапрынятыя значэнні з узгодненымі  правіламі 
ін тэр п рэ та цыі гэ тых значэнняў. Да моўных стэрэатыпаў адно сяцца спо
са бы намінацыі, рэ фе рэн цыі, прэдыкацыі ў іх прагматычным значэнні. Ка-
му ні ка тыў ныя стэ рэ а ты пы – гэта праяўленне канвенцыйных маўленчых 
па водзі наў, уключаных у ін тэ рак тыў ную дзейнасць і рэгулюючых са цы я ль ны 
працэс. Стэрэатыпы зна ходзяць вербальнае адлюстраванне ў так зва ных 
максімах. Максіма, па аз на чэн ні Б. Стральцо ва, – абагуленая, глы бо кая 
думка аўтара, выказаная ў гра ніч на сціслай, адточанай форме, якая выз на
чае асноўны прынцып, якім чалавек кі ру ец ца ў сваіх учынках; пра ві лы 
паводзінаў [178, с. 33]. Уяўленні аб стэ рэ а ты пе вучоныя падзяляюць на дзве 
катэгорыі: ацэначныя (вобразастваральныя, якія ўяўляюць сабой пэў нае 
меркаванне пра этнас) і канвенцыйныя маўленчамыс лі це ль ныя спо са бы 
паводзінаў [192, с. 17]. Абодва ўяўленні дакладна пра яў ля юц ца ў спро бах 
апісання моўнай карціны свету. Стэрэатыпы, суадносныя з ка му ні ка тыў най 
кампетэнцыяй, заснаванай на валоданні моўнай семантыкай як сіс тэ май 
сімвалаў, а праз яе – моўнай карцінай свету як ментальнай ка тэ го ры яй. 

Для таго каб мова магла быць сродкам камунікацыі, за ёй павінна быць 
адзінае альбо падобнае разуменне рэчаіснасці. Адпаведна засваенне новай 
мовы ёсць пераход на новы вобраз свету, неабходны для ўзаемапаразумення 
з носьбітамі гэтай іншай мовы і іншай культуры [7, с. 38; 139, с. 257]. Мова 
абумоўлівае назапашван не, захаванне і перадачу з па ка лен ня ў пакаленне 
ўсяго культурнага вопыту соцыуму, кан цэп ту а лі за цыю свету [174, с. 13; 175, 
с. 56–70]. Слова як моўны знак адлюстроўвае ра зу мен не «кавалачка 
рэчаіснасці і яго адносінаў да іншых элементаў той жа рэчаіснасці ў розныя 
эпохі. Тым самым у слове атрымлівае ад люс т ра ван не не сама рэчаіснасць, 
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а яе разуменне, яе калектыўнае ўсведамленне» [38, с. 112]. Як зазначае Г. Бру
цян, веды, зафіксаваныя ў паняццевым апа ра це суб’екта, называюцца 
мысліцельнай мадэллю (ментальнай мадэллю), а веды, якія перадаюцца праз 
слова, называюцца моўнай мадэллю [29, с. 58]. Культурнапсіхалагічныя катэ
горыі (субардынацыі, этыкі, ролі эмо цый) і ўзаемазвязаныя з імі моўныя стэ
рэатыпы і складаюць фрагменты моў най карціны свету [138, с. 16; 198, 
с. 64]. Нацыянальны вобраз свету ў яго «этнічнабеларускім вымярэнні і 
вызначэнні, – заўважае А. Бельскі, – гэ та беларуская света будова, склад і 
адметнасць прасторавага і часавага мыс лен ня беларускага народа. Нацыя
нальны свет у шырокім разуменні – пры род нае асяроддзе, этнакультурны 
змест існавання, звязаны з пэўным улад ка ван нем побыту, мовай, духоўнымі 
традыцыямі нацыі» [22, с. 15]. У пра цэ се культурнагістарычнай практыкі 
выпрацоўваюцца перцэптыўна абу моў ле ныя канцэптуальныя карціны, якія 
адлюстроўваюцца ў моўных кар ці нах і ў далейшым аказваюць адваротны ўплыў 
на перцэпцыі і кан цэп ты, а тым  самым і на маўленчамысліцельную дзейнасць. 

Асноўныя накірункі аналізу нацыянальнага вобраза свету можна вы зна
чыць наступным чынам: выяўленне нацыянальнакультурнай ін фар ма цыі ў 
фальклоры і культуры; культуралагічны падыход у семан тычнай ін тэр п рэ та
цыі публіцыстычных тэкстаў; вылучэнне і асэнсаванне на цы я на ль ных кана
тацый у ключавых лексемах беларускай культуры.

На камунікатыўным узроўні маўленчамысліцельную дзейнасць тра ды
цый на звязваюць з тэкстам, які, на думку даследчыкаў, з’яўляецца яе ўлас ным 
прадуктам – «ператварэннем інфармацыі ў знакавую форму яе рэп рэ зен та
цыі» [125, с. 56]. Для вызначэння тэксту як цэласнага аб’екту вы ву чэн ня 
прапанаваны розныя канцэпцыі, заснаваныя на розных дас лед чых падыходах 
(Бахтин, 1997; Лотман, 1997; Щерба, 1957) і з улікам звес так з галіны 
культуралогіі, псіхалогіі, сацыялогіі, журналістыкі (Богомолова, 1991; Борев, 
1986; Виноградов, 1996; Дридзе, 1984; Петров, 1976; Сорокин, 1985).

У залежнасці ад ілакутыўнай мэты мы кадзіруем тэкст, а тым са мым 
кадзі ру ем свой менталітэт, сваю сістэму каштоўнасцяў, сваё бачанне све ту, 
што цягне за сабой абавязковыя «сацыяльныя вынікі» [109, с. 103]. Іла ку
тыў ная мэта маўленчага акта – гэта «ментальны акт, здзяйснення яко га 
дамагаецца ад слухача суразмоўца, ці ментальны стан, у які су раз моў ца мае 
намер пры вес ці слухача» [37, с. 243]. Вучонымі доказна да водзіц ца, што 
ілакутыўная мэта ўплы вае на выбар пэўных стратэгій ка му ні ка тыў ных 
паводзінаў у масаваін фар ма цый ным дыскурсе [88, с. 39]. 

Маўленчыя стратэгіі – пэўны спосаб камунікатыўных паводзінаў – 
выз на ча юц ца макраінтэнцыяй удзельніка камунікацыі, абумоўленыя са цы
я ль ны мі і псіхалагічнымі сітуацыямі, накіраваныя на «эфектыўнае ма ні пу
ля ван не вытворнымі вывадамі» [54, с. 299]. Маўлен чая тактыка 
вы кон вае функцыю спосабаў здзяйснення стратэгіі маўлен ня. Прыёмы маў
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лен ча га ўвасаблення стратэгій і тактык могуць быць падзелены на тры ві я
ль ныя (складзеныя ў моўнай сістэме стэрэатыпы перадачы) і нет ры ві я ль ныя 
(перадача сэнсу няўяўнымі сродкамі) [106, с. 72–83]. Аналіз стратэгій і 
тактык дыскурсу беларускіх СМІ дапамагае раскрыць спецыфіку маў лен ча
га ідэалу агуль най і прыватнай лагасферы.

Даследчыца М. Карповіч «вобраз» маўленчага ідэалу ў сродках ма са вай 
інфармацыі бачыць у наступных праявах: «Як цэласная  ка тэ га ры я ль ная 
адзінка маўленчамысленчай галіны культуры, як свайго роду кар кас, на 
якім трымаецца інфармацыйнакультурны ўзровень камунікацыі ў СМІ, ры
тарычны ідэал, у нашым уяўленні, мае быць: інфарматыўным, праў дзі вым, 
інтэлектуальным, гуманным, ментальным, лін г ва ку ль ту ра ла гіч ным, дына
мічным, лагічным, этычным, эстэтычным, асобасным, лі та ра тур на нарма
тыўным, умерана канататыўным. Рытарыч ны ідэал не мае быць: ментарскім, 
агрэсіўным, вульгарным. Рытарычны ідэал жыве ў нас, у кожным чалавеку 
як абстракцыя, ідэя, якая рэгулюе нашу маўленчамыс лен чую дзейнасць» 
[92, с. 33].

Такім чынам, маўленчы ідэал, як бачым, варта прызнаць адным з най
важ ней шых фактараў арганізацыі лагасферы. Ён суадносіцца з лін г ва эт ніч
най ка му ні ка тыў най кампетэнцыяй і, як зменлівая катэгорыя, фар мі ру ец ца 
ў су ад нос нас ці з сацыяльнакультурнай дынамікай, даючы тым са мым пэўныя 
ары ен ці ры грамадству ў яго камунікатыўных паводзінах.

1.4. Дамінантныя субсферы агульнай лагасферы 
бе ла рус кай культуры

У канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. у беларусістыцы з’явіўся шэраг прац, у 
якіх заўважаецца імкненне навукоўцаў перагледзець, пе ра а сэн са ваць мінулае 
і пра а на лі за ваць сучаснае для таго, каб у фальклоры, ку ль тур най спадчыне 
знай с ці вытокі беларускага менталітэту і духоўных каш тоў нас цяў (Аксамітаў, 
1994; Валодзіна, 1999; Васілевіч, 1996; Дубянецкі, 1995; Казакова, 1997; 
Крук, 1998, 2000; Кабашнікаў, 1998; Шамякіна, 2000).

Даследаванне лагасферы нацыянальнай культуры на аснове эт на лін г
віс тыч ных крыніц ёсць ключ да разумення спецыфікі ментальнасці на ро да. 
Асаб лі вую цікавасць, на думку даследчыкаў, уяўляе фразеалогія, бо ў ёй 
сін тэ за ва ны веды пра наіўную карціну свету і ўсе віды адносінаў су б ’ ек та да 
яе фраг мен таў (Аксамітаў, 1958; Мальцева, 1991). Па словах В. Тэлія, 
«фразеалагічны склад – гэта люстэрка, у якім лінгвакультурная су по ль насць 
ідэн ты фі куе сваё нацыянальнае самаўсведамленне» [188, с. 9]. У гэтым 
сэнсе фра зе а ла гіз мы набліжаюцца да «своеасаблівых ку ль тур ных знакаў, 
архетыпаў ку ль ту ры, якія выклікаюць у нас гаму асацыяцый, да пус ка ю чы 
магчымасць пе ра се ман ты за цыі» [1, с. 142]. 
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На матэрыяле беларускіх этнаграфічных крыніц намі зроблена спро ба 
апісаць наіўную карціну свету беларусаў, створаную рэсурсамі мо вы ў суад
носінах з сацыяпсіхалагічным складам этнасу. Прааналізаваны 6032 фра
зеалагічныя адзінкі, 8325 прымавак і прыказак з мэтай выз на чэн ня ключа
вых паняццяў (канцэптаў) агульнай лагасферы. Вызна чаныя ча с тот наста
тыстычным метадам лексемы (звыш 100 ключавых слоў) вы раз на 
паказваюць на праявы этнапсіхалагічнага складу бела рускага народа, ха
рак та ры зу юць яго маўленчамысліцельную дзейнасць. Пры ана лі зе быў 
улічаны і ўнутрымоўны рэсурс культурнай інтэрпрэтацыі фра зе а ла гіз маў, 
прымавак, прыказак, этыкетных формул – вобразны змест, які слу жыць 
«падказкай для культурнанацыянальнай інтэрпрэтацыі» [53, с. 13]. Такія 
канцэпты, як зямля, чалавек, Бог, слова, хлеб, маці і інш., з’яў ля юц ца 
ўніверсальнымі паняццямі і маюць вербаль нае ўвасабленне ва ўсіх мо вах. 
Аднак у розных культурах займаюць неаднолькавае месца ў іерархіі 
каштоўнасцяў [60, с. 11]. 

Канцэпты, якія маюць найбольшую каштоўнасць у беларускай ма дэ лі 
све ту, у сваім вербальным увасабленні размеркаваны намі па суб с фе рах, 
пас ля доў насць аналізу іх вызначаецца тэматычнай блізкасцю. У дас ле да ван
ні пра а на лі за ва ны тыя групы ключавых слоў, што займаюць важ нае месца 
ў іерархіі на цы я на ль ных каштоўнасцяў.

сацыяльна-псіхалагічныя стэрэатыпы беларусаў

У свя до мас ці кожнай асобы сацыяльнапсіхалагічныя стэрэатыпы вы
значаюць мен та ль ную карціну свету як пэўную норму, характэрную для прад
с таў ні коў адной на цы я на ль най культуры. Яна выступае ў ёй у выглядзе эта
лону па водзі наў. Пер ша па чат ко вая стадыя ў маўленчамысліцельным 
працэсе бе ла ру саў – гэта выз на чэн не суб’екта як «свайго» ці «чужога», а 
яго па водзі наў як «добрых» ці «злых». 

Амаль усе аб’екты рэчаіснасці падзелены ў свядомасці беларусаў на два 
светы, што абавязкова адзначаецца і ў маўленні (свая хата, чужая жон ка, 
свая доля, чужая старана, свая бяда, чужая болька). Слова свой па 
колькасці ўжывання (табл. 1) значна пераважае наш і чужы (свой – 371, 
наш – 69, чужы – 169). Многія словазлучэнні сталі ўстой лівымі спа лу чэн ня
мі, маўленчымі формуламі: «Свая кроў», «Свой хлеб», «Свой брат» (ФСЛ2, 
316). Аднак такі падзел з’яўляецца неабходным кам па нен там гармоніі свету. 
Усё навакольнае чалавек асэнсоўваў у святле ды ха та міі сваё – чужое і веды 
пра свет «прымяраў» да сябе. Прастора, яе су б ’ ек ты і аб’екты падзяляюцца 
на два светы: свой (светлы) – «Белы свет», «Божы свет», «Гэты свет» 
(ФСЛ2, 317) і чужы (варожы, цёмны, за ма гі ль ны) – «Глядзець на той свет» 
(ФСЛ2, 320). Паміж імі заўжды была вельмі вуз кая мяжа, якую людзі стараліся 
вызначыць. Яны не «кантактавалі» з усі мі рэаліямі зямнога існавання, што 
мелі пераходны статус (парог, уз ме жак, новабудоўля, млын, гумно, балота). 
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Табліца 1

субсферы агульнай лагасферы

Канцэпт Колькасць выслоўяў  
з ужываннем канцэпта

З іх:
фразеалагічных 

адзінак
прымавак  
і прыказак

1. Наш 69 22 47
2. Свой 371 115 256
3. Чужы 169 11 158

Супрацьпастаўленне «гэтага свету», «божага свету» (зямнога жыц ця) 
«таму свету» (замагільнаму жыццю) здаўна існавала ў свядо масці ча ла ве ка 
(ФСЛ2, 317). Жыццё ў чалавека адно: пакуль ён жыве на зямлі, «той свет» 
з’яўляецца для яго «чужым». На тым свеце таксама ёсць жыц цё, нездарма 
слова дамавіна (труна) этымалагічна звязана са словам дом. У народным 
уяўленні памерлы чалавек бярэ шлюб і зыхо дзіць з гэтага све ту на той: 
«Ажаніцца з магілай» (БППФ, 160). Усеагуль ная ам бі ва лен т насць, семан
тычная двухнакіраванасць кожнага сімвала ёсць вынік асаб лі вас цяў света
будовы і разумення свайго месца ў ёй. Апазіцыя свой – чужы ўва ходзіць у 
склад агульнаславянскага шэрагу культурных апазіцый і ў струк ту ру карціны 
свету беларусаў.

субсфера чалавек

Мадэль свету ў беларусаў ан т ра па цэн т рыч ная (цэнтр – чалавек), бо 
яна цалкам залежыць ад асобы, ад яе све таў с п ры ман ня, яе ментальнасці. 
Асноўнымі суб’ектамі становяцца продкі (дзяды), нашчадкі (заўтрашні ча
лавек) і чалавек (зараз, сёння). Усе су б ’ ек ты ментальнай схемы падзяляюц
ца на дзве групы – свае людзі (брат, маці, дзе ці, жонка, сусед і г. д.) і чужыя 
(ворагі, паны, міфічныя істоты – вадзя нік, лесавік, чорт). 

Канцэпт чалавек ключавы для любой культуры [155, с. 52; 152, с. 120]. 
Асноўным і цэнтральным суб’ектам нацыянальнай лагасферы, па на шых 
назіраннях, з’яўляецца добры чалавек: «Добраму добрая памяць» (БППФ, 
186), «Добрым людзям і мы рады будзем» (БППФ, 66). Індэкс час тот нас ці 
(ІЧ) – колькасць маўленчых формулаў, у якіх сустракаецца сло ва (табл. 2), – 
самы высокі ў канцэпта пан (157), але ён, як правіла, мае адмоўную кана
тацыю. Добры чалавек у свядомасці народа – гэта му жык, а маўленчая 
формула – братка беларус (так называлі беларусаў, га лоў ным чынам за 
тое, што ў размове беларусы часта ўжываюць па мян ша ль наласкальнае 
слова братка (браток, браточак, братачка – БППФ. 484). 
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Табліца 2

субсфера чалавек

Канцэпт Колькасць выслоўяў  
з ужываннем канцэпта

З іх:

фразеалагічных
адзінак

прымавак  
і прыказак

Пан 157 5 152
Дзеці 151 3 148
Людзі 127 12 115
Чалавек 125 1 124
Поп 76 2 74
Дурань 66 8 58
Госці 65 – 65
Багач (багаты) 57 – 57
Мужык 46 – 46
Дзеўка 43 1 42
Бядняк (бедны/ 
гароўны)

39 – 39

Сябар /прыяцель 34 – 34
Цар 20 6 14
Сусед 18 – 18
Хлопец 11 – 11

Для субсферы чалавек можна вылучыць наступныя ха рак та рыс ты кі, а 
ў іх межах – апазіцыйную бінарнасць: 1) класавая: мужык – пан, поп, 
цар; 2) маёмасная апазіцыя: багаты – бедны; 3) узроставая: бацькі – 
дзеці; 4) гендэрная: мужык, хлопец – баба, дзеўка; 5) колькасная: ча-
лавек – людзі, народ; 6) апазіцыя адносінаў: сябар, прыяцель – вораг; 
7) лакаль ная апа зі цыя: госць – сусед – чужы.

Для менталітэту беларусаў характэрна схільнасць да кампрамісаў і та
ле ран т насць: «Хто цярплівы, той шчаслівы» (БППФ, 316). Беларусы – 
доб рыя людзі і неваяўнічы народ, пра што сведчыць анталагічная максіма: 
«Лепей не даеўшы, ды спакойна пасядзеўшы» (МРБС, 47). Гісторыя пац
вяр д жае, што беларусы практычна ніколі не вызначаліся павышанай аг рэ
сіў нас цю і варожасцю. «Лепей дома хлеб аўсяны, чым на вайне пыт ля ва ны» 
(БППФ, 48). Прырода нашага краю ў пэўнай ступені надзяліла бе ла ру саў 
мяккім і пяшчотным характарам са схільнасцю да лагоднай ме лан хо ліі. Бе
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ларусы, пры ўсёй сваёй цязе да прыгожага, добра разумелі, што «Хараство 
мінаецца» (БППФ, 178) і «Не адзенне чалавека, а чалавек адзен не хара
шыць» (БППФ, 176). Спецыфічнай маўленчай формулай з’яў ля ец ца на
ступная прыказка: «Не тое хораша, што хораша, а што дас па до бы» (БППФ, 
177), у якой выяўляецца ўменне вызначыць стаўленне да каш тоў нас цяў.

Беларусы шануюць праўду (76). Праўдзівасць – асноўная якасць маў
лен ча га ідэалу беларусаў: «Матка за ўсіх мілейша, праўда за ўсё да ра жэй ша» 
(МРБС, 36). Важным паказчыкам прыгажосці выступае чыстае сум лен не: 
«Хоць кашуля чорная, але сумленне чыстае» (БППФ, 178), «Сумленне – 
сіла чалавека» (ШС, 103). Совесны чалавек – найвышэйшая пах ва ла для 
майстра. Свяшчэнны закон нашай этнічнай ментальнасці – уза е ма да па мо
га, згуртаванасць, талочнасць: «Там добрая дзея, дзе два арэ, а трэці сее» 
(МД, 30), «Згодаю двор збудуецца, а нязгодаю гатовае раз бу рыш» (МД, 
31). Гэтым вызначаецца шырокае ўжыванне лексем людзі, гра ма да: 
«Выводзіць / выбівацца ў людзі», «Людзьмі звацца» (ФСЛ1, 587), «Гра
мада – вялікі чалавек» (БППЗ, 13; ШС, 99), «Моцны статак чарадою, а 
людзі грамадою» (МРБС, 25).

На матэрыяле этналінгвістычных крыніц намі выяўлены рысы ха рак та
ру, якія вербальна актывізуюцца ў ментальнай схеме «людскія за га ны/не
дахопы»: гультайства, безгаспадарчасць, бесталковасць, свар лі васць, 
зайздрасць, скупасць, несправядлівасць, баязлівасць, хлусня, кры ва-
душ ша, няўдзячнасць, здрада, зладзейства, курэнне, п’янства. На
прыклад: «Скупы двойчы плоціць, а дурны двойчы ходзіць» (МРБС, 8), 
«Баючыся ваў коў, застанешся без грыбоў» (МРБС, 10), «Гультай не чала
век, бал ба тун не гаспадар» (МРБС, 13), «Чарка і сварка да добрага не 
давядуць», «Хто раз схлусіў, таму ніколі веры няма» (МРБС, 22) і інш.

субсфера сям’я

Суб’ект заўсёды з’яўляецца часткай со цы у му і выконвае ў ім пэўную 
ролю. Галоўныя суб’екты беларускай мен та ль най схемы «свой свет» на
лежаць да аднаго сацыяльнага класа – ся лянства, ас ноў ная іерархія якога – 
сямейная. Паўнацэннай сацыяльнай адзінкай пра ця гу роду з’яўляецца сям’я 
(«Сям’я гушчу любіць». – БППФ, 133), у струк ту ры якой чуецца сямёрка: 
бабуля, дзядуля – бацька, маці – трое дзя цей [99, с. 128]. Субсферу сям’я 
складаюць словы муж, жонка, дзеці, ба ць ка, маці, сын, дачка і інш. 
(табл. 3). Ёсць у беларусаў выраз – сям’я з дзвюх сямей: калі, напрыклад, 
разам, адной сям’ёй жыве сям’я бацькі і ся м ’я сына (дачкі) ці сям’я сыноў 
(дачок). У народзе вельмі цэняць такія вя лі кія сем’і (БППФ, 479).
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Табліца 3

субсфера сям’я

Канцэпт
Колькасць выслоўяў 

з ужываннем кан
цэпта

З іх:

фразеалагічных 
адзінак

прымавак  
і прыказак

Дзеці 151 3 148
Маці 106 3 103
Жонка 93 1 92
Бацька / тата 87 3 84
Гаспадар / гаспадыня 76 3 73
Брат 47 8 39
Сын 37 4 33
Дачка 24 2 23
Сям’я 24 – 24
Муж 12 – 12
Сястра 12 4 8

Канцэпты муж (12) і жонка (93). Несправядлівыя, жорсткія ад но сі ны 
мужа да жонкі, паводле этнаграфічных крыніц, для беларускіх сем’яў не
ўлас ці выя: «З кім жыць, таго не гнявіць» (ЛЯ, 87), «Жонка тры вуглы 
до ма трымае» (ШС, 92). Маўленчыя формулы пацвярджаюць раў нап раў нае 
становішча мужа і жонкі: «Гаспадар і жонка – найлепшая суполка» (БППФ, 
116). Выбар жонкі – справа адказная, таму існуе шмат маўленчых фор мул
парад: «Жонку выбірай і вачыма, і вушыма», «Жонку бяры да лё ка, кароўку 
блізка» (БППФ, 119). Беларусы галоўнай якасцю добрай жонкі лі чы лі яе 
гаспадарлівасць: «Вазьмі жонку хоць татарку, абы вяла ў хаце гас па дар ку» 
(БППФ,115), «Не тая гаспадыня, што збярэ гаспадарку, а тая, што ўдзер
жыць» (БППФ, 78). Самае вялікае няшчасце для чалавека – не ра зум ная 
жонка (ШС, 92). Народная мараль асуджала тых, хто шмат разоў жа ніў ся: 
«Першая ад бога, другая ад людзей, трэцяя ад чорта» (ЛЯ, 278).

Канцэпты маці (106) і бацька (87). Бацькі – самае святое на гэтым 
све це для беларуса: «Бацька і маці ад бога ў хаце, хто іх зневажае, дабра 
не знае» (БППФ,114). Асаблівая павага да маці знайшла сваё ад люс т ра
ван не ў маўленчай формулезваротку: «Мама дачушцы не “маць” і не “ма
ці”, яна – мамамамка, маткаматулька, мамаматачка» (БППФ, 124). Як 
мож на заўважыць, у субсферы сям’я індэксальны паказ чык кан цэп та маці 
значна вышэйшы за іншыя (акрамя канцэпта дзеці – 151). Вер ба ль ны до
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каз гэтаму прыказка: «Бацька памрэ, то палавіна сіраты, а як ма ці памрэ, 
то цэлая сірата» (БППФ, 114). Шэраг прыказак і прымавак па каз ва юць, 
наколькі моцна паважаюць і любяць матулю: «Нідзе няма лепш, як у сваёй 
маці», «Матчыны рукі заўсёды мяккія» (МРБС, 36).

Канцэпт дзеці (151). Вялікія сем’і ў беларусаў лічыліся шчасцем: «У 
каго дзеці, у таго шчасце» (БППФ, 135). Аналіз субсферы сям’я па каз вае 
на наяўнасць высокага частотнага індэксу ў слове дзеці. Гэта яшчэ раз па
цвяр д жае, што самае галоўнае для чалавека – яго дзеці. «Які палец не па рэж, 
то ўсякаму баліць – якому дзіцяці кепска, то бацькам баліць» (МД, 51), 
«Паміраць збірайся, а пра дзяцей думай» (БППФ, 129). Кожнае дзіця ў 
на род ным уяўленні – Божы падарунак: «Дасць бог дзеткі, дасць і на дзет кі» 
(БППФ, 117). Гонар быў бацькам, калі ў іх дружная і вялікая сям’я: «Дзе 
сыноў лава, там бацьку слава, дзе дачок лава, там матцы слава» (БППФ, 
117). Трэба адзначыць, што для нашых продкаў колькасць дзяцей у сям’і 
была прадвызначана – не менш за тры. (Параўн.: «Адно дзіця – ня ма дзя
цей, двое дзяцей – што адно, а трое – сям’я». – ЛЯ, 305, «Адзін сын – не 
сын, два сыны – паўсына, а толькі тры сыны – сын». – БППФ, 112.) Іс
на ва ла і супярэчлівае меркаванне: «Адзін Сця пан – заўсёды пан» (БППФ, 
238). На думку даследчыкаў, супярэчлі васць – гэта таксама рыса маў лен
чамысліцельнай дзейнасці [4, с. 390]. Выхаванню дзіцяці надавалі вя лі кае 
значэнне, бо «што ў дзяцінстве выхаваеш, на тое ў старасці абап рэш ся» 
(БППФ, 140), «Хто дзяцей балуе, вяроўку ім на шыю гатуе» (ШС, 88). 
Перавагу ў навучанні аддавалі добраму слову, мудрай парадзе: «Не бі це 
дубцамі, навучайце слаўцамі», «Ласкавае слова лепш за дубіну» (МД, 52), 
«Ад дубцоў дурнеюць, ад слоўцаў разумнеюць» (БППФ, 112). На род ная 
мараль вызначыла гуманістычны накірунак у выхаванні дзяцей: «З га да мі, 
дзеці, разумней це, але ні мне, ні людзям не чужэйце» (БППФ, 120), «Не 
спяшайся, хлопча, вучыцца страляць, а ўмей сеяць, веяць, каваць і га да ваць» 
(БППФ, 127). Найлепшае пажаданне шчасця ў беларускай ку ль тур най 
традыцыі: «Каб ты з дзяцей цешыўся» (МСС, 64). 

субсфера часткі цела чалавека

Вялікая ко ль касць прыказак і прымавак, а асабліва фразеалагізмаў, 
утвараецца з вы ка рыс тан нем слоў, якія абазначаюць часткі цела чалавека 
(рука – 348, галава – 313, сэрца – 125, вочы – 366 і г. д.). На думку 
даследчыкаў, гэта звязана з мі фа ла гіч ны мі ўяўленнямі чалавека (табл. 4). 
Міфалагічная карціна стварэння ўяў ляе сабой шэраг прыпадабненняў: эле
менты макракосмасу (неба, зямля, ва да, вецер, сонца, горы, рэкі...) уяўляліся 
як элементы мікракосмасу – це ла міфічнай істоты («першаахвяры»), з ча
стак якой і быў створаны свет. «Метафарычны строй міфа аб пачатку све
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ту надоўга замацоўваў і рабіў пра дук тыў ным дамінуючы ў старажытнасці 
спосаб усведамлення рэ ча іс нас ці чалавекам» [123, с. 111]. Гэта субсфера – 
універсальная, уласцівая ла гас фе рам кожнай сусветнай культуры. 

Табліца 4

субсфера часткі цела чалавека

Канцэпт Колькасць выслоўяў 
з ужываннем канцэпта

З іх:
фразеалагічных 

адзінак
прымавак  
і прыказак

Вока 366 225 141

Рука 348 197 151

Галава 313 179 134

Язык 194 95 99

Нага 176 112 64

Сэрца 125 86 39

Вуха 85 63 22

Кроў 51 46 5

субсфера жыццё

У жыцці нашых продкаў бы ло больш гора, няшчасця (ІЧ–202), чым 
шчаслівых дзён (34). Філасофія жыц ця беларусаў рэалізавана ў наступных 
анталагічных максімах: «Жыві хіт ра, муд ра і з малым дастаткам» (БППФ, 
213), «Жыві сваім розумам» (БППФ, 415), «Лепш самому быць па крыў
джаным, чым каго іншага пак рыў дзіць» (ШС, 61). Ха рак тэр най рысай бе
ларускага менталітэту з’яў ля ец ца і пэўная ступень прыс та са ван с т ва: «Калі 
хочаш на свеце жыць, то бо га хвалі і чорта не гняві» (БППФ, 301), «З 
людзьмі жыві, а з богам па мі рай» (БППФ, 43). Беларусы  шу ка юць часам у 
жыцці «залатую сярэдзіну», ад кід ва ю чы ўсё лішняе, бо лі чаць: «І добрага як 
замнога, то нядобра» (БППФ, 189), «Лішняя дабрата – ду ра та» (БППФ, 
192). Праз прымаўкі і пры каз кі высвечваецца яшчэ адна мен та ль ная рыса – 
памяркоўнасць, няс хі ль насць да крайнасцяў: «Усё доб ра, што ў меру» (БППФ, 
236), «У меру еш, у меру пі, у меру і дружбу вадзі» (ШС, 176).

У ментальную схему сродкі існавання не ўваходзіць канцэпт крадзеж. 
Крадзеж не толькі не з’яўляецца нормай, а нават стаіць за ме жа мі народнай 
ма ра лі: «Калі хочаш прапасці – пачні красці» (БППФ, 333), «Лепей жабра
ваць, чым красці» (МРБС, 24). 
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Табліца 5

субсфера жыццё

Канцэпт Колькасць выслоўяў 
з ужываннем канцэпта

З іх:
фразеалагічных 

адзінак
прымавак  
і прыказак

Гора / бяда /ліха / 
няшчасце

202 195 7

Грошы 133 114 19
Хвароба / халера 48 22 11/15
Мера 37 8 29
Шчасце 34 34  –
Жыццё 31 21 10
Вайна 23 15 8
Лад 21 9 12
Крок 19 2 17
Здароўе 18 17 1
Выпадак 16 1 15
Праца / работа 93 93 –
Справа / дзела 31 12 19

Канцэпт праца (93). Адным з ключавых у субсферы жыццё з’яў ля ец ца 
слова праца (табл. 5). Канцэпт праца звязваецца ў народнай свя до мас ці з 
хлебам як умова з вынікам: «Без працы няма чаго хлеба шу ка ці» (ШС, 69). 
Праца – паўнавартаснае чалавечае жыццё: «Калі праца – аса ло да, жыц
цё – хараство» (МД, 37); шчасце чалавека: «Без працы не будзе шчасця» 
(БППФ, 76); лекі: «Не на адну хваробу праца – лепшыя ле кі» (МД, 36); 
выхаванне: «Праца робіць чалавека разумным» (МД, 37). Пра ца павінна 
быць плённай, толькі тады яна будзе найвялікшай каш тоў нас цю: «Душу 
і сэрца ў працу ўкладзі, кожнай секундай у працы даражы» (БППФ, 81). 
Праца з’яўляецца дамінантай ментальнай схемы сродкі іс на ван ня. Асэн
саванне працы як асновы існавання ўласцівае народам розных кра ін і 
кантынентаў [78, с. 37].

Трэба зазначыць частае ўжыванне слова гараваць – «многа і ста ран на 
працаваць, не ведаючы адпачынку» (БППФ, 476). Яно характарызуе бе ла
ру са і вызначае галоўныя рысы – працавітасць, праца здольнасць, жыц ця
с той касць, цягавітасць. У беларускай традыцыі існуюць маўлен чыя фор му
лы вітання, якія ўжываюць, калі звяртаюцца да людзей, заня тых пэў най 
працай: да сейбітаў («Зарадзі бог!» – МСС, 176), жней («3 коласа – ась
мі на, з зярнятка – аладка!»– МСС, 176), тых, хто малоціць збожжа («Ума
лотна вам!» – МСС, 177), да жанчын, якія рашчыняюць і пякуць хлеб 
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(«Падходна вам!» – МСС, 178). Выбар маўленчай формулы выз на чаў ся не 
толькі ілакутыўнай мэтай адрасанта, але і родам дзейнасці ад ра са та.

Канцэпт сон (15). У маўленчых формулах згадваецца такая стадыя бі я
ла гіч на га жыцця чалавека, як сон. Нездарма кажуць: праз сон – г. зн. у 
час сну («Дай бог лёгкі сон да свету!» – МСС, 174). Можна гаварыць пра 
нас туп ную асаблівасць беларускай ментальнасці – апазіцыю сну і працы. 
Мож на пачуць такія выразы: «Спаць у шапку» – не праяўляць рухавасці, 
бяз дзей ні чаць, пасіўнічаць і «Спаць на хаду» – марудзіць, быць вельмі па
сіў ным (ФСЛ2, 370). Адносіны да сну ў нашых продкаў былі нас ця ро жа ныя, 
бо ў сне чалавек безабаронны. Сон уяўляўся як стан на мяжы жыцця і смерці – 
чалавек мог «не вярнуцца» да жыцця, таму і жадалі перад сном: «Каб вам 
яшчэ многа гадкоў смачна спалася і лёгка ўставалася!» (МСС, 184). У на
родзе  вераць, што ў час, калі «праводзяць» нябожчыка праз вёс ку, нельга 
спаць, бо соннага чалавека можа забраць з сабою смерць. Смерць – вечны 
сон («спаць у сырой зямлі», «спаць вечным сном» – быць мёр т вым, паха
ваным). Канцэпт сон у беларускай лагасферы мае нас туп ныя сэнсавыя 
суадносіны: час адпачынку; час ночы; смерць; бяздзейнасць; стан чала-
века. Магчыма, такая шмат значнасць паўплывала на час тот насць ужыван
ня гэтага слова ў пераносным значэнні ў масаваін фар ма цый ным дыскурсе.

субсфера ежа

Маўленчыя формулы гэтай субсферы з’яў ля юц ца яшчэ адным доказам 
перавагі прагматычнага падыходу да жыц ця: «Без есці і піці чалавек не можа 
жыці» (БППФ,181). У народнай свя до мас ці шмат есці – гэта не сорам: «Не 
саромейся, што многа ясі» (БППФ, 166), «У ядзе сораму няма» (БППФ, 
170). Субсфера ежа мае ма ла кам па нен т ную структуру: выбар ежы ў нашых 
продкаў быў небагаты (табл. 6). На ват бульба, якую зараз называюць другім 
хле бам, сустракаецца толькі ў адзін ка вых маўленчых формулах (4).

Табліца 6

субсфера ежа

Канцэпт Колькасць выслоўяў 
з ужываннем канцэпта

З іх:
фразеалагічных адзінак прымавак  

і прыказак
Хлеб 235 215 20
Каша 43 32 11
Гарэлка 30 28 2
Сала 30 28 2
Бульба 4 4 –
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Канцэпт хлеб – асноўнае ключавое паняцце ў агульнай лагасферы на цы
я на ль най культуры (235). Хлеб – самая важная рэч: «Хлеб – усяму га ла ва» 
(КП, 395); галоўны этнакультурны сімвал, адзінка маўленчай фор му лы
пажадання: «Хлебсоль!» (ФСЛ2, 527); лекі: «Хлеб ставіць на но гі, а віно 
валіць» (КП, 385);  умова добрага жыцця: «Хлеб будзе, дык і ўсё будзе» 
(МРБС, 45); мера вартасці іншага прадукту: «Вядома, без хле ба не ся
джу – чаго не, таго не. Маю і да хлеба» (ФСЛ2, 527), «Дасць бог хле ба – дасць 
і да хлеба» (МРБС, 15); сродак існавання чалавека: «Не мы хлеб носім, а 
ён нас» (БППФ, 195); вынік цяжкай працы: «Горкая часам пра ца, ды хлеб 
ад яе салодкі» (МРБС, 43), «Хто з работай, той з хлебам» (БППЗ, 301); 
жыта: «Не той хлеб, што на полі, а той, што ў гум не»(МРБС, 47), «Пасееш 
у пару – будзеш мець хлеба гару» (БППЗ, 295); ежа: «Галодны – пра хлеб, 
а п’яны – пра хмель» (МРБС, 14); сняданак: «Не за хлебам памянута» 
(МРБС, 79); персаніфікаваны суб’ект: «Хлеб у до ме – гаспадар, на працы – 
сябар, у дарозе – таварыш» (КП, 385). Ва ўнут ра най форме ідыём прасочва
ецца вобраз хлеба як сімвалу жыцця, даб ра бы ту. Хлеб абавязкова павінен 
быць «сваім». Параўн.: «Найсмачнейшы хлеб ад сваёй працы» (МД, 36). 

Хлеб з’яўляецца найстаражытнейшым і ўніверсальным канцэптам ку ль тур.

субсфера смерць

Смерць – канечная тэм па ра ль ная катэгорыя ў адносінах да біялагічнага 
жыцця чалавека (табл. 7). Смерць ёсць, і ад яе нікуды не дзецца: «Хто радзіўся, 
той і паміраць мусіць» (БППФ, 171), «Памруць усе, ды не ў адзін час» (ШС, 
32). Такое стаў ленне ад бі ла ся на маўленчым ідэале: людзі ў гутарках здаўна 
абыходзілі ўсё, звя за нае са смерцю, а калі і гаварылі пра смерць, пахаванне, 
дык часцей вы ка рыс тоў ва лі апісальныя выразы. Як сцвярджаюць даследчыкі, 
гэта тлу ма чы ла ся спачатку верай у магічную сілу слова, потым рэлі гійнымі 
пог ля да мі, а пазней і проста моўнай традыцыяй [120, с. 164]. Між тым смерць 
не толькі нейкая часавая  катэгорыя, у народным наіўным уяўленні яна  
персаніфікуецца, становіцца суб’ектам: «Шукаць смерці не трэба, яна са ма 
прыйдзе» (ШС, 33), «Смерць не перабірае і не мінае» (БППФ, 169). 

Табліца 7

субсфера смерць

Канцэпт Колькасць выслоўяў 
з ужываннем канцэпта

З іх:
фразеалагічных адзінак прымавак 

і прыказак
Смерць 54 45 9
Магіла / труна 38 20 18
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субсфера рэлігія

Беларускі менталітэт на пра ця гу многіх стагоддзяў (уключаючы і ХХ) 
застаўся, як лічаць фа ль к ла рыс ты, у некаторых сваіх рысах дахрысціянскім, 
язычніцкім. Сітуацыя ад на ча со ва га суіснавання язычніцтва і хрысціянства 
ў перыяд Сярэдня вечча, нег вал тоў насць, паступовасць хрышчэння жыхароў 
Беларусі па ўсходнім, ві зан тый с кім, абрадзе (праваслаўе) паўплывала на 
фарміраван не бе ла рус кай нацыянальнай душы, з яе адмысловымі рысамі 
(Белорусы, 1998, 16), на фарміраванне лагасферы. Адначасова (ХІ–ХІІ стст.) 
пачало рас паў сюд ж вац ца і хрысціянства ў форме заходняга, рымскага абра
ду, г. зн. ка та ліц т ва. Беларусь з прычыны свайго геапалітычнага становішча 
апынулася на су меж жы двух светаў, дзвюх культур і ідэалогій, стала свое
асаблівай зо най сустрэчы і сутыкнення цывілізацый: праваслаўнавізан
тыйскай і ка та ліц караманскай [137, с. 138]. Менавіта плюралізм рэлігійна
царкоўнага жыц ця з’яўляўся характэрнай рысай беларускага менталітэту. 
Даследчыкі на род най культуры сцвярджаюць, што ў народнай свядомасці ў 
пэўнай сту пе ні набліжанымі аказаліся і хрысці янская (праваслаўная, ката
ліцкая, уні яц кая), і паганская традыцыі [105, с. 21]. «І бог усім не дагодзіць» 
(МРБС, 117). Ёсць падставы думаць, што такое становішча ўзбагаціла і 
кан чат ко ва сфарміравала характар беларусаў (табл. 8). 

Табліца 8

субсфера рэлігія

Канцэпт Колькасць выслоўяў  
з ужываннем канцэпта

З іх:

фразеалагічных 
адзінак

прымавак  
і прыказак

Бог 287 158 129

Дух / душа 130 65 65

Чорт / д’ябал 285 188 97

Чалавеку на зямлі ў асобных выпадках патрэбна дапамога. Па яе ён і 
звяртаўся да суб’ектаў нябеснай прасторы – Бога, святых і душ па мер
лых продкаў, якія маглі ўплываць на рух зямнога жыцця: «Як трывога, дык 
да бога» (ЛЯ, 243).

Намі зафіксавана 10 сэнсавых характарыстык канцэпта Бог (287): языч-
ніц кі бог: «Дзякуй богу за бога, што бог даў бога», «Бог цап за жонку, а я 
за дзеўку» (БППФ, 50); нехрысціянскі: «Адзін Алах ведае», «Слава Ала ху», 
«Хвала Алаху» (ФСЛ1, 75); памагаты ў любой справе: «3 богам!» (МСС, 
180), «Дай, божа, у добры час пачаць» (МСС, 175), «Дай Бог» (ФСЛ1, 
103); раўнапраўны суб’ект камунікацыі: «Памагай бог! – Бог ка заў, каб 
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і ты памагаў» (МСС, 175); усемагутны пры чала вечых на ма ган нях: «Па
магай бог! – На бога спадзявай, а сам памагай» (МСС, 176), «Божа пама
жы, але і сам не ляжы» (МРБС, 26), «Чаго чалавек не зможа, то і бог не 
дапаможа» (АР, 83); несправядлівы: «Бог не роўна дзеліць» (ЛЯ, 37); ашу-
ка нец: «І бог ашуканствам жыў: у аднаго адбярэ, а другому дасць» (БППЗ, 
65); выдуманы суб’ект (атэістычная канцэпцыя): «З богам не паспрача
ешся, бо яго няма», «Ніхто ў бога не быў, з богам не мер ка ваў ся» (БППФ, 
51); не пат рэб ны суб’ект: «Няма чаго богу маліцца, ён нашых ма літ ваў не 
прымае» (БППФ, 52), «Нашто богу маліцца, ён і так нас ба іц ца» (ЛЯ, 137). 

Трэба адзначыць, што звароты да Бога з надзеяй на яго міласць і зас туп
ніц т ва, а таксама дапамогу ў паўсядзённых клопатах суправаджалі ўсё жыццё 
чалавека – ад нараджэння да смерці. На Беларусі былі шырока рас паў сю
джа ны маўленчыя формулыпрывітанні з упамінаннем Бога, якія ўжы ва лі ся 
ў сітуацыях, калі звярталіся да чалавека, занятага якойнебудзь пра цай: «Бог 
у помач!», «Няхай бог дапамагаець!» (МСС, 175). Богу заў сё ды супраць
пастаўляўся чорт, д’ябал (287): «Да д’ябла» (ФСЛ1, 368), «Ніякі чорт не 
бярэ»(ФСЛ2, 558), «Усе чэрці адной шэрсці» (ЛЯ, 346). У ча сы савецкай 
антырэлігійнай палітыкі з’яўляецца шэраг «ненародных», па лі тыч ных пры
казак: «Не спадзявайся на бога – будзе з калгаса падмога» (АР, 263), «Маліўся 
богу – не было толку, стаў у калгасе рабіць – стала доб ра жыць» (АР, 263), 
«Не Мікола і Ілля – прарок, а касілка і трактарок» (АР, 264). 

Адным з ключавых у нацыянальнай лагасферы з’яўляецца слова душа 
(130). Канцэпты дух, душа стаяць на мяжы паміж апазіцыйнай парай бог – 
чорт, бо беларусы верылі, што, калі чалавек памірае, душа вылятае з цела 
на той свет. Лічылася, што душа магла трапіць як да Бога ў рай, так і да 
чорта ў пекла. І калі зямное жыццё чалавека рана ці позна павінна скон
чыц ца, дык душа існуе вечна і не мае матэрыяльнай абалон кі: «Душы на 
далонь не вымеш ды не пакажаш» (МРБС, 130). Нездарма, калі чалавек 
памёр, кажуць: «Дух выйшаў», «Дух вон» (ФСЛ1, 351). Нярэдка ў народ
най культуры душа чалавека з’яўляецца актыўным суб’ектам: «Душа 
заходзіцца», «Душа млее», «Душа трасецца», «Душы паслухаючы» (МРБС, 
130). Між тым існуюць маўленчыя формулы нячысты дух і святы дух, 
якія абазначаюць пэўных міфічных асоб. Першапачаткова душа – гэта част
ка чалавека, у маўленчых формулах тыпу «заячая душа», «чарнільная душа» 
(ФСЛ1, 359) гаворка ідзе пра чалавека. 

субсфера слова

Беларусы надавалі важнае зна чэн не слову (123), што знайшло адбітак 
у маўленчай формуле: «Дар сло ва» (ФСЛ2, 355). Хутчэй за ўсё гэта звяза
на з характэрнай рысай бе ла рус ка га менталітэту – з так званым фетышыз
мам слова (вербальнай магіяй) – «Жывое слова» (ФСЛ2, 355). Да слоў 
ставіліся з перасцярогай, раілі не спя шац ца нешта сказаць, і гэта замаца
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валася ў камунікатыўнай максіме: «Будзь спярша выслухачым, а потым 
апавядачым» (БППФ, 152); «Трэба ве даць, калі сказаць, а калі памаўчаць» 
(БППФ, 158). Галоўнае, каб слова бы ло праўдзівым і добрым: «Добрае 
слова не забываецца» (БППФ, 153). Вя лі кая колькасць маўленчых формулаў 
пацвярджае важнае месца слова ў іе рар хіі каштоўнасцяў нацыянальнай 
культуры: апошняе слова, жывое сло ва, новае слова, чэснае слова, пер-
шае слова, слова гонару (табл. 9). 

Табліца 9

субсфера слова

Канцэпт Колькасць выслоўяў 
з ужываннем канцэпта

З іх:
фразеалагічных адзінак прымавак  

і прыказак
Слова 123 55 68
Песня 41 32 9
Мова 10 4 6

Неабходна адзначыць, што каштоўнасцю ў беларусаў з’яўлялася сло ва, 
увасобленае ў песню. «Іншы час – іншыя песні» (ШС, 174), «Праца лю
біць адпачынак і песню» (ШС, 69). Індэксальны паказчык кан цэпта мо ва 
(10) значна ніжэйшы, чым у канцэптаў слова (123), песня (41). Фра зе а ло
гія – гэта творчасць народа (сялянства), перад якім не стаяла пытанне, на 
якой мове гаварыць. Яны размаўлялі на сваёй роднай  мове. Таму дамінантай 
субсферы становіцца не мова, а слова.

Прасторавая і часавая мадэлі свету

Асваенне свету ча ла ве кам прадугледжвае выдзяленне такіх формаў і 
адносінаў, якія вы ра жа юц ца з дапамогай паняццяў прасторы і часу. 
Навукоўцы сцвяр джаюць, што розныя нацыянальныя культуры маюць і роз
ныя мадэлі прасторавача са вых адносінаў [212, с. 67], якія, у сваю чаргу, 
адлюст роўваюць сіс тэ му каш тоў нас цяў пэўных соцыумаў і сацыяльных груп. 
Сістэма ўяў лен няў бе ла ру саў аб прасторы і часе складае свое асаблівае ядро 
беларускай мен та ль нас ці, ад якога ў немалой ступені залежаць многія іншыя 
мен та ль ныя ўста ноў кі продкаў на ўзроўні наіўнай свядомасці. Уяўленне бе
ла ру саў аб ча се і прасторы фармірава лася на працягу многіх стагоддзяў пад 
уп лы вам раз нас тай ных фактараў, сярод якіх і прыроднагеаграфічны. Гэ ты 
фактар паў п лы ваў і на вызна чэнне асноўнага віду дзейнасці беларусаў – 
зем ля роб с т ва. 

Уся прастора падзелена на наступныя часткі: зямля, на якой пра ця кае 
жыццё, хата, сядзіба, поле і агарод, лес, вада, балота, неба і паветра, 
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падзем ны свет і пекла (Беларуская міфалогія, 2001). У сваім даследаванні 
мы вызначаем не проста асноўныя складнікі беларускай прасторавай ма дэ
лі свету, але  і іх месца ў іерархіі нацыянальных каштоўнасцяў. Для зем ля
роб чых народаў паняцце часу такое ж важнае, як і паняцце прасторы. 

Аналіз моўных фактаў дае падставу сцвярджаць, што час у бе ла рус кай 
ментальнасці накіраваны ў вечнасць, бясконцасць: «На векі вякоў!» 
(МСС,187), «Па век вечны» (ФСЛ1, 164). Свой уласны век бела рус ус пры
мае як прамежак часу, адведзены яму для жыцця на гэтым свеце: «Да ве
ку» – да самай смерці, да канца жыцця (ФСЛ1,164). Магчы ма, зза веры ў 
ча со васць свайго існавання на зямлі і разумення немагчы масці зазірнуць у 
бу ду чы ню для беларусаў характэрна пільная ўвага да мінулага, да сваіх тра
ды цый – так званая спавернутасць часу. У менталь насці беларусаў заў ва
жа ец ца пэўная запаволенасць, нетаропкасць руху часу, што адбілася ў маў
лен чых формулах. Напрыклад: «Хто спяшыць, той спатыкаецца» (ШС, 60).

На працягу ўсёй сваёй гісторыі беларусы ставіліся да часу як да каш
тоў нас ці. У ментальнасці беларусаў захоўваецца дагэтуль раз мер ка ван не 
дзён на спрыяльныя і неспрыяльныя, цяжкія для працы, на посныя і ска
ром ныя, шчаслівыя і нешчаслівыя, жаночыя і мужчынскія. Існавалі не ка то
рыя забароны і правілы, звязаныя з асобнымі днямі тыдня. Пац вер д жан нем 
гэтага стала ўтварэнне дзеясловаў ад назваў дзён тыдня, нап рык лад, слова 
«серадзіць» – пасціць у сераду (БППФ, 481). Беларусы верылі ў тое, што 
існуе сувязь паміж рухам часу і пэўнымі падзеямі ў жыцці ча ла ве ка: калі 
справу пачаць у спрыяльны момант, то ўсё абавязкова ат ры ма ец ца. У кан
цэптасферы беларусаў існуе цэлая «класі фікацыя» гадзін, ува соб ле ная ва 
ўстойлівыя маўленчыя формулы: бітая гадзіна, зорная гадзі на, мёртвая 
гадзіна, шэрая гадзіна і сучасная гадзіна пік.

Канцэпты досвітак – дзень – вечар (табл. 10). Гэты часавы пра ме жак 
з’яўляецца значным у свядомасці беларуса. Даследчык Я. Стан ке віч звяртае 
ўвагу на тое, што, «сустракаючыся на раніцы, крывічане зда ро ва юц ца адным 
словам «Дабрыдзень!». Казаньне «Добрай раніцы» мас ка лізм, бо ўтворана 
паводле маскоўскага «Доброго утра!» (МСС, 20). Бе ла ру сы, як і рускія, 
таксама вылучалі раніцу як часавы прамежак. Нап рык лад: фразеалагізм «ад 
ранку (і) да ранку» – 'цэлымі днямі на працягу сутак (рабіць штон.) (ФСЛ1, 
263), – але ў іерархіі каштоўнасцяў яму адводзілі мес ца на ніжэйшай пры
ступцы. Калі звярнуцца да «Слоўніка сінонімаў» М. Клышкі, дык слова ра-
ніца ў ім няма, затое ёсць наступныя сі на ні міч ныя рады: «Світанне, рассві-
танне, досвітак, да свецце, золак, зара, за ра ні ца, світанак, дзянніца» 
і «світаць, рассвітаць, святлець, днець, раз від няц ца, развідняць, раз-
відніваць, зарэць, шарэць, брацца на світанне, брац ца на світанак, 
брацца на ранне, брацца на дзень, займацца на дзень, брац ца на відно, 
займацца на свет, брацца на золак, займацца на золак» (ССК, 378). 
Не зафіксавана слова раніца і ў субсферы час. Для беларускага света
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ўспрымання больш значны час, калі людзі ўстаюць «да свету» на працу, і 
менавіта досвітак – гэта пачатак працоўнага дня для бе ла ру саў. «Хто да 
сонца ўстае, таму Бог дае» (ШС, 75). Адносіны да та кой тэмпаральнай 
катэгорыі, як дзень, вызначаюцца дзвюма асаб лі вас ця мі: дзень як склад нік 
часавых адрэз каў – суткі і дзень як асобная часавая адзін ка, якая таксама 
структура вана: «Учарашні дзень», «Заўтрашні дзень», «Чорны дзень» 
(ФСЛ1, 333). Вечар – другі значны часавы пра ме жак. Вечар – вячэра – 
вячэраць. Вечар – гэта той адзіны час, калі ўся сям’я збі ра ла ся пасля пра
цы разам павячэраць.

Табліца 10

субсфера час

Канцэпт Колькасць выслоўяў 
з ужываннем канцэпта

З іх:
фразеалагічных адзінак прымавак  

і прыказак
Дзень 88 52 36
Век 74 50 24
Час 60 44 16
Зіма 57 53 4
Лета 49 45 4
Год 47 33 13
Вясна 39 39 –
Гадзіна 32 21 11
Ноч 29 23 6
Восень 27 27 –
Вечар 10 7 3
Мінута 10 – 10

Жыццё беларусаў моцна залежала ад прыродных з’яў, розных по раў 
года, таму для іх быў уласцівы каляндарны накірунак маўленчамыс лі це
ль най дзейнасці. Беларускі народны каляндар выконваў ролю сво е а саб лі
ва га арыенціру для жыццядзейнасці чалавека ў межах разна стайных ча са вых 
цыклаў (гадавых, сезонных, месячных, тыднёвых і сутачных). Па раўн.: «Да 
Юр’я павінна быць сена і ў дурня» (БППФ, 79), «Прыйдзе Ілля – наробіць 
гнілля» (ЛЯ, 172), «Прыйшоў Мікола, не пытай ні ў кога, бяры ся ве нь ку і 
сей памаленьку» (ЛЯ, 172). Каляндар асіміляваў хрысціянскую тра ды цыю 
і прыцягнуў да сваіх урачыстасцяў галоўныя святы хрыс ці ян с кай накіраванасці: 
«Спас – усім рабочы час» (БППЗ, 227), «Прыйшлі Пак ро вы – заганяй у 
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хлеў каровы» (ЛЯ, 172). Як лічаць даследчыкі, у су час ным беларускім на
родным календары адлюстраваны дзве роз нас та ды я ль ныя рэлігійнакультур
ныя плыні: народны (язычніцкі, паганскі, ведыйскі) ка лян дар, у аснове яко
га ляжыць культ Сонца (Ярылы), і хрысціянскі ка лян дар, у аснове якога 
ляжыць культ Хрыста і Багародзіцы [105, с. 25]. 

З сівой даўніны лічылася, што ў аснове стварэння свету ляжаць ча ты ры 
найважнейшыя кампаненты: зямля, вада, агонь і паветра. Гэтыя сло вы, 
паводле нашага аналізу, увайшлі ў склад апорных слоў агульнай бе ла рус кай 
лагасферы (табл. 11).

Табліца 11

субсфера часткі свету і з’явы прыроды

Канцэпт Колькасць выслоўяў 
з ужываннем канцэпта

З іх:
фразеалагічных адзінак прымавак  

і прыказак
Вада 192 143 49
Свет 180 91 89
Дарога 115 66 45
Лес 79 67 12
Агонь 69 42 27
Камень 63 57 6
Вецер 61 28 33
Неба 53 28 25
Сонца 38 31 7
Зорка 14 7 7

субсфера зямля

Вывучэнне фальклорных адзінак дае пад с та вы вылучыць дамінантны 
канцэпт зямля як феномен культурнай спад чы ны, каш тоў насць маральна
імператыўнага зместу, сакральную, свя тую. У на шых продкаў стаўленне да 
жанчынымаці, якой Богам на ка на ва на пра цяг ваць жыццё, і да матухны
Зямлі, якая падтрымлівае, сілкуе жыц цё ча ла ве ча га роду, аднолькавае, 
заўважае Я. Крук [105, с. 124]. Зямля як сімвал жа но ча га пачатку ва 
ўяўленні продкаў паўстае жывой істотай – ма ці ўся го жывога. «Зямля – 
матка, і корміць, і поіць, і адзявае», «Зямля – нас усіх ма ці, яна нас усіх 
корміць, яна нас прыгорне» (БППФ, 23). Для бе ла ру саў як земляробчага 
народа зямля была і асноўнай крыніцай даб ра бы ту і най важ ней шай 
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каштоўнасцю. «Ня можна і брату верыць, калі зям лю ме рыць» (БППФ, 
35). У зычэннях зямля выступае эталонам багацця: «Будзь ба га тым, як 
зямля!» (МСС, 182). Шчырая любоў і павага да зямлі ў зна чэн ні Радзімы – 
адна з галоўных рыс беларускага менталітэту. «Чалавек без радзімы, што 
салавей без песні» (МД, 19). Завостранае па чуц цё любові да свайго роднага 
кутка абумовіла рэзкае размежаванне па няц цяў сваёй і чу жой зямлі. У 
склад семантычнага поля свая зямля, па вод ле фа ль к лор ных крыніц, 
уваходзяць наступныя словыхарактарыстыкі: ба ць каў ш чы на, сваё гняздо, 
свой род, родная  староначка, родны бок, род ны край, дом,  зя ме ль ка, 
свой куток, радзінка, радзіма, матка. «На радзі ме і паміраць ляг чэй», 
«Усюды добра, а дома лепей» (МД, 17), «Усякаму міла свая ста ра на» (МД, 
16), «Родная зямелька як зморанаму пас це ль ка» (ЛЯ, 284) і інш. Слова 
радзінка  перадае найвышэйшую ступень павагі і любові да роднай зямлі. 
Вакол семантычнага ядра чужая зямля канцэнтруюцца ацэначныя паняцці – 
чужына, чужая старана, мачыха, чужы бок, чужы край, чужыя людзі. 
«Радзіма – матка, чужына – мачыха» (МД, 17), «У чужым баку, як на 
пагарэллі» (МД, 19), «На чужой старане і вясна не красна» (МД, 18) і інш. 
У беларусаў існуе маўленчая формула «абяцаная зямля» (ФСЛ1, 458), у 
якой зямля ўзводзіцца ў абсалют, асацыіруецца з раем, усведамляецца 
адзінай марай чалавека.

«Гарызантальная» прасторавая сістэма зямнога ўзроўню з’яў ля ец
ца антрапацэнтрычнай і акрэслівае ў асноўным тую населеную і ас во е ную 
чалавекам частку зямлі, якая ўсведамляецца беларусамі «сваёй»: гас па-
дар ка – хата-дом, двор, сялянскае поле і рэчка або возера. Уласная 
гас па дар ка – адна з найважнейшых каштоўнасцяў і асноўны клопат пра
цоў на га чалавека. Усё жыццё беларуса было звязана з ёй: «Гаспадарка свет 
кор міць» (БППФ, 78). Слова гаспадарка – вытворнае ад гаспадар, ут во
ра на га ад агульнаславянскага господь, якое абазначала ў дагістарычную 
па ру старэйшага роду. Вялікая колькасць формул паказвае і на локусы «чу
жой» прасторы (нейтральнай або варожай) – лес, дарога (табл. 11, 12). 
Тэрыторыя, акрэсленая ў народнай творчасці, невялікая. Гэ тым сцвярджа
ецца прывязанасць беларусаў да «сваёй» зямлі і лакалізацыя мес ца пра
жывання. 

Табліца 12

субсфера зямля

Канцэпт Колькасць выслоўяў 
з ужываннем канцэпта

З іх:
фразеалагічных адзінак прымавак  

і прыказак
Зямля 100 51 49
Месца 65 15 50
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Канцэпт Колькасць выслоўяў 
з ужываннем канцэпта

З іх:
фразеалагічных адзінак прымавак  

і прыказак

Поле 53 40 13

Край/кут 26 11 15

Старана 24 19 5

Гной 20 20 –

Глеба/грунт 18 5 13

Гаспадарка 15 15 –

Ніва 7 7 –

Радзіма 7 7 –

Канцэпт поле (53). Поле ў беларускіх маўленчых формулах так са ма 
ўяўляецца пераважна як частка «сваёй» прасторы. (Параўн.: «Аднаго по
ля ягада», «Не нашага поля ягада». – ФСЛ2, 198.) Поле – апрацаваная 
ча ла ве кам зямля, на якой растуць сельскагаспадарчыя культуры: «Няхай 
вам Бог напаўняе ў каморы, у аборы, у полі родзіць, у хлебе плодзіць!» 
(МСС, 185). Зямлю, поле трэба накарміць – угнаіць, таму ў тагачаснай 
ла гас фе ры гной асэнсоўваўся як своеасаблівая каштоўнасць: «Зямля лю
біць навоз» (ПЛ, 83), «Калі гаспадар у гноі ходзіць, тады ў яго хлеб родзіць» 
(БППФ, 83). Цікава адзначыць, што на сваім полі або на полі доб ра га 
чалавека, які і з’яўляецца асноўным суб’ектам прасторы, урад жай уяўляецца 
магчымым і на камені. «Каб добрыя людзі на камені і пад ка ме нем 
разжываліся, а ліхія (благія), каб на добрай раллі не раслі» (МСС, 184). 
Камень (63) выконвае функцыю мяжы, парога і ўваходзіць у раз рад апор
ных слоў нацыянальнай лагасферы. Паступова час змяніў ад но сі ны бела
руса да поля, якое спакон вякоў было найважнейшай часткай улас най 
гаспадаркі, і тады з’явілася новая прыказка: «Сялянская воля – на кал
гасным полі» (БППЗ, 298).

Традыцыйная беларуская сядзіба звычайна складалася з трох час так: 
«чыстага двара», дзе знаходзіліся жылыя будынкі і дапаможныя па бу до вы, 
гаспадарчага двара, на якім змяшчаліся хлявы, дрывотня, павеці для пры
ла даў працы, і, нарэшце, будынкі, дзе складаюць снапы, салому і сена [153, 
с. 98]. Двор – гэта як бы другое прасторавае кола (пасля хаты), якое ак
рэс лі ва ла «сваю» тэрыторыю. Гэта прастора, цэнтрам якой выступае ха
та – свой «космас» [212, с. 21].

Заканчэнне табл. 12
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субсфера дом

Асноўным локусам у «сваёй» прас то ры з’яўляецца хата (табл. 13). 
«Кожан у сваёй хаце пан» (ПП1, 209). Для беларусаў «свая хатка, як род
ная матка» (БППФ, 60). Гэта цэнтр жыц ця чалавека ад нараджэння да 
смерці, таму яна павінна быць асярод кам уся го самага добрага для чалаве
ка, абаронцай: «Дома і сцены баро няць» (ШС, 89). 

Табліца 13

субсфера дом

Канцэпт Колькасць выслоўяў 
з ужываннем канцэпта

З іх:
фразеалагічных адзінак прымавак  

і прыказак
Хата 114 104 10
Дом 43 36 7
Печ 39 31 8
Парог 25 17 8
Кут 12 11 1

Пры ўваходзе ў хату госць звычайна прамаўляе: «Добры дзень у ха ту!», 
«Пахвалёны ў хату!» (МСС, 171). Хата – месца, дзе чалавек ад чувае ся бе 
абароненым, куды ён можа заўсёды вярнуцца і дзе можа адпа чыць: «Нідзе 
так, як дома» (БППФ, 41). Пабудова новай хаты, навасел ле – адна з са мых 
значных падзей у жыцці чалавека.

Беларусы – народ гасцінны. Нягледзячы на гэта, народная мараль асу
джа ла тых, хто прыходзіў незапрошаны на сямейную ўрачыстасць або зло
ўжы ваў гасціннасцю гаспадароў: «Няпрошаным гасцям рукі не па да юць» 
(БППФ, 70). Таму замест запрашэння да стала наведвальнік мог па чуць у 
адказ на прывітанне «Хлеб да соль!» – «Ядзім, да свой, а ты ў па ро зе па
стой» (МСС, 172) або «Ем, да свой, а ты міма столу, ды к полу» (МСС, 
171). Гэтыя адказы важныя для характарыстыкі прасто равай струк ту ры хаты. 
Справа ў тым, што парог уяўляўся нашым прод кам як мяжа па між «сваім» 
і «чужым» светам, мяжа паміж мінулым і будучым, гэта зона ра да вод най 
памяці [105, с. 72]. «Пад печ не сунеш, за парог не высыпеш» (БППФ, 
227), «Ад парога падлогу не мятуць» (ПП1, 217), «Не пастаяўшы на паро
зе, не сядзеш у кут» (ШС, 174). Гаспадар такімі адказамі, па сут нас ці, 
імкнуўся выцясніць госця за межы «сваёй» прасторы. Пол – гэта па мост, 
які рабілі каля печы. Ён служыў спальным ложам. Калі гаспадар на кі роў ваў 
госця «міма столу, ды к полу», дык, відаць, таксама імкнуўся вы цес ніць яго 
за пэўную мяжу, а менавіта ў тую частку хаты, дзе зна ходзі ла ся печ, якая 
займала месца, супрацьлеглае покуці, і сімвалізавала цемру і за хад. Дыяга
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наль «покуць – печ» вызначала арыентацыю хаты ў прас то ры. Трэба адзна
чыць, што нашыя продкі да печы ніколі не ставіліся ад моў на: дзякуючы 
сваёй шматфункцыянальнасці (у ёй выпякалі хлеб, га та ва лі гарачыя стравы, 
яна служыла для абагрэву, часта выкарыстоўвалася ў аб ра дах) печ займала 
ў хаце цэнтральнае становішча: «Усякай хаце па пе чы» (ПП1, 212), «Не 
дай бог у чужой хаце жыць, у чужой печы паліць» (ПП1, 210). Печ – гэта 
не што іншае, як форма прыручэння агню – ста ра жыт на га сімвалу жыцця: 
«У старой печы агонь добра гарыць» (ПП1, 213). Але супрацьпастаўленне 
покуці і печы заканамернае, бо покуць – гэта сфе ра духоўнага, ідэальнага, 
а печ звязана з побытам. Пасадзіць на покуце – выказаць пашану і павагу, 
гэта месца для самага працавітага чалавека. «Не абыкаму месца на куце» 
(БППФ, 125). У кожнай вясковай хаце былі два сімвалы жыцця – печ і 
стол, які звычайна стаяў бліжэй да самага свяш чэн на га месца хаты – чыр-
вонага кута, або покуці.

субсфера звяры і жывёлы

Адным з ас ноў ных заняткаў нашых продкаў была жывёлагадоўля, таму 
да сваёй скацінкі (конь, карова, свіння), да свойскай жывёлы (кот, са-
бака) былі асаблівыя ад но сі ны (табл. 14). «Сабака гаспадару прыяцель, а 
кот – вораг» (МД, 17; СЗ, 239), «Карова на дварэ, дык і харч на стале» 
(ЛЯ, 287), «Конік маленькі, ды да ра жэ нь кі» (ШС, 183), «Зарэж карову – 
слава, зарэж парсюка – сала» (ПЛ, 80). У мове беларускага фальклору ад 
больш ранніх перыядаў захавалася ан т ра па мор ф нае (прыраўноўванне прад
мета да чалавечай істоты) і ані міс тыч нае (прыпадабненне неадушаўлёнага 
прадмета адушаўлёнаму су б ’ ек ту) успрыманне свету [1, с. 154]. Доказам 
з’яўляюц ца наступныя маў лен чыя формулы: «Быць на кані» (ФСЛ1, 485), 
«Дойная карова» (ФСЛ1, 493), «Кошкі душу скрабуць» (ФСЛ1, 525), «За
жываць як на сабаку» (ФСЛ2, 300). Чалавек заўважаў і цаніў у кожнай 
жывёле пэўныя якасці, якія знай ш лі сваё вербальнае ўвасабленне ў 
маўленчых формулахпажаданнях: «Здарова, як карова, багата, як зямля, 
пладавіта, як свіння» (ПЛ, 82). Ача ла веч ва ю чы прыроду, беларус як бы вёў 
з ёй пастаянны дыялог, меў зно сі ны з ёй і адпаведна выпрацоўваў свае 
паводзіны. Персаніфікаванне пры ро ды – вынік псіхалагічнай адаптацыі 
старажытнага чалавека да на ва ко ль на га свету, маральнапсіхалагічнае і 
духоўнае прыстасаванне свету да ся бе.

Як і ў большасці субсфер, тут прысутнічае апазіцыя: звяры – свой с кія 
жывёлы («Воўк сабакі не баіцца, але звягі не любіць» (ЛЯ, 260)). Лек се мы 
сабака (187) і конь (163) самыя частотныя. Гэта сведчыць пра іх знач насць 
для сялянскай гаспадаркі. З часам конь пачаў страчваць сваю знач насць, 
аднак народная мудрасць давала параду: «На трактар спадзявайся, а каня 
не прадавай» (ЛЯ, 290). 



43

Табліца 14

субсфера звяры і жывёлы

Канцэпт Колькасць выслоўяў 
з ужываннем канцэпта

З іх:
фразеалагічных адзінак прымавак  

і прыказак
Сабака 187 161 26
Конь / кабыла 163 147 16
Воўк 124 107 17
Свіння 108 99 9
Кот 86 59 27
Карова 63 57 6
Мядзведзь 21 18 3

Канстанты мыслення ў непарыўнай сувязі з формамі маўлення, за ма ца
ва ныя ў вуснай народнай творчасці ў якасці розных устойлівых выс лоў яў, 
пры ка зак і прымавак, сталі своеасаблівай кодавай інфармацыяй аб све це. 
Шля хам кантэнтаналізу ключавых слоў нацыянальнай культуры на ма тэ
ры я ле этнаграфічных крыніц у кнізе даследаваны маўленчы ідэал на цы я на
ль най лагасферы на вербальнасемантычным, лінгвакагнітыўным і ка му
ні ка тыў ным узроўнях. Канцэптавая сістэма, замацаваная ў пры каз ках, 
пры маў ках і фразеалагізмах, звязана з матэрыяльнай, сацыяльнай і ду хоў най 
культурай беларускага народа і служыць паказчыкам яго ку ль тур нана цы
я на ль на га вопыту і ментальнамаўленчых традыцый. Менавіта ў ёй дак лад
на праяўляюцца самабытныя рысы ментальнасці народа, стэ рэ а ты пы 
ўспрымання і асэнсавання рэчаіснасці.

Вывады 

1. Лагасфера – гэта асобная, маўленчамысліцельная, галіна на цы я на
ль най культуры, цесна звязаная з іерархіяй соцыуму. У ёй праз мову, мыс
лен не, маўленчую дзейнасць адлюстроўваецца гістарычны вопыт на цыі, 
ментальная карціна свету, набыткі нацыянальнай культуры. Ла гас фе ра –  
свайго роду вербальны код нацыянальнай культуры. Уза е ма дэ тэр мі на ва ны
мі з’яўляюцца агульная лагасфера (лагасфера нацыяналь най ку ль ту ры) і 
прыватная лагасфера (лагасфера СМІ).

2. Канцэптавая структура нацыянальнай лагасферы – гэта су куп насць 
ключавых універсалій, вакол якіх канцэнтруюцца субсферы (семантычныя 
палі) – аб’яднанні тэматычна блізкіх слоўпаняццяў. Выз на ча ныя ключавыя 
паняцці (канцэпты) агульнай лагасферы паводле ін дэк са іх частотнасці ў 



фальклорных крыніцах (зямля, Радзіма, маці, дзеці, хлеб, Бог, праца, 
хата, праўда і іншыя) з’яўляюцца структурнымі кам па нен та мі шэрагу суб
сфер нацыянальнай культуры (чалавек, жыццё, сям’я, рэ лі гія, дом, зям-
ля, час). 

3. Канстанты мыслення, замацаваныя ў вуснай народнай творчасці ў 
форме ўстойлівых выслоўяў, прыказак і прымавак, фразеалагізмаў, сталі 
сво е а саб лі вай кодавай інфармацыяй аб свеце. Гэтыя маўленчыя формулы 
ад люс т роў ва юць канцэптуальную і моўную карціну свету, захоўваюць маў
лен чыя і мысліцельныя стэрэатыпы папярэдніх эпох існавання ку ль ту ры. 
«Матка за ўсіх мілейша, праўда за ўсё даражэйша» – адна з маўленчых 
фор мул, якая сцвярджае пэўныя духоўныя каштоўнасці і вызначае мен та
ль ны ўзор маўленчага ідэалу.

4. Кожны чалавек як носьбіт культуры існуе ў канкрэтным і выз на ча ным 
маўленчым асяроддзі. Яго маўленчыя паводзіны рэгулююцца маў лен чым 
ідэалам – узорам добрага маўлення, які існуе ў свядомасці кож на га інды
відуума і складае істотны кампанент яго культуры. Маў ленчы ідэ ал як фак
тар арганізацыі лагасферы характарызуецца гіста рычнай змен лі вас цю, куль
тураспецыфічнасцю і мае трохузроўневую сістэму (вербальнасе ман тыч ны, 
лінгвакагнітыўны і камунікатыўны ўзроўні). Культура пра па ноў вае соцыуму 
розныя варыянты формаў маўлення дзеля выражэння роз ных ідэй, мер ка
ванняў, стаўлення да рэчаіснасці. Гэтым вызначаецца не аб ход насць дасле
давання каната тыўнай семантыкі маўлен чых адзінак.



45

Г л а в а2
«НАшА НІВА» – ПеРшЫ 
НАцЫЯНАльНА-КАН СА лІ ДУ Ю ЧЫ 
ДЫСКУРС ПАЧАтКУ ХХ Ст.

Вялікай заваёвай на шляху развіцця духоўнай культуры з’явілася вы дан
не легальнай газеты «Наша Ніва», якая праіснавала з 1906 па 1915 г.

Нараджэнне «Нашай Нівы» адносіцца да ліку пераломных падзей у жыц
ці беларусаў. Гэта падзея паклала пачатак новаму перыяду ў гісторыі Бе ла
ру сі, які па праву называецца нашаніўскім. Роднае слова карэннага на се ль
ніц т ва  прыйшло на старонкі перыядычнага друку, што «было сап раў д ным 
святам для многіх і многіх соцень тысяч беларусаў» [118, с. 16]. То ль кі га
зета адразу магла ахапіць сваім уздзеяннем увесь народ, што ме ла важнае 
значэнне ў павышэнні яго нацыянальнай самасвядо масці. Як слуш на заўважае 
М. Ермаловіч, выдадзеная пабела руску, газета ста на ві ла ся «голасам на
рода», была яго «духоўным асярод кам, розумам і сэрцам» [59, с. 166]. У 
гісторыі су светнай прэсы «Наша Ніва» – своеасаблівы фе но мен, бо мала 
знойдзецца газет, якія ўсклалі б на сябе паасобку цяжкія аба вяз кі арганізатара, 
настаўніка і правадыра прыгнечанага народа [94, c. 123; 129, с. 72].

Даследаванне дыскурсу «Нашай Нівы» ставіць задачу рэ кан с т ру я ваць 
рэальнасць таго часу, ахарактарызаваць асаблівасці яе кан цэп ту а лі за цыі, 
вызначыць ключавыя паняцці – канцэпты – у іх шматгранным асэн са ван
ні, характарыстыках.

2.1. канцэптасфера газеты «наша ніва»

Шляхам дыскурснага аналізу матэрыялаў «Нашай Нівы» намі за фік са
ва ны ў інфармацыйным полі газеты шэраг узаемазвязаных тэ ма тыч ных 
блокаў – субсфер. Логікапаняційнае ядро нашаніўскага дыскурсу, па вод ле 
нашых назіранняў і атрыманых статыстычных звестак, складаюць нас туп ныя 
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субсферы: мы – беларускі народ; нацыянальнае жыццё; мова; зям ля. 
Словы, якімі намінуюцца вылучаныя субсферы, – гэта адначасова і клю ча
выя лексемы газетнага кантэксту: яны маюць высокую частот насць, праз іх 
вызначаецца светапоглядная пазіцыя газеты, вакол іх кан цэн т ру юц ца іншыя 
сістэмныя паняцці, якія выконваюць кагнітыўную функцыю. Ме та дам кан
тэнтаналізу – семантычнага аналізу зместавай структуры сло ва ў шырокім 
кантэксце інфармацыйнага поля «Нашай Нівы» – уда ло ся вызначыць роз
набаковае асэнсаванне ключавых паняц цяў – канцэптаў, іх ацэнку, харак
тарыстыку, выражаную разнастайнымі маўленчымі фор му ла мі*.

Кожны канцэпт знаходзіцца ў сістэмных адносінах з іншымі клю ча вы мі 
паняццямі і з пункту гледжання адлюстравання ім гістарычнай рэ а ль нас ці, 
і ў плане яго лагічнай і семантычнай структуры. (Параўн.: «Народ, каторы 
сты да ец ца сваей бацькоўскай мовы, ня можэ узрастаць ду хам, яго на ціо-
нальны дух ні ко лі не прачнецца... Астатніе 2–3 годы бе ла ру сы ўсё больш 
і больш будзяцца і трэбуюць сабе правоў грамадзяніна і ча ла ве ка. А мова 
родная ёсць сьвятое пра ва кожнаго чалавека» (тут і да лей у прыкладах 
выдзелена намі. – С. В.) – 1909. 19 марца.) 

субсфера мы – беларускі народ

Мы – ключавы суб’ект на ша ніў с ка га дыскурсу. Семантычнае напаўненне 
слова мы на старонках га зе ты наступнае: мужык-беларус, увесь беларускі 
народ, усе беларусы. Мы – гэта неперсаніфікаваны, абагулены персанаж, 
у той жа час мы – прамы па ка за ль нік на чытача.

Беларускі народ:
1) адзін з першых у сям’і славянскіх народаў: «...аднаго с першых па 

ліч бе ў сям’і славянскіх племён» (1909. 22 (4) янв.); «...беларускі народ, 
пак рыў д жэ ны гісторыей і людзьмі, павінен заняць пачэснае мейсцэ ў ся мьі 
братніх на цій» (1909. 12 (25) наябра);

2) самыя чыстыя славяне: «Ды беларусы памеж усіх славян – са мые 
чыс тые славяне, і найбольш захавалі стараславянскіе звычаі, дух і мо ву» 
(1909. 5 (18) наябра);

3) асобная нацыя, роўная іншым: «...беларусы, асобная нація, роў ная 
дру гім, каторая мае свае ўласные культурнонаціональные патрэбы і жа да
нь ня» (1908. 20 чэрв.);

4) народ адной зямлі, незалежна ад веравызнання: «...мы ўсе – бра
ты род ные, сыны аднэй бацькоўшчыны – Беларусі» (1909. 15 (28) акц.); 
«Мы ўсе – браты адной крыві і з адной зямлі беларускай» (1907. 6 янв.);

5) земляробчы: «беларускі народ, каторы жыве з зямлі» (1908. 4 (17) 
ліп ня);

* Усе цытаты падаюцца на мове арыгінала.
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6) мужыцкі: «Беларусы – гэта мужыцкая грамада...» (1909. 18 (1) юня);
7) народ «…без права навучання ў роднай мові» (1909. 18 (1) юня); 
8) мірны, неваяўнічы, дружалюбны: «Нехай паляк астаецца па ля кам, 

рус кі – рускім, беларус – беларусом, ды ўсе нехай жывуць у згодзі і спа
кою, бож ўсе людзі браты» (1907. 13 (26) апр.), «беларусы не грызуцца ні 
с кем, ня ціс нуць нікога» (1908. 25 апр.);

9) народ без сваёй зямлі: «...беларус астаўся бедным, беззямельным 
(1909. 18 (1) юня);

10) гарапашнік: «...беларус ад нараджэньня да самае сьмерці ня вы
ходзіў з ярма нечэлавечае работы» (1909. 13 (26) аўг.);

11) недаверлівы: «Многіе нашы беларусы нікому не вераць: сотні га доў 
яны нічога добрага ні ад каго ня бачылі» (1908. 9 (22) акц.);

12) шматлікі: «...нам беларусам, вялікаму 10мільённаму народу...» 
(1909. 24 (7) сеньц.); «...і васьмімільённы беларускі народ» (1908. 15 (28) 
сер п ня);

13) жорстка эксплуатаваны: «...бо мы, беларусы, дагэтуль былі ма
тэ ры я лам для другіх народаў, каторыя за кошт нашых сіл будуюць сабе леп
шае жыцьцё» (1911. 31 сак.);

14) цёмны, непісьменны, забіты: «...наш беларускі народ самы цём ны 
с памеж усіх сваіх суседзей...» (1909. 19 марца); «народ наш цёмны» (1907. 
6 янв.); «... беларусы сталі цёмным, забітым народам» (1909. 7 (20) мая);

15) скалечаны не толькі фізічна, але і духоўна: «...доўгае пад ня во
ль нае жыцьцё асьлепіла народ, адабрала ад яго характэр, цьвёрдасьць, гор
дасць національную, зрабіла яго слугой і нявольнікам, скалечыла яго ную 
душу...» (1909. 8 (21) акц.);

16) народ, які нішто не змяніла за доўгі час: «Народ ня толькі  не 
апа ля чыў ся, або не абрусеў, – ён нават ані крыху не пасьвятлеў...» (1909. 
17 (30) сеньц.).

Маўленчая формула мы – беларускі народ з такім шматгранным сэн сам 
стымулявала беларусаў да новага мыслення, давала падставы зра зу мець сваю 
значнасць, сваё нацыянальнадухоўнае паняволенне, адчуць пры ха ва ную моц.

У «Нашай Ніве» заўважаецца і пэўная ідэалізацыя мінулага, са цы я ль
ная безаблічнасць у падыходзе да паняццяў нацыя, народ. Прык метнае 
мес ца займала ў лагасферы таго часу лакальнатэрытарыяльная саманазва 
ту тэй шыя: «тутэйшыя сяляне», «мужык тутэйшы», «тутэйшы народ», 
«люд тутэйшы», «тутэйшыя газеты», «тутэйшая вёска», «...шчы ра зніш ча
ла і ўсё «тутэйшае» (1909. 22 (4) янв.). «Гэты феномен «тутэй шасці» стаў 
сап раў д най трагедыяй для самасвядомасці беларусаў» [50, 1996, с. 21]. Но
выя ўласна беларускія этнонімы («Беларусь», «беларус», «беларускі») хоць 
і з’явіліся ў Сярэднявеччы, але канчаткова замаца валіся за бе ла рус кім эт
насам толькі ў ХІХ ст. Яны паступова сталі ключавымі ў многім дзя ку ю чы 
«Нашай Ніве»: «Адра дзэньне нашаго народу і роднай старонкі – Бе ла ру сі» 
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(1908. 4 грудня (17 дзек.), «мёртвая Беларусь ізноў пачне жыць, ад родзіц
ца наново», «МаткаБеларусь» (1908. 28 марца). Для афіцыйнай Ра сіі гэ
тыя паняцці не існавалі, не існаваў і народ беларускі як такі, што «німа ні 
беларусоў, ні ўкраінцоў, ні велікорусоў, а ёсць толькі адно «русское» племя» 
(1909. 21 мая). Новыя этнонімы папаўнялі кан цэп тас фе ру нацыянальнай 
куль туры, пра што сведчаць творы «Дудка беларуская» Ф. Багушэвіча, 
«Смык беларускі» Цёткі, «Я мужыкбеларус» Я. Купалы, «Беларускае 
адраджэнне» М. Багдановіча і інш.

Паступовае выкарыстанне, а пасля і пастаяннае ўжыванне най мен ня бе-
ларус з дакладнай мэтай, «каб усе беларусы, што ня ведаюць, хто яны ёсць, – 
зразумелі, што яны беларусы і людзі» (1906. 10 ліст. (23 но яб ра), можна 
лічыць сведчаннем паглыблення кансалідацыйных працэсаў: «Мы не рускіе і 
не палякі, а беларусы, і кожны гэта павінен памятаць» (1907. 6 янв.). Сацы
яльны фактар, адзначае Л. Лыч, «яўна пасаваў перад эт ніч ным, нацыянальным, 
бо народ глядзеў на сябе як на пэўную са ма быт ную, адметную ад іншых, ча
лавечую супольнасць, хаця і ведаў, што хто сь ці з яго жыве ў раскошы, а хтосьці 
ледзь зводзіць канцы з канцамі» [118, с. 29]. Выкарыстоўваючы маўленчыя 
формулы тыпу беларускі на род, беларуская зямля, беларускае жыццё, 
«Наша Ніва» ўздзейнічала на маў лен чамысліцельны працэс, фарміравала 
грамадскую дум ку, пе раў т ва ра ла безасабовага «тутэйшага» мужыка ў свядо
мага белару са, носьбіта на цы я на ль най культуры.

На старонках «Нашай Нівы» апісанне сацыяльнага складу гра мад с т ва 
абапіраецца на кантраст, на супрацьстаянне галоўным чынам паміж «мужыкамі» 
і «памешчыкамі», хаця і не абмяжоўваецца гэтым падзелам. Су б ’ ек ты газет
нага дыскурсу ўступаюць у апазіцыйныя адносіны і па ін шых паказчыках. На
прыклад, адносіны да мовы: «Праціўнікі ад рад жэн ня», «ворагі беларусшчы
ны» (1909. 15 (28) янв.). Мова – індыкатар кла са ва га падзелу: «Хоць ужо 
шосты год жыву я ў Вільні і займаюся навукай, ад на чэж не навучыўся нават 
гаварыць «па панску», словам я такі мужык, што ніяк не магу зрабіцца «панам» 
(1909. 17 (30) сеньц.); адносіны да зям лі: «Найбольшая часць народу – гэта 
мужыкі: такіе, што ў іх зямлі досі, і та кіэ, што мала зямлі, ды такіе, што сусім 
без зямлі» (1906. 8 грудня (21 дзек.); адносіны да навукі: сьвятлейшые, 
учэньшые, моцныя, культурныя – пагарджаныя, цёмныя, забітыя, бедныя; 
вера вызнанне: каталікі – пра вас лаў ныя – жыды; маральныя якасці: акурат
ныя, працавітыя, справедлівыя, муд рыя, сумленныя, сьвядомыя – пьяні цы, 
зладзеі, подлые, людзізьверы, неп раў дзі выя; нацыянальныя адносі ны: бе
ларусы, жыды, татары, рускіе і г. д.; лакальныя адносіны: тутэй шыя, 
недалёкія – здалёку, чужыя; ма ё мас ныя адносіны: бедны і багатыр. 

Выяўляючы сацыяльную неаднароднасць грамадства, «Наша Ніва» здзяй
с няе кансалідуючую функцыю. Газета піша: «Не думайце, што мы хо чэм 



49

служыць толькі ці панам, ці адным мужыкам. Не, ніколі не! Мы будзем слу
жыць усему беларускаму скрыўджэнаму народу» (1906. 10 ліст. (23 ноябра). 

Варта звярнуць увагу і на тое, як газета адлюстроўвае гендэрныя стэ
рэ а ты пы – мадэлі «жаночых» і «мужчынскіх» паводзінаў. Ментальны су б’ект 
дыскурсу – мужык, пра гэта сведчаць звароты брацьця, лексемы му жык-
беларус, братка-беларус: «Спытай люд працоўны – ці соладка та бе, бра
це, прыходзіцца» (1907. 9 (22) марца). Вобраз жанчыны падаецца праз яе 
працавітасць: «кабеты робяць ўсё: і гаруюць, і косяць, і ў лес ез дзяць, і 
малоцяць» (1909. 18 (1) юня). Разам з тым жанчыны імкнуцца мя няць стэ
рэатыпы сваіх паводзінаў: «Кабеты нашы на гэтым дык зусім па ду рэ лі: ці 
лёгкіе рады, ці цяжкіе, як толькі падыйшла тая пара, дык мужык ба бу на 
воз і цягне у бальніцу» (1909. 23 (5) ліпня). 

Субсфера мы – беларускі народ у дыскурсе «Нашай Нівы» набыла 
но вую сэнсавую і канататыўную змястоўнасць, захаваўшы паняццевае яд ро, 
закладзенае ў агульнай лагасферы.

субсфера мова

У канцэптавай структуры агульнай ла гас фе ры вялікае месца займае 
канцэпт слова ў значэнні выказванне, выражэнне дум кі, абяцанне і амаль 
не фіксуецца канцэпт мова. У нашаніўскім дыс кур се семантычным ядром у 
адпаведным тэматычным блоку высту пае кан цэпт мова. На старонках «На
шай Нівы» адлюстравана гісторыя ўпар та га змагання за дэмакратычную, 
сапраўды народную культуру, «змагання, нарэшце, псіхалагічнага, мараль
нага, калі перамагчы ў сабе ахоў ны комплекс «без’языкасці» [34, с. 194]. 
Мова пера твараецца і ў мэту на цы я на ль на га адражэння, і ў яго сродак, і ў 
свое асаблівы фундамент уся го нацыянальнавызвольнага руху. «Да недаў
няго часу за беларускаю мо ваю ніхто у нас не прызнаваў права на свае 
асобнае жыцьцё; яе выс мей ва лі, называлі «дубоваю», «хамскаю»; ей 
адводзілося самае незавіднае мей с цо: далей мужыцкаго задворка, далей 
убогіх мужыцкіх палёў не сьмела пра ходзіць мужыцкае простае слова» (1908. 
15 (28) серпня). Газета да водзі ла, што беларусы павінны ствараць нацыя
нальную культуру на род най мове, падымаць агульную культуру праз развіццё 
народных асаб лі вас цяў, развіваць сваю мову, каб узбагаціць агульначала
вечую культуру, бо «занядбанне мовы восьмі мільённага беларускаго народу 
прыносіць шкоду ўсе му славянству» (1908. 6 (19) чэрв.).

Канцэпт мова ў тэкставых матэрыялах газеты атрымаў наступнае асэн
са ван не, якое адлюстравалася ў адпаведных маўленчых формулах.

Мова: 
1) самая чыстая і старажытная славянская мова: «Беларуская 

мо ва і песьні самые старасвецкіе і прадвечные... Ёсць найбольш чыстая 
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сла вян с кая мова. Беларуская мова ніколі не мешалась ні з польскай, ні з 
ве лі ка рус кай» (1908. 22 мая);

2) раўнапраўная з іншымі мовамі: «... мова родная беларуская мае 
пра вы стаць поплеч з мовай расейскай, польскай» (1909. 9 марца);

3) старабеларуская літаратурная мова: «... родная мова, каторую 
ўжы ва лі бацькі, дзяды і прадзеды, ў каторай трыста гадоў  таму назад пі са
лі ся ўсе законы і бумагі ў Літве і Беларусі, ды нават вучоныя і духоўныя 
кні гі» (1909. 9 (22) янв.);

4) форма нацыянальнай адметнасці: «...асобная мова – гэта і ёсць 
фор ма національнай асобнасьці» (1909. 3 (16) сеньц.);

5) скарб, спадчына: «Мова наша, гэта скарб наш багаты і пекны, а 
да ра гі і мілы нам за тое, што ён наш родны. Гэта спадчына, каторая ас та ла
ся нам ад дзя доў і прашчуроў нашых і мы яго павінны любіць і ша на ваць» 
(1909. 24 (7) сеньц.); «...гэта найдаражэйшы скарб нашага народу» (1911. 
31 сак.);

6) родная мова: «...мовы сваей  роднай спрадвечнай» (1909. 8 (21) 
акц.); «у роднай мові сваей беларус усё лепш разумее»(1908. 25 апр.);

7) святое права: «Мова родная ёсць сьвятое права кожнаго ча ла ве ка» 
(1909. 9 марца);

8) матчына песня: «мовы, каторая песьняй калыснай лілася над ім з 
мат чы ных грудзей...» (1909. 8 (21) акц.);

9) сэрца і душа народа: «тая мова – гэта яго душа, сэрцэ, ўсё, што 
ёсць са мае блізкае і дарагое чалавеку» (1908. 25 апр.);

10) дарога: «Родная мова – найкаротшая дарога да культурнасьці» 
(1909. 9 (22) апр.);

11) сялянская, мужыцкая мова і мова культурнай нацыі: «...з мовы 
вёс ко ва го ужытку, з мовы цёмных селян выкаваць мову культурнай націі» 
(1909. 9 марца);

12) «язык ня мёртвы»: «Гэта язык ня мёртвы, ім гаворыць кале дзе
ся ці мі ль ё наў народу, народу цёмнаго, скрыўджанаго – і ён скарэй нас зра
зу мее, ка лі мы будзем пісаць у нашой роднай белоруской, як шмат хто ка
жэ – «мужыцкой» мові» (1906. 17 ліст.).

Канцэпт слова ўжываецца часцей за ўсё ў якасці  аднаго з суз на чэн няў 
па няц ця мова, як метанімічны сродак: «Слова роднае чутно ня толькі ро
зу мом ча ла ве ка, але і сэрцэм, як ўсялякому ведама, а слова чужое заў сяг ды 
суха для ву ха беларуса і гаворыць толькі яго розуму» (1909. 19 (2) на яб ра). 
«Слова род нае» і «слова чужое» не што іншае, як мова родная і мо ва чужая, 
дзе лексема мо ва абазначае сродак зносінаў. Слова – гэта яш чэ і выказ
ванне, маўленне: «Слова аб усякай рэчы, пачутае беларусом у сва ёй роднай 
мове, куды больш зра зу ме ло і бліжэй, чым сказаное ў мове чу жой» (1909. 
19 (2) наябра). «Жывое сло ва беларуса» (1909. 17 (30) сеньц.) – ёсць 
народнае маўленне (не мова), са сва ёй выразнасцю, са сваім ад біт кам 
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карціны свету. Заклікаючы шырыць сло ва беларускае, газета звяр та ла ўвагу 
на непасрэдную сувязь слова і думкі з са цы я ль най іе рар хі яй: «...друковаць 
яе на языку «тутэйшым» беларускім. Гэта язык ня мёр т вы, ім гаворыць кале 
дзесяці мільёнаў народу, народу цёмнаго, скрыў д жа на го – і ён скарэй нас 
зразумее, калі мы будзем пісаць у нашой род най бе ло рус кой, як шмат хто 
кажэ – «мужыцкой» мові» (1906. 17 ліст.), «хто хо чэ нясьці сьвет навукі 
ў цёмные вёсковые куты, той мусіць несьці яго ў род най мові народу» (1908. 
25 апр.). У гэтым сэнсе «Наша Ніва» дзей ні ча ла не то ль кі ад імя народа – 
была яна трыбунай самога народа, які праз га зе ту пас та ян на падаваў голас 
пра патрэбы свае і надзеі.

Мова з атрыбутамі родная, бацькоўская, спрадвечная, з аднаго бо ку, 
смешная, нялюдская, хамская, з другога, стварае камунікатыўнае нап ру
жан не ў газетным дыскурсе: «Доуго мы, беларусы, цураліся сваей мовы і, 
як кажуць, хаваліся ў ёю за печ перэд чужымі людзьмі. Вось і злажылася 
дур ная пагаворка, што наша мова хамска, брыдка. Але гэта толькі вы дум ка» 
(1906. 10 ліст. (23 ноябра). Бінарная апазіцыя свой – чужы пастаянна 
ак ту а лі зу ец ца ў гэтым тэматычным блоку.

На старонках «Нашай Нівы» друкаваліся Я. Купала, Я. Колас, Цёт ка, 
М. Багдановіч і іншыя дэмакратычныя пісьменнікі, якія выказвалі све ту 
неадольнае жаданне беларусаў выконваць у агульначалавечым хоры ўлас ныя 
песні, на сваёй, вядома, «дудцы», «скрыпачцы», «жалейцы». Заў ва жым, 
што слова песня ў кантэксце газеты набліжана да субсферы мова. «Якая 
птушка – такая і песьня, кажуць людзі. Гэта разумная пры казка а птуш чы
най песьні мае ешчэ большае значэньне для песьні людзкой, бо пе сь ня люд
зкая адбівае ў сабе душу чалавека, яго боль і горэ, яго патрэбы, жа да нь ня 
і самае жыцьцё. Як па твары пазнаюць чалавека, так па песьні асаб лі ве 
народнай, пазнаецца цэлая нація, яе характэр і душа» (1909. 23 (5) ліпня).

Канцэпты мова, слова ў «Нашай Ніве» набылі грамадскапа лі тыч нае 
гучанне і навечна замацаваліся ў лагасферы нацыянальнай культуры. Маў
лен чыя формулы родная мова, роднае слова ў лагасферы беларускай ку
ль ту ры набылі сэнсавую ўстойлівасць, хаця і маюць шырокія аса цы я тыў ныя 
сувязі.

субсфера нацыянальнае жыццё

Канцэпт агульнай ла гас фе ры жыццё ў межах інфармацыйнага поля га
зеты паўстае ў новых ат ры бу тыў ных сувязях – наша жыццё, нацыяналь-
нае жыццё. «Цяпер ўжо можна га ва рыць і пра нашае жыцьцё. Доўга мы 
спалі, доўга ціхімі крокамі наб лі жа лі ся да ідэі національнаго вызваленьня 
і... набралося такі сіл для выт ва рэ нь ня ўласнаго національнаго жыцьця» 
(1909. 3 (16) сеньц.). Гэта звязана з асноўнай мэтай газеты – абудзіць у 
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працоўным беларусе «пачуццё пра воў чалавека і павіннасці грамадзяніна», 
паказаць яму, «што і ён  не гор шы за другіх людзей», давесці, што «кожны 
народ мае права жыць, як асоб ная нація, развіваць сваю мову, сваю 
літэратуру, мае право пазнаваць на ву кі ў сваёй роднай мові, развіваць сваю 
культуру» (1908. 28 марца). Га зе та вызначае сваю галоўную задачу: «быць 
люстрам жыцця» (1906. 10 ліст. (23 ноябра). «Мы пачынаем жыць другі 
раз… Беларусы, хоць і спалі, але не забыліся, хто яны, не пакінулі ні мовы, 
ні звычаяў сваіх. На ці о на ль нае жыцьцё было глыбока захована, як пачатак 
жыцьця ў тых зернятах пшэ ніч ных, што знайдзены ў тысячалетніх магілах. 
І як зярняты ўзышлі і да лі ураджай. Так народ беларускі васкрос і ідзе к 
новаму жыцьцю» (1908. 25 (8) сеньц.). 

Субсфера нацыянальнае жыццё ўключае шэраг канцэптаў. Да мі ну ю чым 
сярод іх з’яўляецца канцэпт нацыяналізм. Газета тлумачыць: «Не трэ ба 
зачыняцца ў вузкім нацыяналізме. Беларускі малады рух бярэ ўсё най леп
шае з сусветнай культуры, бярэ ў суседзяў тое, што ўзмацняе і раз ві вае 
здаровыя народныя асобнасці. Але трэба баяцца, каб гэтае чужое не за мя
ні ла ся ў гвалт» (Беларускі каляндар «Нашай Нівы», 1914. № 83). «Наша 
Ніва» ніколі і нідзе не выступала супраць іншых народаў. «Трэба, каб сла
вяне жылі, як браты: і любіліся, і дружіліся. У Беларусі ўсе спа кой на змесь
цяцца, калі будуць у кожным шанаваць чалавека і грамадзяніна. Ка лі ў нас 
пойдзе сварка меж націямі, то Беларусь зробіцца самым неш час ным краем 
у Расеі» (1908. 4 грудня (17 дзек.). Першае беларускае ле га ль нае выданне 
заўсёды заклікала паважаць іншыя куль туры, вучыцца ў іх [3, с. 210]. «І 
беларусом, бяручы культуру ад рускіх і ад палякоў, німа ні я кай патрэбы за
бываць, што яны беларусы» (1908. 25 апр.). Газета ад с той ва ла роўнасць 
усіх народаў і права кожнага з іх на самавызначэнне: «Кожны чалавек павінен 
дайсьці да таго, што ўсіх людзей на сьвеці будзе лі чыць сваімі братамі, 
блізкімі і роўнымі, а для гэтаго трэба, каб ён мог і ся бе лічыці за чэлавека 
з усімі національнымі правамі» (1909. 21 мая). «Нацыяналізм на старонках 
га зеты – гэта заклапочанасць інтарэсамі сваёй на цыі, развіццём нацыя
нальнай культуры, навукі, эканомікі» [116, с. 11].

Ставячы перад сабой задачы ўсебаковага адлюстравання на цы я на ль на
га жыцця, «Наша Ніва» не цуралася «дробных» спраў – культуры зем ля
роб с т ва, барацьбы з гаспадарчай нядбайнасцю, п’янствам. Падняц це ку ль
тур на га і маральнага ўзроўню народа газета лічыла задачай кож нага дня. Як 
вынік заняпаду старажытных народных звычаяў разглядала руй на ван не ча
лавечай маралі. Канцэпт п’янства з’яўляецца цэнтральным вуз лом стан
дартнай ментальнай схемы людскія заганы: «Ой вы людзі, ня ве да е це, што 
гарэлка – гэта чартоўская дачка: яна да добраго не давядзе, усе зло творыць; 
перэстаньце піць, а за гэтые грошы выпішце газэту, то будзеш мець у га
лаве свет» (1909. 6 (19) аўг.). 



53

Увайшоўшы ў ранг ключавога, слова семантычна пашыралася, на бы ва
ла асацыятыўныя сувязі з іншымі паняццямі (цемната – п’янства – свет – 
на ву ка – мова – свабода – нацыянальнае жыццё):  «Калі будзе ў нас 
менш бед на сь ці і цемнаты, тады у нас і пьянство будзе меншае. І чым 
дальш будзе ісьці на род пуцінай сьвету, тым менш будзе зладзейства і 
пьян с т ва, менш смер т ных выпадкоў праз яго. А ўсё гэта будзе тады, як 
да дуць нашаму народу правы на жыцьцё, якіх ён цяпер ня мае, дадуць яму 
самому разбірацца ў сваіх спра вах. Дадуць яму грамадзкую і на ці о на ль ную 
вольнасць, каб ён пачуваў сябе чэ ла ве кам. А разам с тым трэба кла па ціц
ца каб менш цемнаты было ў народзе, каб больш людзей самі маглі раз
бі рац ца ў заплутанных праявах жыцьця. А дзе ля гэтаго трэба завадзіць больш 
школ, ды пры гэтым з навучэньнем у род най для вучнёў мове, ка то рые адны 
толькі змогуць разагнаць цемнату не ве да нь ня, што абгарнула на шу вёску. 
Толькі сьвет навукі, ўвабранай у родную на ці о на ль ную ап рат ку, зможэ 
здалець пьянства» (1909. 29 (11) акц.). 

Газета дамагалася вялікай сілы эмацыянальнага ўздзеяння на чы та ча 
шы ро кім выкарыстаннем метафархарактарыстык у якасці кантэкстных эк
ві ва лен таў паняцця нацыянальнае жыццё: «Ночка, цёмная ночка па на ва ла 
ў Бе ла ру сі, і пад яе чорным скрыдлам ешчэ больш галеў забіты бе ла рус кі 
вёсковы на род» (1906. 22 снежня (дзек.). Найбольш пашырана ме та фа ра 
цемната: «Каб нашы беларусы сталі моцнай націей, каб яны здалелі за ва
я ваць сабе агу ль налюдзкіе правы, патрэбны два варункі: першна перш трэ
ба як найбольш сьве ту даць беларусам, бо цемната – глаўная пры чы на на
шага цяжкага па ла жэ нь ня; а ешчэ – падняць національную сьве до масць 
беларусоў» (1908. 28 мар ца). Выхад з гэтага становішча га зе та бачыць у 
стварэнні нацыянальнай шко лы: «Національная школа – гэта най леп шы 
спосаб шырыць у народзе праў дзі вы свет навукі, без катораго ні вод ная нація 
ня можэ нарыхтаваць жыццё свае са ма...» (1908. 15 (28) сер п ня).

Беларусы глядзелі на жыццё з практычнага боку, таму не аб ход ны мі 
складнікамі яго лічылі «і страву, і забаву, і навуку» (1909. 7 (20) мая). Сло
ва смерць у кантэксце газеты набывае сувязь з канцэптам жыццё: «Якое 
бы ні было жыццё, ці смутнае ці вяселае, беднае ці багатае, труд нае ці 
легкае, ніхто ня хочэ з ім растацца. Якое бы яно ні было – любім яго крэп
ка, смерці баімося і уцекаем ад ёй» (1906. 10 ліст. (23 ноябра). У шэ ра гу 
матэрыялаў замест слова смерць выкарыстоўваюцца маўленчыя фор му лы 
эўфемістычнага характару, уласцівыя і для агульнай лага сферы: «павяла на 
той свет», «пачне касіць без разгляду» (1909. 23 (5) ліпня), «зышоў ў магілу» 
(1909. 21 мая).

Па матэрыялах газеты можна меркаваць, як час мяняе жыццёвыя па
рад кі, рушыць усталяваны стагоддзямі лад. З патрабаваннем правоў ча ла
ве ка з’явілася і патрабаванне свабоды выбару як у грамадскім, так і ў аса
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біс тым жыцці: «Пара ужо, каб закон ясна гаварыў, што пара людзей – не 
пара сабак, каторых можна трымаць на сворцы не пытаючыся, ці гэтаго яны 
хочуць, ці ня хочуць» (1909. 6 (19) аўг.). Такім чынам, «Наша Ніва», рэп
рэ зен ту ю чы змены ў соцыуме, вербальна замацоўвае новую з’яву як нор му. 
«Даўней мужыкі перэд усякім начальствам за вярсту шапкі зды ма лі дый ў 
рукі іх цалавалі. Цяпер ужо гэты абычай выво дзіцца. Навэт ста рые – і тые 
ў цэркві пацалаюць крыж і барджэй адварачываюцца, каб поп не падсунуў 
сваю руку цалаваць. Калі спытаецеся мужыкоў, чаму яны пе рэс та лі уніжацца 
перэд сваімі непрошэнымі «апекунамі» – ўсюды пас лы шы це атказ: «Бо 
ўжо дурніца прайшла» (1906. 14 грудня (27 дзек.).

«Наша Ніва» вылучае праблему спадчыны як неад’емную задачу ўся го 
вызвольнага руху. Спадчыну, якая «засталася ад дзядоў і прашчу раў на шых, 
мы павінны любіць і шанаваць, не зважаючы на звягу праціў нікаў на шых» 
(1909. 24 (7) сеньц.). Усведамленне мінулага і сучаснага, па важ лі вае 
стаўленне да каштоўнасцяў культуры намнога пашырала лагасферу і спры
я ла яе ўзбагачэнню і развіццю.

Газета шукае шляхі вырашэння галоўнай праблемы – пе ра а до ль ван ня ў 
беларускім народзе сацыяльна«мужыцкай» абмежаванасці. Стоеная ў му
жыцкай цягавітасці сіла, цярплівасць народа болей не маглі, не па він ны былі 
абарочвацца ў ягоную слабасць. «І ўсёж такі прыбіты і пры ні жэ ны беларус 
працуе над адрадзеньнем сваей мужыцкай, простай мовы, да бі ва ец ца навукі 
і лепшаго жыцьця» (1909. 18 (1) юня). У той жа час «Наша Ні ва» не пад
ганяла свой народ пад меркі іншых народаў, не глядзела на яго праз прызму 
чужых схем, а бачыла яго такім, якім ён быў у сап раў д нас ці» [59, с. 167]. 
Газета адкрыта пісала і пра не дахопы беларусаў: «Наш бе ла рус будзе перш 
вылічаць перашкоды, а потым палезе на печ...» (1909. 16 (29) апр.).

Сцвярджаючы роўнасць усіх людзей і народаў, газета дэкларуе і раў на
праў насць веравызнання: «Не забывайце, людзе, што вера – справа сум
лен ня; што каталік, і правослаўны, і жыд – кожны так сама хочэ леп шае 
долі і сва бо ды, так сама цяжкаю працаю дабывае чорствы хлеб» (1907. 
19 янв. (стычня). Га зе та выступае супраць любых несправядлівых ад но сінаў 
паміж вернікамі: «Для нас усе рэлігіі роўные. І калі адну рэлігію бу дуць 
падтрымліваць сілай, а дру гую будуць ціснуць, то гэта будзе нес п ра вяд лі ва 
і саўсім не па хры сь цян с ку» (1908. 22 мая). Як пацвярджэнне та го, што 
беларускаму менталітэту заў ж ды была ўласціва верацярпімасць, «Наша 
Ніва» піша: «Беларускі народ – адзін, ня гледзячы на тое, што адны з нас 
праваслаўные, другіе – каталікі. Вера – гэта справа суменьня кож на го 
чэлавека, і мы ўсе – браты родные, сыны ад нэй бацькоўшчыны – Бе ла ру
сі. Мы жадаем, каб нас не разрэзалі на часткі» (1909. 15 (28) акц.). У маў
лен чай формуле «пры людзях, у касцёлі, ў цэркві» мы бачым тры ас ноў ныя 
локусы народнага жыцця: пры людзях – гэта і кірмаш, і месца пра цы – усе 
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«свецкія» месцы, дзе людзі сустракаліся адзін з адным; у той час як касцёл 
і царква – гэта святое месца, Божы дом – канфесійнады фе рын цы ра ва ныя 
локусы, але раўназначныя ў ментальнамаўленчай дзейнасці бе ла ру саў. У 
газеце сцвярджаецца неабходнасць самастойнай дзейнасці: «Каб людзі самі 
аб сабе думалі, каб на Бога не складалі ўсяго клопату, то б яно неяк лепш 
бы жылося» (1907. 1 (14) юня). Газета заўважае і змены, якія ад бы ва юц ца 
ў свядомасці: «Беда з мужыком, мусіць, ён і пекла пе рас таў ўжо палохацца» 
(1907. 20 апр.). Аналіз матэрыялаў газеты дае пад с та вы вызначыць агуль
ную мыс лен чую максіму ў адносінах да рэлігійнай ве ры ў гэты перыяд – ве-
ра цяр пі масць і свабода сумлення як духоўныя каш тоў нас ці. 

Беларусы лічылі галоўнай якасцю сапраўднага чалавека – сумленне: 
«Калі гэта будзе чалавек справедлівы, то чы ён каталік, чы праваслаўны – 
роў на будзе стаяць і за каталікоў, і за праваслаўных» (1907. 19 янв. (стыч
ня). Таму і жыццёвая пазіцыя была адпаведная: «Кіравацца ў жыцці ро зу мом, 
суменьнем і волей...» (1909. 1 (14) мая), бо «суменьне чалавека, яго думкі 
і вера – рэч свя тая» (1907. 2 лют. (февр.)). Адзін з найбольш важ ных 
канцэптаў у дыскурсе га зе ты – праўда, тое ідэальнае, да чаго ім к нуў ся на
род: «Трудна лепшай чакаць до лі, калі праўды мала!» (1909. 16 (29) апр.). 
Праўда і сумленне ў ін фар ма цый ным полі газеты фун к цы я на ва лі як 
дамінанты аднаго семантычнага поля: «Ня мог браць на сваё су ме нь не люд
зкога жыцьця і сказаў праўду...» (1909. 7 (20) мая). Слова праўда ак тыў на 
выкарыстоўвалася ў шматлікіх маўленчых фор му лах: праўдзівыя сы ны род-
най бацькоўшчыны, праўдзівыя патрэбы, праўдзівы го лас, праў дзі выя 
словы, праўдзівыя беларусы. Праўда становіцца асноўнай ка му ні ка тыў най 
якасцю маўленчага ідэалу «Нашай Нівы». 

Характарызуючы агульную лагасферу, мы адзначалі, што бе ла рус кі на
род ны каляндар увабраў у сябе розныя культурныя традыцыі, таму бе ла ру сы 
шмат святкавалі. Гэта пацвярджаецца і «Нашай Нівай»: «Людзі ве ль мі ласы 
да сьвя таў, сьвяткуюць, здаецца, больш, як на ўсім свеце. Сьвят ку ем часта 
і ка та ліц кіе, і праваслаўные сьвята, ды ешчэ свае бе ла рус кіе. Дый ёсць сьвя
та ска цін с кіе…» (1909. 9 (22) янв.). У гэтым газета ба чыць і негатыўныя 
праявы: «Калі добра палічыць, дык выйдзе, што пра цу ем у гаду дзён сто, а 
рэшта дзён ля жым на печы, або ешчэ горш – сядзім у шынку» (1909. 9 (22) 
янв.). Заклік да пра цы – з’ява звычайная на ста рон ках «Нашай Нівы»: «А 
ці прыходзіла калі вам у галаву падлічыць, колькі мы ў год гэтых дзён сьвят
куем, дый марнуем? Трэ ба сабе добра ўбіць у га ла ву, што колькі сьвятоў 
прасьпіш, столькі будніх дзён галодны зубамі будзеш ляскаць» (1909. 6 (19) 
аўг.). «Ласы да сьвятаў» бе ла ру сы і сёння, але на такое вобразнае, майстэр
скае асэнсаванне гэтай тра ды цыі ў су час ным друку не натрапіш.

Як пэўная жыццёвая неабходнасць асэнсоўваецца газетай канцэпт гро-
шы: «Мусіш усе сілы накіраваць на тое, каб хаця палепшыць гас па дар ку. 
Але на гэта, апроч знаньня, навукі, патрэбны грошы: хаця зямелька іх вер



56

не з ліш кам, дык жэ часта німа скуль пазычыць іх» (1908. 18 грудня (31 
дзек.), «Без гро шэй на аблізаным куску і самаму разумнаму і вучонаму ча
ла ве ку цяжка штонебудзь зрабіць» (1908. 11 (24) сеньц.).

субсфера зямля

Канцэпт зямля цалкам захаваў свой тра ды цый ны змест. Асаблівасцю 
функцыянавання яго ў нашаніўскім дыскурсе ста ла актуалізацыя сацыяльнай 
ролі зямлі ў тагачасным жыцці беларусаў. Як газета сялянская, вялікую ўвагу 
«Наша Ніва» надавала пытанню ма ла зя мел ля беларускіх сялян ва ўмовах 
памешчыцкага землеўладання. «Трэба да біц ца таго, каб малоземельны і без
земельны вёсковы народ, што працуе на зямлі, меў свабодны доступ да зямлі. 
Зямельная справа у нас – справа ня толькі мужыкоў, але ўсяго народу, уся
го краю» (1906. 22 снежня (дзек.). Пры ўсёй важнасці культурных і нацыя
нальных праблем галоўнай для газеты была зямельная праблема [30, с. 188]. 
Стаўленнем да зя ме ль на га пытання вымяралася і ацэньвалася дзейнасць 
дэпутатаў. Князь Геранім Друц кіЛюбецкі ў сваім выступленні ў Думе яскра
ва вызначыў сутнасць на род на га ідэалу: «Я сам рос сярод народу й ведаю, 
што гэты просты се ль с кагаспадарскі народ Беларусі мае таксама свае ідэялы. 
Ягоны ідэял – «Зямля Божая», але й народ Божы – таму ён уважае, што 
гэтая Божая зям ля павінна належаць свайму Божаму народу, гэта значыць, 
што патрэбы дадзе нае мясцовасьці, патрэбы дадзенае нацыянальнасьці 
павінны быць за да во ле ныя згодна зь ідэяламі гэтае нацыянальнасьці» [62, 
с. 172]. Іншай, ак ра мя зямельнай, дыферэн цыяцыі палітычных поглядаў тады 
не было. Зям ля асацыявалася з жыццём, бо «часта бываець так, што без 
гэтаго ка вал ка пашы мужыкам жыцця няма» (1906. 8 грудня (21 дзек.). 
Жаданні бела рускага народа агучваліся словамі: «Зямлі! Волі!» (1907. 24 лют. 
(февр.)). У кантэксце газеты канцэпты зямля і воля набывалі асацыятыўныя 
су вя зі. «Ня толькі свабода бяз зямлі, але і зямля без свабоды ня можэ змен
шыць мужыцкай беднасьці. Свабоды ад зямлі не адзеліш. Свабоды і зям лі 
можна дабівацца не асобна, а толькі разам» (1907. 13 (26) апр.).

Кантэнтаналіз канцэпта зямля («зямляматка» (1907. 6 янв.), «зямля
бацькаўшчына» (1908. 18 (31) ліпня) пацвярджае асобны статус яго ў кан
цэптуальнай карціне свету. «Мужык на зямлю вельмі ласы і на да ра жы ню, 
праўду кажучы, не так ужо агледаецца: яму патрэбна зям ля...» (1909. 
13 (26)  аўг.). Зямля не перастае ва ўяўленні беларусаў быць кар мі це ль кай, 
такой жа жывой істотай, як і сам чалавек. «Не кармі чалавека, дык ас
лабее; так сама із зямлёй» (1909. 5 (18) марца). «Пады меш з восені зя ме
ль ку... дый зямелька за стараньне каля яе двойчы табе атплаціць» (1909. 
1 (14) акц.). Галоўны клопат селяніна – клопат аб зямлі, полі. «У нас трэ
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ба сабе радзіць так, каб поля ня скрыўдзіць» (1906. 22 снежня (дзек.)). 
Тыповыя для маўленчамысліцельнай дзейнасці спа лу чэн ні клапаціцца пра 
зямлю, працаваць на зямлі сталі дамінантамі вялі кага на ша ніў с ка га кан
тэксту з яго спецыфічнымі маўленчымі формуламі: хадзіць каля зямелькі 
(1909. 9 (22) янв.); упарадкаваць зямлю (1909. 15 (28) янв.); зямлю гаруюць 
(1909. 11 (24) юня); вырабляць зямлю (1908. 9 (22) мая); папраўляюць 
зямлю (1908. 9 (22) акц.),  гнаіць зямлю (1908. 9 (22) мая); падымаць зям
лю (1909. 1 (14) акц.); капацца на зямлі (1909. 9 (22) янв.); гараць зямлю 
(1908. 23 (5) акц.) і інш. Ужываюцца словы зям ля, глеба ў пераносным 
значэнні: «...падобна працавітаму аратаму, на гле бу народную сеюць зерне 
сьвядомасьці національнай» (1909. 8 (21) акц.). У газеце адлюстравана «ся
лянская» класіфікацыя зямлі.

У субсферу зямля ўваходзіць слова гной: «Добры гаспадар павінен мер
ка ваць, каб зямлю сваю абдзяліць скрось гноем. Тады толькі і уродзіць доб
ра. І карысць с працы будзе» (1908. 9 (22) акц.), «Ой, гэты гнаёк – праў
дзі вы хлебок! Не ўмеем мы яго толькі ані збіраць, ані шанаваць» (1909. 
14 (27) мая). Да таго ж яно выклікае асацыятыўныя сувязі са сло ва мі 
мужыкі – паны: «Кажуць, што ўсё роўна нашы сыны панамі ня будуць; як 
вазілі гной, так і будуць вазіць» (1909. 16 (29) апр.).

У дыскурсе «Нашай Нівы» застаецца непарыўнай сувязь слоў зям ля – 
праца. Важную канцэптуальную інфармацыю нясуць паняцці са зна чэн нем 
дзеяння (Прохорова, 1999, с. 120). Так, на старонках газеты «Наша Ні ва» 
значнае пашырэнне набывае лексема гараваць. Магчыма, таму, што яна 
сэнсава больш складаная і мае больш багатую каната тыўную се ман ты ку, 
чым слова працаваць. Калі праца – гэта заканамерны і неабходны склад
нік чалавечага жыцця, то гараваць азначае працаваць цяжка, без ад па чын
ку. Выраз «гарапашнік мужык» (1909. 24 (7) сеньц.), «гаратнік му жык» 
(1906. 22 снежня (дзек.)) утрымлівае канататыўную сему спа чу ва ль нас ці. 
«І вот працуем мы крэпка, цяжка, працуем і у лета і у зіму, і у па го ду, і у 
дождж, і у дзень і у ноч; працуем каб толькі дабіцца куска хлеба ці дру гой 
яды» (1906. 10 ліст. (23 ноябра)). Праца, як адзіная маёмасць му жы ка, 
ператвараецца ў знак аплаты: «...дробную арэнду у нас заведзена пла ціць 
працаю» (1906, 8 грудня (21 дзек.)).

Скрозь прызму маўленчамысленчых паводзінаў беларуса газета ад люс
т роў вае жыццёвую філасофію: «Кожны купляў сабе каня, кароўку і свін ку; 
рабіў ціхенька зямлю і жыў памаленьку» (1909, 1 (14) янв.). Спа лу чэн ні 
рабіў ціхенька зямлю і жыў памаленьку дакладна харак тарызуюць жыц цё 
беларуса як усталяваны ў беларускім светаадчуванні ідэал – пра ца ваць на 
ўласнай зямлі, без войнаў і сацыяльных катаклізмаў, у згодзе з су седзя мі. 

На той час лагасфера «Нашай Нівы» захавала іерархію каш тоў нас цяў, 
вызначаных універсальнымі канцэптамі агульнай лагасферы, амаль цал кам. 
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Так, хлеб – універсальны канцэпт культуры – цесна звязаны з да мі нан тай 
зямля: «У іншых вёсках мужыкі маюць так мала зямлі, што сваго хле ба не 
хватае нават да Каляд. Не дарма беларусы злажылі і прыказку: «Ядзім хлеб 
траякі – чорны, белы і ніякі» (1907. 11 (24) мая). У «Нашай Ні ве» хлеб – 
гэта не проста адзін з прадуктаў харчавання, без якога «абыйсціся ня можэ», 
ці збажына («прайшлі дажджы, і хлебы паправіліся» (1907. 25 мая), у 
большасці выпадкаў ён сінанімічны паняццю ежа: «Хлеб – глаўная еда 
мужыкаў» (1907. 6 (19) апр.). На старонках газеты пад ня ло ся на вышэйшыя 
прыступкі ў іерархіі каштоўнасцяў слова бульба: «...бульба – шмат гэтаго 
беларускаго “хлеба” (1908. 25 (8) сеньц.), «...хлеб бед ных людзей – буль
ба» (1908. 7 (20) наябра).

Паколькі чытацкая аўдыторыя была ў асноўнай сваёй масе ся лян с кай, 
тэмай шматлікіх артыкулаў была гаспадарка: «Аб гаспадарцы на ху та ры і 
на шнурох», «Як на малых гаспадарках абыйсціся без каня і валоў» (1909. 
6 (25) февр.). У той жа час гаспадарка селяніна не магла абысціся без свой
скай жывёлы – каня, каровы, свінкі: «Найлепшы прыяцель ча ла ве ка – 
конь» (1909. 19 марца). 

Эвалюцыя ў беларускай лагасферы ад «сялянскай» стандартнай мен та
ль най схемы свая зямля, дзе ключавымі словамі з’яўляюцца хата, вёс ка, 
край, да складанай схемы Беларусь была абумоўлена інстынктам бе ла ру саў 
да захавання свайго жыцця, фізічнага і духоўнага. 

Духоўнае суладдзе, «узаемадзеянне» «старой» і «маладой» Беларусі скла
дае цікавую пазіцыю ў адносінах да вызначэння стандартнай мен та ль най схе
мы Беларусь: «Калі цяпер, пасьля доўгай паневеркі і зьдзеку над жы вым 
словам беларуса, надышоў такі час національнаго вызваленьня, ка лі наша 
мова пачала з’яўляцца ў друкаваным слове, то паказалося, што ў мове нашай 
не хватае шмат слоў для выказаньня патрэбных думак. Пры ходзі ло ся вертац
ца назад да таго часу, калі на нашай зямлі панавала свая ку ль ту ра с памятнікоў 
гэтае культуры прыходзілося браць загубленые на ро дам словы, каторые хоць 
яны і беларускіе, але як не ўжываюцца ў бед ным штодзённым жыцьці на
роду, дык ня могуць быць кожнаму зра зу ме лые» (1909. 17 (30) сеньц.). Праз 
газету даўно забытыя каштоўнасці ат рым лі ва юць новае жыццё. 

У кожным нумары газеты можна сустрэць характэрную для таго ча су 
лакальнатэрытарыяльную назву – мястэчка: «нашаму мястэчку» (1909. 
26 марца), «мястэчка пекнае» (1909. 16 (29) ліпня), «ляжыць цэлы рад 
мястэчак» (1909. 13 (26) аўг.). Нават інтэлігенцыя была свая «местэчковая» 
(1909. 1 (14) акц.). Гэта надзвычай прыгожае слова ў 1938 г. гвалтоўна 
выкінулі з беларускай канцэптасферы, калі скасавалі ўсе мяс тэч кі як 
адміністрацыйныя адзінкі. Матэрыялы «Нашай Нівы» даюць нас туп ны 
геаграфічны падзел свету: «...німа спакою, шчасьця, німа волі ча ла ве ку: ні 
ў горадзі шумным, ні ў мястэчку цішэйшым, ні ў вёсцы спа кой най, ні ў 
шырокім чыстым полі?...» (1909. 16 (29) ліпня).  
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Канцэптасфера «Нашай Нівы» ўвабрала ў сябе ўсё багацце агу ль най 
лагасферы. На старонках газеты напаўненне субсферы народ больш шы
ро кае, што з’явілася вынікам змены грамадскіх адносінаў і ўяўленняў аб 
свеце. Ключавыя паняцці мова, беларускі народ, нацыянальнае жыццё 
ў кантэксце газеты ўзаемадэтэрмінаваны. «І калі мы паставілі сабе мэту, – 
свед чыць газета, – адрадзіць наш народ на національнай глебе, то нам ў 
пер шую чэраду трэба адрадзіць сваю мову. Толькі тады ў нас будзе якоесь 
асоб нае національнае жыцьцё, бо асобная мова – гэта і ёсць форма 
на ці о на ль най асобнасьці» (1909. 2 (16) сеньц.). Такім чынам, тэматычныя 
блокі се ман тыч на перапляліся ў дыскурсе «Нашай Нівы». Канцэпты зямля 
і мо ва, набыўшы ідэалагічную сему, пашырылі не толькі сваю семантыку, 
але і вынікавалі сэнсавыя і стылістычныя прырашчэнні ў іншых канцэптах.

Семантычная еднасць гэтых субсфер у нашаніўскім дыскурсе – гэта тая 
маўленчая стратэгія, якая спрыяла фарміраванню новага шырокага све та
пог ля ду ў грамадстве, мацавала нацыянальны дух беларусаў і па ды ма ла 
ўзровень іх ментальнай культуры.

2.2. Маўленчы ідэал у нашаніўскім дыскурсе

Газета «Наша Ніва» ўдала вызначыла адну з асаблівасцяў свайго маў
лен ча га ідэалу: «Ня будзем пісаць громка. Будзем спакойне, цьверда кі даць 
усім прауду у вочы, пастараемся быць церплівымі і панаваць над са бою: 
нехай халодны розум моцна трымае у сваіх руках гарачэе сэрцэ» (1906. 
10 ліст. (23 ноябра)). Ад разважанняў аўтары пераходзяць да пра мых пы
тан няў, патрабаванняў, сцвярджэнняў, пастаноўкі задач. Слова на ста рон ках 
газеты мае эмацыянальны, актыўны і творчы характар. Часта ма тэ ры ял 
нельга аднесці да жанру «палемікі», бо звычайна няма ні апанента, ні спрэч
най тэмы. Праблема падаецца часам дырэктыўна, але ж ды рэк тыў насць не 
прыгнятае: праз майстэрскае выкарыстанне мовы, слоў, з да па мо гай іх 
магічнай сілы газета мякка ўздзейнічае на чытача, прымушае пры няць дум
ку аўтара як асабістую. 

Аўтар у большасці публікацый – гэта частка аўдыторыі, найбольш ак
тыў ная і граматная. Незалежна ад таго, што аўтар публікацыі заўжды прад
с таў нік «сваіх» у ментальнай групе «мы», ён як актыўны суб’ект дыс кур су 
выступае ў розных ракурсах:

ад імя групы «мы»: «І калі мы паставілі сабе мэту – адрадзіць наш 
на род на національнай глебе, то нам ў першую чэраду трэба адрадзіць сваю 
мо ву. Толькі тады ў нас будзе якоесь асобнае національнае жыцьцё. То ль кі 
ад радзіў шы мову мы зможэм паставіць на цьвёрды грунт наш рух» (1909. 
3 (16) сеньц.);
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погляд на «мы» збоку: «...а як селяне больш паразумнеюць, ды як 
будзе па меж імі больш мудрых людзей, дык тады ня будзе памеж імі та кіх, 
каторые цу ра лі ся б сваей мовы і песень, бо яны будуць ведаць, што і яны, 
хоць і “мужыкі” але ж гэтакіе людзі, як і паны, і мова іх столькі вар та, як 
і панскіе» (1909. 5 (18) наябра); 

як старонні назіральнік: «...цяжка беларусом здабываць правы для 
ба ць коў с кай мовы – якая яна дагэтуль пагарджаная. Прабудзіўся беларус 
у часі «вясны народоў», але што ён мог зрабіць за свае крыўды, за зьдзек 
над ім? Ад но толькі аткрыў сваё набалеўшае сэрцэ, жаль выліў у песьні» 
(1909. 18 (1) юня).

Характэрны пераход «мы» ад ключавога суб’екта да ключавога аб ’ ек та 
і наадварот адзначаўся і ў папярэдніх даследаваннях [203, с. 345].

Як адметную асаблівасць маўленчага ідэалу «Нашай Нівы» на яго вер
ба ль насемантычным узроўні можна вылучыць выкарыстанне ў межах ад
на го тэк с ту шэрагу ключавых слоў агульнай лагасферы, якія зна ходзяц ца 
ва ўза е мадзе ян ні паміж сабой, ствараючы тым самым адзінства мік ра кан
тэк с ту. 

Думка, увасобленая ў слове, набывае магічнае ўздзеянне на эма цы я на
ль насць і экспрэсіўнасць чытача праз спосабы лагічнай арганізацыі тэк с
ту – спі ра ль ны і канцэнтрычны. У першым выпадку думка раз ві ва ец ца па 
спіралі, аба пі ра ю чы ся на папярэдні віток. Кожны новы сказ захоўвае апор
нае слова па пя рэд ня га і разам з тым уключае ў сябе новае, тое, што пас лу
жыць пераходу віт ка спружыны на наступны ярус. У «Абразках» Пі от ра 
Простага (1909. 7 (20) мая) ключавыя канцэпты – поле, зямелька, брат-
беларус, песня, жыццё, род ная старонка, Беларусь, сонцэ, зоркі, сон і 
іншыя, як пацеркі, нанізаны на кож ны новы спіральны паварот думкі. У 
дру гім – думка атрымлівае сваё развіццё не па спіралі, а ад апорнага кан
цэп та і разыходзіцца ў бакі, ахопліваючы ўсё но выя канцэпты. У артыкуле 
Ціш кі Гартнага «На ўсходзе сонца» (1909. 4 (17) юня) ключавыя словы 
ча ла век, зоркі, сонца, неба, зямля, жыццё, песня і інш. гру пу юц ца вакол 
цэн т ра або дамінанты ты (аўтарскі зваротак да ментальнай групы «мы» з 
мэ тай кансалідацыі раз’яднанага соцыуму ў адну групу – бе ла рус кі на род, 
дзе  «я + я + я + я ... = мы»).

У дыскурсе і праз яго фарміруецца сацыяльнапсіхалагічная су пол ка мы 
і яе апазіцыя яны. У такой сітуацыі палярызацыя інтарэсаў выз на чае выбар 
прынцыпаў, стратэгій, тактык. Усе камунікатыўныя стратэгіі, заў ва жае 
Я. Рудзенскі, маюць у сваёй аснове тую ці іншую ка му ні ка тыў ную інтэнцыю, 
скіраваную на кансалідацыю супольнасці праз агульнасць гру па вых інтарэсаў, 
мэтаў, каштоўнасцяў, праз прызнанне факта пры на леж нас ці да суполкі, ад
чуванне свайго асабістага дачынення да дзей насці гэ тай групы [156, с. 61]. 
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Шляхам дыскурснага аналізу намі вызначаны шэраг ка му ні ка тыў ных 
стратэгій:

1. Заклік да пераменаў, да дзейнасці. Гэтая стратэгія выражаецца ў 
роз на ба ко вых дзеях, таму моўным тэкставым стрыжнем з’яўляюцца дзе я
сло вы і дзеяслоўныя ўтварэнні. Напрыклад: «Але мы павінны моцна тры
мац ца за тое, што ўжо маем, шырыць слово беларускае, шырыць думкі 
бе ла рус кіе, каб пайшлі яны па курных хатах селянскіх. І дзеля гэтаго трэба 
пра ца ваць над адрадзэньнем і развіцьцем роднае мовы» (1909. 17 (30) 
сеньц.), «Вялікі час і нашым беларусам пайсьці па розум да галавы» (1909. 
27 (12) лют.).

2. Падкрэсліванне аптымістычнага погляду на будучыню. Гэтая 
стра тэ гія мае мэтай падтрымліваць веру ў правільнасць выбранага шляху і 
мэ ты. Напрыклад: «Мы павінны спадзевацца, што ўжо не за гарамі тая па
ра, калі і наша Беларусь стане на тэй самай ступені развіцьця, на якой 
ста яць і суседніе старонкі, да якога падняліся і братніе нам народы – сла
вя не... Беларусь прачнецца і зажыве, як другіе народы і староны, – новая, 
сьве жая, маладая!» (1909. 13 (26) аўг.). 

3. Выступленні ў абарону традыцыйных каштоўнасцяў – мовы, 
род най зямлі, Айчыны – усяго свайго, роднага. «Мова наша, гэта скарб 
наш багаты і пекны, а дарагі і мілы нам за тое, што ён наш родны. Гэта 
спад чы на, каторая асталася нам ад дзядоў і прашчуроў нашых і мы яго па
він ны любіць і шанаваць, не зважаючы на зьвягу праціўнікоў нашых. Лю дзей 
цёмных або збаламучэных, трэба старацца асьвечаць шырачы па меж іх любоў 
да роднай зямлі, айчызны нашай; да мовы спрадвечнай на шай беларускай» 
(1909. 24 (7) сеньц.).

Як камунікатыўны прыём выкарыстоўваецца рэклама: «Тры гады дру
ка ва нае беларускае слово нясе ва ўсе куты нашае старонкі думкі аб ад радзэ
нь ні забытаго ўсімі народу, паказывае беларусу, што ён такі самы чэ ла век 
і грамадзянін свайго краю, як усе іншые, што мова яго і ўсё на ці о на ль нае 
багацьце мае вялікую цэну, дый беларускі народ, пакрыў джэны гіс то ры ей і 
людзьмі, павінен заняць пачэснае мейсцэ ў сямьі братніх націй» (1909. 
12 (25) наябра).

4. Выкрыванне ворагаў. Звычайна пры рэалізацыі гэтай стратэгіі вы
ка рыс тоў ва ец ца шэраг адмоўнаацэначных вобразаў: «Розных спосабаў ужы
ва лі і ужываюць ворагі беларушчыны, каб затрымаць національнае ад радзэ
нь не беларусоў і перэрабіць іх на свой капыл. Вось, газэта «Крестьянін» 
аткрыта пісала: Кіньце, беларусы, вашу брыдкую і ня год ную мову! Ужываць 
яе мажна толькі ў хаце, ды ў хляву – пры скаціне!» (1909. 15 (28) янв.).

5. Стратэгія абароны беларуса, зняцце з яго віны за становішча, 
за неадукаванасць і цемнату. «Як навука ў чужой мове да беларуса дрэн
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на прыстае, то і ня можэ ён быць асьвечоным, бо другой, роднай навукі ў 
во чы не бачыць» (1909. 17 (30) сеньц.); «Ціж вінават беларус, што ён 
за бы вае мову бацькоў сваіх, як пяройдзе розныя там клясы і “выйдзе ў 
людзі”? Не, ён ня вінен, бо ён ня мог вучыцца ў роднай мові, ён яе чуў то
ль кі ў сяле, ад мужыкоў» (1909. 9 (22) апр.).

6. Стратэгія спрашчэння ставіць мэту проста і зразумела давесці пэў
ную інфармацыю да неадукаванага мужыка. У гэтай сувязі для газеты ха рак
тэр ны прыём параўнання: «Дзіўная рэч, чаму ўсе націі шануюць род ную 
мову сваю, уважаюць яе больш за ўсе іншые, а нашы беларусы вы рэ ка юц ца 
яе» (1909. 9 (22) янв.). «Кажуць, што беларусы нічога ня могуць вып ра ца
ваць для культуры, але ў сваім часе ніхто ня верыў, што будзе свая болгарская 
навука, а яна цяпер ўжо ёсць» (1909. 21 мая). Параўнанне час та носіць 
метафарычны характар. Напрыклад, з рубрыкі «З жыцьця рас лін і зьвероў»: 
«Серад расьлін і зьвероў ёсць дармаеды – кулакі, ка то рые жывуць чужым 
коштам. У кожнаго дармаеда ёсць свая афяра, на ра ху нак каторай ён жыве. 
Ў навуцы дармаедоў называюць паразітамі. ...Грамада – гэта сіла, гэта добрая 
школа – ў ёй можна душой і целам ак рэп нуць. І дзеля таго  зьверы жывуць 
не кожны сам адзін, а цэлай гра ма дой. Ў змаганьні патрэбны хаўрусы – гэта 
нам кажэ натура; добры прык лад даюць мураўі і пчолы» (1909. 28 мая). Мэта 
гэтай стратэ гіі – дасціпна рас т лу ма чыць сялянам нейкія з’явы і паказаць 
гарманіч насць свету, пры гэ тым не забываючыся пра свае асноўныя задачы. 
Стратэгія спрашчэння рэ а лі зу ец ца і праз прыём тлумачэння: «...каб лепей 
гэта паказаць, раз бя рэм тутака для прыкладу гаспадарку Вільні» (1909. 9 (22) 
янв.); «Наш бе ла рус верыць больш “паказу, як сказу”. Дык, вось, тутака мы 
і хочэм зра біць такі паказ» (1909. 12 (25) лют.). 

7. Стратэгія ўздзеяння на пачуцці і эмоцыі (выкарыстанне зва ро ту, 
фор мул ідэнтыфікацыі, рытарычных пытанняў). Напрыклад: «Гэй, хлоп цы, 
бра ць ця мае, а сыны Зямлі Беларускай, каторая раскінулася ад Грод ны да 
мес та Смаленска і ад Прыпяці аж на другі бок рэкі Дзьвіны пе рэ кі ну ла ся. 
Кіньце ўва кол воком, сабярыце харашэнько думкі і скажыце, ці павінно такі 
быць, як ця пер ёсць? Ці справедліва гэта – ўсяго, што сваё, чу ра ец ца: і 
мовы сваёй, і звы чаю свайго, і апраткі сваёй?.. Мы не знаемо, хто мы такіе» 
(1909. 17 (30) дзек.). Папрок як прыём – выказванне не а даб рэн ня якога
небудзь дзеяння ці па водзі наў. Напрыклад: «Да таго дайшло ўжо ў нас, – што 
сын, пабыўшы ў све це, кідае мову бацькоў сваіх, лёгка і ско ра, як дакураную 
папіросу, а ні кры хат кі не падумаўшы аб тым, што, вяр нуў шы ся ў хату 
бацькоў, чужынцэм будзе, не адну крывавую сьлезіну вы ці сь не з вачэй «про
стых» бацькоў «крывы» сынок, што ўсё тое роднае за бы тае нявіднай сьця
ной стане памеж ім і цэ лым народам яго і, як злая ма ра ляжэ на пуціне яго 
жыцьця» (1909. 8 (21) акц.). Спачуванне: «Сэрцэ аб лі ва ец ца кроўю, як 
прыгледзішся да жыцця на ша га мужыканебарака. Па ку ту юць людзі...» 
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(1906. 8 грудня (21 дзек.)). Зварот да Бо га (малітва): «Мой моцны Божэ! 
Ўсім Ты даў заповедзь – вялікую за по ведзь – у цяж кой працы, потам кры
вавым даставаць хлеб свой. Чамуж не ўсе людзі пра цу юць?! Забілі мужы
ка, скалечылі яго душу, адабралі ад яго образ Твой, Божэ!» (1907. 1 (14) юня). 
Прыём ідэнтыфікацыі – «мы такія ж...». Нап рык лад: «...Дзе вятнаццаты 
век – гэта час національнаго адрадзэньня эў ро пэй с кіх народаў, час васкрэ
сеньня пахаваных гістарычнаю долей Ла за роў; у гэ ты час пачалося і адрад
зэньне народу беларускаго...» (1909. 22 (4) янв.).

Мове газеты ўласціва выкарыстанне нелітаратурнай лексікі, як пра ві ла, 
матываванае кантэкстам і сацыяльным статусам яго аўтара: «Каб та му было 
цяжка дыхаць!» (1909. 9 (22) апр.), «Калі, неурокам кажучы, ха ле ра убъец
ца вясной да нас, то тым болей мы не дамо рады» (1909. 9 (22) янв.); «про
ста здурэлі людзі» (1909. 1 (14) янв.), «пра народ брэ ха лі» (1909. 21 мая), 
«...у гэтай пісульцэ аблаяў ён зьезд б...ом» (1909. 20 (5) лют.). 

Шырока ўжываюцца ў газеце вобразныя сродкі (метафары, словысім
ва лы), персаніфікацыя, прыказкі і прымаўкі, эмацыянальныя воклічы, выс
лоўі: «Гэта ж глум!» (1909. 14 (27) мая); «памагай Бог!» (1908. 4 (17) ліпня); 
«Горад, ведама, сам не арэ і ня сее, а есьці і піць павінен» (1909. 1 (14) янв.); 
«...вайшло ў нашэ беднае мястэчка пьянства, зладзей с т ва і агульная 
ненавісць!» (1909. 15 (28) янв.); «...дый Сэрбія пачала ен чыць прад усемі 
царствамі Эўропы на сваю крыўду» (1909. 5 (18) марца);  «Свабода, як 
сонцэ вясной, будзіць дух чалавека, але трэба, каб у душы бы лі зерняты, 
каторые вырасьлі  бы, калі прыйдзе сонцэ» (1909. 19 мар ца); «Абецанка – 
цацанка, а дурному – радасць!» (1909. 15 (28) янв.); «Галоднай куме, ка
жуць, хлеб на вуме» (1908. 14 (27) марца).

Актыўна выкарыстоўваюцца розныя сінтаксічныя структуры: эліп тыч ныя, 
перарывістыя, простыя і няпоўныя сказы, уяўная дыялагізацыя, паў то ры, 
ін вер сія, аслабленыя сінтаксічныя сувязі, пытальныя і клічныя кан с т рук цыі. 
Нап рык лад: «Выходзіць, што міністэрства, каб засыпаць ад ну яму, капае 
дру гую! « (1909. 20 (5) лют.); «Значыць хлеб купляй і куп ляй, а кабжэ 
было за што купляць?» (1909. 6 (19) аўг.); «Няшчасная доля му жы ка
беларуса!» (1907. 4 (17) мая); «Дык гарэлка, гарэлка і гарэлка без кан ца, 
а пасьля гарэлкі – сварка; за сваркаю часта бойка» (1909. 7 (20) мая); 
«Неяк у Думе зрабілася ні туды, ні сю ды» (1909. 7 (20) мая); «Цёмна... 
цёмна... ўсюды цёмна!» (1909. 1 (14) янв.); «Падумайце толькі: на вачах у 
ўсіх бяруць у мужыкоў астатнее дабро, ды кры чаць ешчэ на іх, як на жывё
лу; мужыкі енчаць, просяць: «Панкі дарагёнькіе! Па ра туй це нас! Мы атда
мо толькі не бярыцё нашай апошняй жывёліны!», – а меш ча не стаяць з 
боку, ды сьмяюцца. «Нехай аддадуць зямлю нам, то мы вып ла цім усе грошы!» 
(1909. 1 (14) янв.).

З мэтай маўленчага ўздзеяння на пачуцці, эмоцыі вы ка рыс тоў ва юц ца 
роз ныя рытарычныя сродкі – пытальна-адказныя структуры, ры та-
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рыч ныя пы тан ні: «Чыж народ наш горшы ад немецкаго або Фран цус ска
го? Не ніколі не!» (1906. 24 ліст. (ноябра)); «Ці ж мы не людзі?» (1909. 
9 (22) янв.); «Чамуж не ўсе людзі працуюць?!» (1907. 1 (14) юня); «Каму 
ня ве да мы нашы дарогі – го ры, каменьня, пяскі, грэблі ды канавы?» (1909. 
16 (29) крас.).

Маўленчамысліцельная дзейнасць «Нашай Нівы» грунтавалася на на
род най традыцыі. Праўдзівасць заставалася асноўнай якасцю маў лен ча га 
ідэ а лу газеты. «Наша Ніва» ставіла мэту паказаць сапраўдную рэ ча іс насць, 
кан са лі да ваць беларусаў, абудзіць у іх пачуццё грамадзяніна і ча ла ве ка. Яе 
ка му ні ка тыў ныя стратэгіі мелі яскрава выражаны аксіялагічны ха рак тар. 
Газета дак лад на вызначыла сваю пазіцыю ў дачыненні да най вя лік шых мен
тальных каш тоў нас цяў беларускага народа – Радзімы, мовы, зям лі, веры, 
працы, так і да тых, хто цураўся «і мовы сваёй, і звычаю свай го, і апраткі 
сваёй». Творчая рэ кан с т рук цыя нацыянальнай гісторыі і ку ль тур най спад
чыны, праведзеная «Нашай Нівай», станоўча паўплывала на абуд жэн не 
гістарычнай памяці, на цы я на ль най свядомасці беларусаў. «Наша Ніва», 
рэпрэзентуючы беларускую рэ а ль насць, з аднаго боку, ад люс т роў ва ла на 
сваіх старонках асаблівасці ла гас фе ры, з другога – ак тыў на ўплывала на 
яе фарміраванне, паскорыўшы працэс яе нацыянальнай крыш та лі за цыі.

Вывады 

1. У форме калектыўнага суб’екта дыскурсу газета выпрацавала ад мыс
ло выя формы маўлення, устойлівыя маўленчыя формулы, якія зні тоў ва юць 
тэксты ўнутры кожнай субсферы ў адзіны вялікі кантэкст. Мы – бе ла рус кі 
народ: вялікі народ, старажытны, неваяўнічы, працавіты, не «тутэйшы», а 
«беларускі народ», ён «павінен заняць пачэснае мейсцэ ў ся мьі братніх 
націй»; нацыянальнае жыццё: беларус «такі самы чэлавек і гра мадзя нін 
свайго краю, як усе іншые»; мова: «мова спрадвечная наша Бе ла рус кая», 
матчына песня, «скарб наш багаты і пекны», «спадчына дзя доў нашых»; 
зямля: карміцелька, «зямелька за стараньне каля яе двойчы ат п ла ціць» – 
гэтыя і іншыя ўстойлівыя формулы адрасаваліся бе ла рус ка му народу, 
укараняліся ў яго свядомасць і мелі магічную ўплывовую сілу, якую не 
страцілі і сёння. Формулы бедны, беззямельны беларус, цёмны, за ці сь-
не ны, пакрыўджаны газета паступова выкрэсліла з маўленчага ўжыт ку 
носьбітаў нацыянальнай культуры. 

2. Характэрныя якасці маўленчага ідэалу «Нашай Нівы» – праў дзі васць, 
народнасць, маральнасць, сацыяльная адказнасць, патрыятызм – бы лі гума
ністычнай існасцю публіцыстычнага слова, зместам агу ль на ча ла ве чых ма
ральных каштоўнасцяў, адметнасцю хрысціянскай веры. 

3. Газета выконвала важную ролю ў фарміраванні ментальнамаў лен чай 
культуры беларусаў. Яна пашырыла семантычнае напаўненне клю ча вых слоў 



агульнай нацыянальнай лагасферы (зямля, слова, мова, жыц цё, гаспа-
дарка і інш.), адлюстраваўшы ўзмоцненую сувязь маўлен чамыс лі це ль на га 
працэсу з сацыяльнымі падзеямі. Выкарыстанне клю чавых слоў і маўленчых 
формул, іх узаемадзеянне ў газетным кантэксце пад па рад ка ва на агульным 
ідэалагічным і эстэтычным задачам, якія час паставіў пе рад «Нашай Нівай». 

4. Агульнагістарычны накірунак газеты ва ўмовах незавершанай на цы
я на ль най кансалідацыі беларускага народа, які «векамі аберагалі ад сва
бод най мыслі...» (1907. 24 лют. (февр.)), быў дэмакратычны, ары ен та ва ны 
на барацьбу за свабоду слова, думкі, веравызнання, за праўду і ідэю. 

5. Газета, якая стала сапраўдным голасам народа, вякамі паз баў ле на га 
свайго друкаванага слова, уздзейнічала на характар маўленчамыс лі це ль ных 
паводзінаў беларускага грамадства, заклікаючы «шырыць слово бе ла рус кае, 
шырыць думкі беларускіе» (1909. 17 (30) сеньц.).
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Г л а  в а3
ПАНЯццеВАЯ СтРУКтУРА
лАгАСфеРЫ Бе лА РУС КІХ СмІ 
САВецКАгА ПеРЫЯДУ

Грамадскапалітычнае жыццё 20–80х гг. ХХ ст. укладваецца ў па няц це 
са вец кая эпоха. У гістарычнай навуцы савецкі час падзяляюць на ча ты ры 
пе ры я ды: сталінскі таталітарны рэжым, хрушчоўская «адліга», брэж неў с кі 
«застой» і гарбачоўская «перабудова». Кожны з іх мае свае асаб лі вас ці 
са цы я ку ль тур най і маўленчай арыентацыі грамадства. 

Развіццё нацыянальнай лагасферы ў гэты перыяд залежала га лоў ным 
чы нам ад палітычнай сітуацыі ў БССР і Савецкім Саюзе ў цэлым. На ха
рак тар маў лен чамысліцельнай дзейнасці савецкага грамадства ўплы ва лі 
такія фак та ры, як разгром нацыянальнаадраджэнцкага руху 1920х гг., гвал
тоў нае спы нен не працэсаў беларусізацыі і забарона лінгвістычных прац, 
выдадзеных у 1920я гг., сталінскія рэпрэсіі 1930–1950х гг., дагматызм і 
ідэ а ла гіч ныя стэрэатыпы 1960–1980х гг. [186, с. 38]. Лагасфера савецка
га дру ку знаходзілася пад моц ным ідэалагічным прэсам: жорстка рэг ла мен
та ва ла ся і тое, пра што  можна пі саць, і тое, як трэба пісаць. Яна ха рак та
ры зу ец ца афіцыйна вызначанай кан цэп тас фе рай, блокамі ідэалагем і 
мі фа ла гем, звязаных ідэалагічнымі стра тэ гі я мі. 

Зместавая спецыфіка маўленчага ідэалу савецкага перыяду дас ле ду ец ца 
на мі шляхам аналізу газетных тэкстаў, а самі СМІ разглядаюцца як ку ль
тур наідэ а ла гіч ная прастора з адпаведным наборам стэрэатыпных  ідэ а ла гем 
і міфаў. У той час органы друку адводзілі сабе ролю ментара, што было 
ўвасоблена ў маў лен чай формуле газета – калектыўны пра па ган дыст, 
агітатар і ар га ні за тар. Найбольш поўна гэта формула рэ а лі зоў ва ла ся 
ў перадавых артыкулах, якія лічыліся «дырэктыўнымі пар тый ны мі 
дакументамі» [181, с. 110]. (Параўн.: «Палепшыць ідэйнапа лі тыч ную ра
боту сярод настаўнікаў». – Наст. г. 1946. 22 жн.; «Гераічнай працай уз вядзём 
велічны будынак ка му ніз ма!» – Зв. 1959. 1 ліп.; «Пра пагандыст, агі та тар, 
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арганізатар». – ЧЗ. 1965. 5 мая.) Аўтар публікацыі выступае як прад с таў
нік органа друку, як частка сіс тэ мы,  а само выданне як ін с т ру мент партый
нага кіраўніцтва грамадствам. Пар тый ныя органы сачылі за тым, каб у СМІ 
не крытыкаваліся партыйныя чы ноў ні кі нават самага ніз ка га ўзроўню, бо 
гэтая крытыка пераносілася б на ўсю КП, а значыць, і на ўсю гаспадарчую, 
сацыяльную і культурную палітыку, якую яна пра водзі ла. 

Практычна ўсе газетныя тэксты былі афарбаваны імператыўнай ін та
на цы яй, дырэктыўнасцю. Як сцвярджае Г. Салганік, у адрозненне ад ін шых 
фун к цы я на ль ных стыляў у газетнапубліцыстычным ім пе ра тыў насць, ды
рэк тыў насць выступае ў ролі галоўнай функцыі мовы, пры гэ тым уздзеянне, 
як пра ві ла, мае канцэнтраваны, адкрыты, інтэнсіўны ха рак тар, што выра
жаецца ў ад бо ры і трансфармацыі маўленчых сродкаў, а так са ма ў структу
ры самога маў лен ня [171, с. 96]. 

Рэгулярнасць дырэктыўнай інтанацыі стварала прымусовы ідэ а ла гіч ны 
тып маўленчых паводзінаў, які характарызуе савецкую мен та ль насць.

3.1. структурна-семантычная трансфармацыя  
ключавых субсфер у савецкім друку 

Лагасфера савецкага перыяду характарызуецца выверанай кан цэп та
сфе рай, якая фарміравалася шляхам ідэалагізацыі традыцыйных клю ча вых 
па няц цяў. Паралельна абнаўляўся іх сэнсавы змест і нараджаліся но выя 
лексемы, но выя маўленчыя формулы з ідэалагічным зместам. Імі былі пе
ра поў не ны ста рон кі ўсіх газет: наша родная партыя, ідэйнае багацце, 
ідэй ны багаж, прын цы по вая лінія, рэвалюцыйныя перспектывы, «удар-
ные ком со мо ль с к ие стройки»; «строить и строить»; мір, адзінства, 
са лі дар насць; ударныя тэм пы, народ-касманаўт. (У газетных прыкладах 
курсіў наш. – В. С.) У пас ля ва ен ныя гады ў ранг ключавога актыўна пачы
нае ўва ходзіць канцэпт мір. («Мір – гэта наша будучыня», «Мір – гэта 
жыццёвая не аб ход насць Савецкай кра і ны». – Зв. 1954. 1 студз.)

Характэрная адметнасць канцэптасферы савецкага перыяду – пра цэс 
за ме ны ключавых лексем на ключавыя словазлучэнні – маўленчыя фор му
лы, у якіх дамінантным выступае атрыбутыўны кампанент: «бальшавіцкае 
мас тац т ва», «пролетарская літаратура», «бальшавіцкі стыль у рабоце», 
«змагацца па-ба ль ша віц ку» (ЛіМ. 1932. 26 лют.), «сьпевы колгасных 
жаўранкаў» (ЛіМ. 1932. 6 сак.), «наша совецкая радзі ма», «наш совецкі 
народ» (ЛіМ. 1945. 10 мая).

Субсферы, якія замацаваліся ў агульнай лагасферы і знайшлі вартае 
мес ца ў нашаніўскім дыскурсе, у сродках масавай інфармацыі савецкага 
пе ры я ду паўсталі ў новым асэнсаванні.
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субсфера савецкі народ

Ідэалагемы масавасці і аб’яднання за ма ца ва лі ў свядомасці людзей вобраз 
калектыўнага суб’екта. Стра ты фі ка ва нае гра мад с т ва падводзілася пад адзіную 
намінацыю – савецкі народ. Са вец кі на род, народ і партыя, партыя і 
дзяржава, рабочы клас, рабочыя і калгаснікі, пра цоў ная інтэлігенцыя – 
гэтыя і шэраг іншых маўленчых фор мул намінавалі га лоў на га суб’екта ў 
ідэалагічна вывераных газетных тэк с тах. Напрыклад: «Чалавек ідзе дадому, 
наш совецкі чалавек, няхай гэ та будзе рабочы, кал гас нік, інтэлігент» (Зв. 
1954. 1 студз.); «Рабочие, кол хозники и интеллигенция Белоруссии, компар
тия республики, весь наш народ выражает...» (СБ. 1958. 6 авг.). Слова на-
род «абагацілася» новай семантыкай, якая прырасла да яго ў ролі азначэн
ня (прыдатка): народ-бу даў нік, а будаўнічым аб’ектам стаў ка му нізм. 
Газеты пішуць пра «ператварэньне ўсяго працоўнага насельніцтва краіны ў 
сьвядомых і ак тыў ных будаўнікоў бязклясавага соцыялістычнага гра мадз т ва» 
(ЛіМ. 1932. 6 сак.), «самаадданых будаўнікоў комунізма» (Зв. 1954. 3 ліп.). 
Бе ла рус кі народ як носьбіт беларускай культуры такімі катэгорыямі да гэ туль 
не мысліў. Менавіта ў 1954–1964 гг. актыўна ішло абмеркаванне ма ра ль
на га кодэкса будаўніка камунізму з праграмы камуністычнай пар тыі.

Асноўны від маўленчых структурных сувязяў – бінарныя апазіцыі, якія 
выражаліся ў наборы догмаў і ўзаемавыключаных ацэнак. Да мі нан т ная 
апазіцыйная пара: савецкі чалавек – несавецкі чалавек (= класавы во
раг). (Параўн.: «Наша партыя, мобілізуючы пролетарскую грамадз касьць, 
шы ро кія масы рабочай і працоўнай інтэлігенцыі ў тым ліку і пролетарскіх 
пі сь ме нь ні каў, атрымала перамогу над клясавым ворагам і на культурным 
фрон це». – ЛіМ. 1932. 24 крас.)

Калі агульная лагасфера і лагасфера «Нашай Нівы» фарміраваліся і 
грун та ва лі ся на аснове культуры прамога сялянскага паходжання, дык  ла
гас фе ра савецкага часу цалкам саветызавалася. Так, слова селянін як най
менне чалавека, які стаяў ля вытокаў беларускай культуры, было не проста 
выцеснена з нацыянальнай лагасферы, але лічылася ганебным. Яго месца 
ў канцэптасферы савецкага друку занялі маўленчыя формулы кшталту 
працаўнікі калгаснай вёскі, працаўнікі соцыялістычных палёў, кал-
гас нае сялянства. Актыўна эксплуатавалася маўленчая формула дзеля 
на ро да, для народа. («У імя чаго партыя кліча народ на новыя працоўныя 
подз ві гі? Наша партыя, як і заўсёды, робіць гэта ў імя паляпшэння жыцця 
на ро да, памнажэння матэрыяльных і духоўных багаццяў, у імя далейшага 
ўма ца ван ня магутнасці сацыялістычнай Радзімы». – Зв. 1959. 1 ліп.)

Структурную аснову субсферы савецкі народ у беларускіх СМІ скла да
юць канцэпты – беларускі народ, савецкі чалавек, савецкая жан чы на.

Канцэпт беларускі народ. Гучыць гэта паняцце, як правіла, у кан тэк
с це клопатаў савецкай улады пра беларускі народ. («Толькі совецкая ўла да 
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дала беларускаму народу магчымасць будаваць новае шчаслівае жыц цё». – 
СС. 1948. 15 жн.) Калі да сталінскага перыяду чалавек мог за лі чыць сябе 
да пэўнай нацыі, рэлігійнай суполкі, прафесійнай гільдыі ці яш чэ неяк 
самаідэнтыфікавацца, дык пры Сталіне было праведзена ата я сам лен не нацыі, 
нацыянальнасці і канкрэтнай асобы. Да гэтага чалавек мог сказаць, што ён 
праваслаўны, каталік, нават тутэйшы. Са сталінскіх часоў кожны чалавек 
атрымаў нацыянальнае вызначэнне, замацаванае ў пашпарце (так званая 
«пятая графа»).

У тэкстах СМІ рэалізуецца міфалагема свабоды, роўнасці, брацтва, 
дружбы народаў, якая ўкараняецца як рэальнасць: «Беларускі народ стаў 
тым, чым ён з’яўляецца сёння: роўным сярод роўных у дружнай сям’і ўсіх 
пра цоў ных Совецкага Саюза» (ЛіМ. 1948. 17 крас.). Рэалізацыя гэтай мі
фа ла ге мы знайшла адлюстраванне ў формулах усхвалення аднаго народа 
дру гім: «Все народы нашей многонациональной Родины гордятся замеча
тельными достижениями братьевбелорусов. Повсюду в нашей стране ува
жают и любят белорусский народ»; «Окончились провалом все попытки 
ассимиляции белорусского народа. Через века он сумел пронести и сохранить 
свою национальность, культуру, быт и нравы» (СБ. 1968. 29 дек.). Хаця 
нацыянальная самасвядомасць была істотна дэфар мавана ўздзеяннем 
камуністычнай ідэалогіі, але этнічнае найменне беларусы не страціла сваю 
намінатыўную вартасць.

Канцэпт савецкі чалавек. Праз сродкі масавай інфармацыі шырока 
распрацоўвалася канцэпцыя савецкага чалавека, які са сваімі «ўзросшымі 
матэрыяльнымі, бытавымі і духоўнымі запатрабаваннямі павінен заўсёды 
стаяць у цэнтры ўвагі партыі і совецкіх арганізацый» (Зв. 1954. 3 студз.). 
СМІ абвясцілі савецкага чалавека галоўнай каштоўнасцю савецкай кра і ны. 

Сацыяльныя адносіны ў савецкім грамадстве былі строга дэ тэр мі на ва ны 
грамадскапрацоўнай дзейнасцю людзей, ладам жыцця і спосабамі яго 
арганізацыі. Прыярытэт аддаваўся сацыяльнаму статусу і сацыяльнай ро лі: 
ад чалавека патрабавалася поўнае падпарадкаванне адзінай ма ра ль най нор
ме грамадскага служэння. Газеты ўвесь час даводзілі, што «для совецкага 
рабочага дзяржаўныя інтарэсы стаяць вышэй за ўсё» (ЛіМ. 1948. 15 мая). 
Канататыўная семантыка «высокага», «патрыятыч нага», яе нацыянальна
культуралагічны кампанент у пэўнай ступені замацоўваліся ў газетным ды
скурсе праз сцвярджальна аптымістычны і радасны пафас: «Я – грамадзянін 
Совецкага Саюза!» (СС. 1949. 4 студз.). Пачаўся працэс та та ль на га 
пазбаўлення чалавека  яго асобасных якасцяў,  унушэння думкі аб нязначнасці 
кожнага асобнага чалавека ў сістэме нацыянальнаду хоў най культуры. У 
канцэпцыі чалавека спрошчана супрацьпастаўлялася са цы я ль нае індывідуаль
наму, што дэфармуе чалавечае я, зводзіць шмат г ран насць асобы да я сацы
яльнага. (Параўн.: «Совецкія людзі агу ль на на род ны дзяржаўны інтарэс ста
вяць вышэй за ўсё». – Наст. г. 1946. 5 снеж.; «Совецкі чалавек думае, дзе 
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больш карысці ён прынясе дзяржаве». – Зв. 1954. 9 студз.) Такая ідэалагічная 
пазіцыя вызначыла дамінаванне ў ма са ваінфармацыйнай практыцы канцэп
та калектыў. Выцясненне ін ды ві ду а ль нас ці чалавечай асобы з сістэмы 
каштоўнасцяў новага ментальнага све ту – катэгарыяльная 
асаблівасць тагачаснай ідэалогіі.

Галоўныя чалавечыя якасці, якія сцвярджаюцца ў друку, – гэта ка му
ніс тыч ная ўпэўненасць, адданасць грамадскай справе, ідэйная стой касць, 
калектыўнае ўсведамленне. «Ідэйная перакананасць, адданасць ка му ніз му, 
мэтанакіраванасць у барацьбе за іх здзяйсненне – характэрныя ры сы са
вецкага чалавека, крыніца яго духоўнай сілы і працоўнага ге ра із му. Калекты
візм, высокая свядомасць, грамадзянскасць – неад’емныя ры сы савецкага 
чалавека» (ЧЗ. 1974. 5 снеж.). Ствараўся партрэт «героя вре мени», які як 
«перадавы совецкі чалавек» з’яўляецца «наватарам і шчы рым патрыётам і 
няспынна памнажае багацці і славу сваёй Радзімы» (ЛіМ. 1948. 17 крас.). 
Асаблівы канататыўны зарад атрымала лексема камуніст. «Слово комму
нист советские люди произносят с чувством особого уважения. Что может 
быть выше и почётнее принадлежности к партии...» (СБ. 1958. 1 июля) 
Ідэалагічныя міфы, увасобленыя ў маўленчыя стэрэа тыпы, служылі пра
пагандысцкім сродкам маніпулявання грамадскай свядомасцю. Тэксты СМІ 
гэтага перыяду даследчыкі дзеляць на два раз рады: у адных дамінуюць стан
дарты без устаноўкі на кантакт з чы та чом, мадальнасць дырэктыўнасці 
праяўляецца прама і груба, клю ча выя словы страцілі канкрэтны змест, аўтар 
і адрасат знаходзяцца ў ад но сі нах кіраўніка і падначаленага; у другім раз
радзе пры захаванні той жа кан цэп цыі фактычны матэрыял атрымлівае асо
басную афарбоўку, клю ча выя словы выкарыстоўваюцца вобразна, мадаль
насць дырэктыўнасці ўпле це на ў семантыку інтэлектуальнай гутаркі аўтара 
і адрасата, пры гэ тым апошнія прадстаўлены ў тэксце як вобразы, маюць 
індывідуальныя ры сы [119, с. 219).

Сродкі масавай інфармацыі не проста канстатуюць змены ў та га час ным 
грамадстве, не проста малююць вобраз свайго сучасніка, яны свя до ма 
пераўтвараюць асобу, адводзячы яе сацыяльнай ролі галоўнае месца: «...ство
раны вобраз новага героя часу, асноўныя станоўчыя якасці якога: су вязь з 
народам, гатоўнасць служыць яму верай і праўдай, яснасць і ак рэс ле насць 
светапогляду, усведамленне карыснасці і высакароднасці сва ёй дзейнасці, 
шырыня мышлення» (Зв. 1954. 13 студз.).

Канцэпт савецкая жанчына. Пераўтварэнне жанчыны – маці, жон кі, 
гаспадыні – у грамадскага дзеяча стала вынікам татальнай са цы я лі за цыі 
асобы. У маўленчамысліцельнай дзейнасці нараджаюцца новыя маў лен чыя 
формулы, якія хутка набываюць частотнасць на старонках пе ры я дыч на га 
друку: савецкая жанчына – вялікая сіла, жанчыны-стаханаўцы, жан-
чы ны – Героі Савецкага Саюза і Героі Сацыялістычнай Працы, жан-
чы ны – лаўрэаты Сталінскай прэміі, жанчыны – дзяржаўныя дзеячы, 
ма ці-гераіня, савецкая жанчына – грамадзянка і працаўніца. 
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субсфера сям’я

Лейтматыў дырэктыўнасці тэкстаў ста на віў ся ідэалагічнай дамінантай і 
рабіў магутны ўплыў на склад думак, лад жыц ця, характар і пачуцці. Пры 
гэтым дырэктывы распаўсюджваюцца на ўсе сферы жыцця: сферу бытавых 
паводзінаў, сферу працоўнай дзейнасці і нават на сферу інтымнага жыцця. 
Перыядычны друк укараняе новы пог ляд на стасункі не толькі ў грамадскім 
жыцці, але і ў сямейным. Пад к рэс лі ва юц ца змены, што адбываюцца ў сям’і, 
у адносінах мужа і жонкі: «Ён, гас па дар, таму жонка і ў полі працуе, і абед 
яму гатуе, і даглядае яго. А ка лі не дагодзіць – ён пагражае: я цябе выганю. 
У калгасе становішча жан чы ны карэнным чынам змянілася. Калі цяпер іншы 
муж скажа жонцы: я ця бе выганю, то яна адчыніць дзверы і скажа: ідзі, калі 
ласка!» (Зв. 1959. 22 ліп.) Як бачым, СМІ рысамі «савецкай жанчыны» 
надзяляюць бе ла рус кую кабету і ў ролі жонкі. Традыцыйнае і высакароднае 
месца жанчыныма ці не магло таксама пазбегнуць ідэалагізаванасці. Маці – 
жанчына, якая вы хоў вае «новае пакаленне совецкай Радзімы» (СС. 1946. 
7 сак.). Сям’я ста но віц ца ячэйкай грамад ства: «Сям’я – гэта малы ка
лектыў» (ЧЗ. 1974. 25 ліп.). Як заўважае даследчык К. Гарбачэвіч, даклад
на рэгламентаваныя пат ры яр ха ль ныя ўзаемаадносіны паміж членамі старой 
сям’і саступілі ця пер месца новаму тыпу сямейных і сацыяльных сувязяў 
(Горбачевич, 1990, c. 130). Таталітарная эпоха спарадзіла метафарычны 
вобраз сям’і – пра цоў ны калектыў. Гэту «новую» сям’ю перыядычны друк 
узнёс як сак ра ль ную каштоўнасць. «Людзі аб’ядналіся ў гэтым калгасе ў 
дружную, моц на згуртаваную, працавітую сям’ю» (СС. 1949. 17 ліст.), «в 
одной семье с рабочими» (Зв. 1923. 16 окт.), «У брацкай сям’і свабодных 
народаў» (Наст. г. 1952. 3 студз.), «Багатае і змястоўнае жыццё рабочай 
сям’і» (Зв. 1961. 2 крас.). Такім чынам, у субсферы сям’я назіраецца на
ступная іерархія: братэрская – працоўная – калгасная – рабочая – 
«традыцый ная» сям’я. Адносіны паміж членамі апошняй сацыялізаваліся 
ў сродках масавай інфармацыі: «Глядзі, Міхал, хоць я і твая жонка, але калі 
заўважу якінебудзь дэфект у адрамантаванай машыне – не мінаваць 
сур’ёзнага канфлікту! – напаўжартам, напаўсур’ёзна папярэджвае мужа 
Вера Георгіеўна, якая працуе ў МТС інжынерамкантралёрам», – чытаем 
у артыкуле «У сям’і спецыялістаў» (Зв. 1954. 6 студз.). У матэрыяле пад 
назвай «Радасць рабочай сям’і» сцвярджаецца перакананне, што шчасце 
дала савецкая ўлада, і толькі дзякуючы ёй так радасна і цудоўна жыве сям’я 
савецкага рабочага: «Паўнакроўна, радасна жыве гэтая працавітая, дружная 
сям’я. І весь час кожны з яе членаў адчувае ласкавую руку маціРадзімы, 
для якой бясконца дораг кожны савецкі чалавек» (Зв. 1959. 23 ліп.). Друк 
імкнуўся адыгрываць і станоўчую ролю, мадэлюючы паводзіны ў сям’і без 
гвалту і насілля, але ў сваім ідэалагізаваным разуменні – без рэлігіі: «Уни
чтожена водка. Наполовину убито влияние церкви. А семейные расправы 
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все еще живы. Правда, число их сократилось, но иногда они все ещё вы
рываются наружу» (Зв. 1923. 18 окт.).

У 1960–1970я гг. у беларускім друку часам пачынае аднаўляцца тра
ды цый ны сэнс канцэптаў сям’я, маці, але ў кантэксце той жа савецкай ся
м ’і: «Цяплом жаночай душы, клапатлівасцю жонак і маці моцная са вец кая 
сям’я» (ЧЗ. 1976. 7 сак.).

Канцэпт дзеці. Галоўнай каштоўнасцю сям’і заўсёды былі дзеці. Гэ та 
ўніверсальны канцэпт сусветнай культуры. У савецкі час ключавое паняцце 
дзеці не згубіла свайго статусу – галоўнай каштоўнасці народа: «Здо
ровые дети – краса и гордость народа. Забота о детях – есть долг всего 
трудового народа» (Зв. 1923. 1 марта), «Дзеці нашы – наша будучае» 
(Наст. г. 1952. 29 мая). Праграма па выхаванні дзяцей суадносілася з са
вецкай ідэалогіяй, якая патрабавала, «каб дзеці нашай краіны раслі мужнымі 
барацьбітамі за вялікую справу ЛенінаСталіна», «каб вырасціць з рэбят 
чэсных, пісьменных, здаровых, любячых сваю Радзіму людзей, сапраўдных 
будаўнікоў комуністычнага грамадства» (Наст. г. 1952. 29 мая), «выхоўваць 
нашу моладзь у духу совецкага патрыятызма, вучыць падпарадкаваць свае 
асабістыя інтарэсы інтарэсам грамадскім, выхоўваць у іх уменне пераадоль
ваць любыя цяжкасці на шляху да комунізма» (Наст. г. 1946. 5 снеж.). У 
савецкі перыяд у ментальнае поле дзеці ўваходзяць новыя сацыяльныя кан
цэпты – камсамольцы, піянеры, акцябраты.

субсфера савецкае жыццё

Перабудова грамадства на са вец кі лад стварала ўмовы для пераасэнса
вання жыццёвых каштоўнасцяў. Ідэ а ла гіч ныя прымітывы фарміруюць 
катэгорыі савецкага мыслення: ма дэ лю юц ца пэўныя тыпы прасторы і часу, 
у грамадскую свядомасць ука ра ня ец ца адзіны погляд на свет. Кіраўнік 
Камуністычнай партыі Савецкага Са ю за М. Хру шчоў у свой час дэкляраваў: 
«Ёсць нямала і такіх людзей, у ра зу мен ні якіх лепш жыць – значыць мець 
добрую хату, зямлю, каня, ды не ад на го, а двух, мець карову, свінню, ды не 
адну... Але ці толькі ў гэтым сэнс добрага жыцця? Чалавек марыць аб больш 
глыбокім і змястоўным жыц ці, аб такой працы, якая з’яўлялася б для яго 
крыніцай радасці» (Зв. 1959. 22 ліп.). Карціна свету тут навідавоку і 
трактуецца як «камуністычная», «калгасная» светабудова (не беларуская, 
не на цы я на ль ная і нават не інтэрнацыянальная): «...жыць і працаваць па
ка му ніс тыч на му» (Зв. 1959. 17 ліп.). Улады вы карыстоўваюць канцэпцыю 
радаснага шчас лі ва га жыцця для сцвярджэння сваёй ідэалогіі: «Шчаслівым 
і ку ль тур ным жыццём жыве наша сялянства, і гэта жыццё дала яму родная 
со вец кая ўлада» (СС. 1948. 28 верас.); «Дзя куючы калгаснаму ладу жыццё 
былых батракоў стала заможным і куль турным» (Зв. 1954. 13 студз.). Кан
цэпт жыццё мае абавязковыя атрыбуты савецкае ці калгаснае: «шлях 
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калгаснага жыцця» (Зв. 1954. 3 студз.), «усе гады нашага совецкага жыц
ця» (Зв. 1954. 1 студз.). Семантычны ланцужок калгас – праца – жыц-
цё – шчасце становіцца мысленчым стэрэатыпам, маўленчым шаблонам, 
які канструяваў кантэкст тагачаснага друку. (Напрыклад: «Пано ва му 
палюбілі калгаснікі свае шырокія нівы, якія раней апрацоўвалі для па меш
чы ка, моцна палюбілі вольную і радасную калгасную працу. У гэ тым яны 
знайшлі сваё шчасце, заможнае і радаснае жыццё». – СС. 1948. 10 лістап.) 

Ключавыя канцэпты лагасферы савецкіх СМІ маюць абавязковую ідэ
а ла гіч ную сему, што звязана з неабходнасцю моцнага ўплыву на свя до масць 
масавай аўдыторыі праз друкаванае слова з мэтай замацавання са вец кай 
ідэалогіі як асновасцвярджальнай і безаль тэрнатыўнай. Ідэ а ла гіч нае значэн
не набывае ўстаноўка на паскарэнне часу: «Досрочно! Это сло во уже вошло 
в традицию, стало ярким проявлением горячих пат р иот и ческих чувств» (СБ. 
1958. 26 авг.). Адзінкай вымярэння часу становіцца  пя ці год ка. Працэс 
глабалізацыі вызначыў вялікую частотнасць азначэнняў са мы і вялікі, не
абходных для падтрымкі семантыкаідэалагічнай лініі ве лі чы: вялікі гераізм, 
вялікія задачы, вялікая сіла, вялікі ўклад, вялікі падзел, вя лі кія Ленін 
і Сталін, вялікія правадыры, самая пачэсная, самая ідэйная, са мая 
перадавая і інш. Комплекс канцэптаўідэалагем, распрацаваны са вец кім 
часам, за паланіў перыядычны друк і ўкараняўся ў маўленчамыс лі це ль ную 
дзей насць «савецкага народа». 

Канцэпт калгас таксама адно з ключавых слоўпаняццяў са вец кай эпохі. 
«Ёсць зямля, ёсць машыны, ёсць совецкая ўлада, якая гарой ста іць за кал
гас і калгаснікаў» (СС. 1948. 19 лют.). Калгас  становіцца афі цый най 
каштоўнасцю новага часу і параўноўваецца з «раем», «родным до мам» 
(Зв. 1959. 22 ліп.). «Адзіны шлях, які вядзе да заможнага жыцця, – гэ та 
калгасны шлях» (СС. 1949. 15 верас.). Вытворны ад слова калгас пры мет
нік становіцца дамінантай ключавых спалучэнняў і маўленчых фор мул: 
«будаўніцтва новай калгаснай, соцыялістычнай вёскі» (СС. 1948. 19 лют.), 
«новая колхозная молодёжь» (СБ. 1958. 5 авг.), «калгасная восень» (СС. 
1948. 28 верас.), «калгасны лад» (СС. 1948. 7 сак.). Назвы калгасаў ут
рым лі ва лі ўсе ідэалагічныя канцэпты савецкай эпохі, якія засталіся і па 
сён ня: «Шлях да комунізма», «Маяк соцыялізма», «Завет Леніна», 
«Сталінец», «Калектывіст», «Прамень комуны». 

Канцэпт камунізм. Словаідэалагема камунізм семантычна ўдак лад
ня ец ца новымі метафарычнымі ідэнтыфікатарамі: «светлы і со неч ны бу ды
нак», «запаветная мэта», «вяршыня чалавечага шчасця» (Зв. 1954. 1 студз.), 
«светлая будучыня ўсяго чалавецтва» (Зв. 1961. 9 крас.). Змест кан цэп та, 
без яко га рухнула б уся палітычная сістэма СССР, сан к цы я ну ец ца афіцыйнай 
ідэ а ло гі яй. Доказам значнасці гэтага канцэпта з’яўляецца шы ро кае выка
рыстанне яго ў тэкстахзваротах, тэкстахзакліках, тэкстахпра мо вах. На
прыклад, зак лік ЦК КПСС да 1 Мая 1961 г.: «Няхай жывуць Са ве ты 
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дэпутатаў пра цоў ных – сапраўды народныя органы ўлады ў нашай кра і не! 
Няхай жы вуць прафсаюзы – школа камунізма! Няхай жывуць са вец кія 
жанчыны – ак тыў ныя будаўнікі камуністычнага гра мадства! Няхай жы ве 
вялікі са вец кі народ – будаўнік камунізма! Няхай жыве СССР – цвяр ды
ня дружбы на ро даў нашай краіны, несакрушальная апора міру, дэ мак ра тыі 
і са цы я ліз ма! Няхай жыве наш родны Савецкі ўрад! Няхай жыве ство ра ная 
Леніным слаў ная Камуністычная партыя Савецкага Саюза – вя лі кая нат
хняючая і ар га ні зу ю чая сіла савецкага народа ў барацьбе за па бу до ву 
камунізма! Ня хай жыве камунізм – светлая будучыня ўсяго ча ла вец т ва!» 
(Зв. 1961. 9 крас.)

Канцэпты прапаганда і агітацыя. Дамінантнымі на ста рон ках газет 
сталі лексемы прапаганда, агітацыя, агітатар: «Ты – агіта тар», 
«Агітатар! Для ўсіх яго слова ў нас стала родным і блізкім!» (ЧЗ. 1965. 
10 крас.). Паняцці журналіст і прапагандыст асэнсоўваюцца як сінонімы. 
(Гл. рубрыку «Агітпроп» // ЧЗ. 1936. 8 снеж.) У іх семантычнае поле ўва
ходзяць словы лекцыя, даклад: «У розных месцах вёскі віселі вялікія аб ’
я вы: «Сёння ў клубе адбудзецца чарговая лекцыя – «Саюз рабочага класа 
і кал гас на га сялянства». Запрашаюцца жадаючыя. – Нежадаючых цяпер у 
нас няма. Лекцыі і даклады сталі для калгаснікаў жыццёвай патрэбай» (Зв. 
1954. 1 студз.). У савецкім соцыуме галоўнымі якасцямі абвяшчаюць пі ль-
насць, насцярожанасць, што вербалізуецца ў загалоўках артыкулаў: 
«Пільнасць і насцярожанасць – неадрыўныя якасці большэвіка» (ЧЗ. 1936. 
16 жн.); «У рэйдзе – пільныя» (ЧЗ. 1974. 4 ліп.). Данос становіцца нормай 
жыц ця. Мова газеты, пранізваючы ўсе сферы, здзяйсняе адначасова фун к
цыю татальнага кантролю над грамадствам. Маніпуляванне грамадскай свя
до мас цю, заўважае даследчыца палітычнага дыскурсу савецкіх СМІ Н. Купіна, 
зра білася генеральнай задачай газеты – «апорнага звяна та та лі тар най 
ідэалогіі» [108, c. 33]. Нават навагоднія тосты атрымліваюць адзі ную ідэала
гічную арыентацыю: «З Новым годам, з новым шчасцем!»; «За зда роўе і 
поспехі тых, хто па закліку партыі паехаў у вёску, у МТС, каб да па маг чы 
калгаснаму сялянству ўзняць сваю гаспадарку!»; «За вялікую друж бу нашай 
краіны і краін народнай дэмакратыі!»; «За поспехі ў бу даў ніц т ве соцыя
лізма!»; «За сваіх братоўпрацоўных за мяжой, якія стогнуць пад ярмом 
капітала!»; «За лепшых барацьбітоў за мір – Поля Робсана, Го вар да Фаста, 
Назыма Хікмета, Пабло Неруда і многіх іншых!»; «Няхай будзе дружба 
паміж народамі! Няхай будзе трывалы мір на зямлі!» (Зв. 1954. 1 студз.)

Канцэпт шчасце. Друк укараняў гіпертрафаваную пагарду да каштоў
насцяў самога жыцця, прыярытэт дзяржаўнага перад асабістым. (Параўн.: 
«Маладая даярка ведае ўжо, што яе шчасце заключаецца ў шчасці калга
са». – СС. 1949. 17 лістап.) Універсальныя агульначалаве чыя канцэпты 
падвяргаюцца ідэалагічнай апрацоўцы і набываюць ідэалагізаваную 
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дэфініцыю – вялікае совецкае шчасце (СС. 1949. 17 ліс тап.). Дамінанты 
агульнай нацыянальнай лагасферы пераасэнсоў ваюцца і па да юц ца толькі ў 
тым ракурсе, які неабходны ўладам. Напрыклад: «Шчасце прыйшло ў дом 
Паўла Яцкевіча. Ёсць у яго сёння і зямля, і хата, і жывёла. Дзеці выйшлі 
ў людзі. А галоўнае яго багацце – свабоднае жыц цё, якога не ведалі ні 
яго бацька, ні прадзед... Шчасце знаходзіцца... на со вец кай зямлі. Сталін 
даў працоўнаму народу шчасце» (СС. 1948. 11 студз.). Лозунгі на старон
ках газет уяўлялі сабой ідэалагічны лей т ма тыў безальтэрнатыўнага выбару: 
«Якое шчасце быць удзельнікам бу даў ніц т ва камунізма!»; «Няма большага 
шчасця, чым жыць і сумленна пра ца ваць у нашай совецкай краіне»; «У 
калгасе шчасце селяніна» (СС. 1949. 4 студз.); «Шчасце быць грамадзянінам 
Саюза ССР» (ЧЗ. 1936. 2 жн.). Ма са вая камунікацыя ў гэты перыяд пры
мусова вызваляецца ад ва ры я тыў нас ці: «У нашай краіне ўсё робіцца для 
шчасця чалавека» (Зв. 1954. 1 студз.). Маўленчая формула чалавечае шчас-
це ў беларускіх СМІ ад па вя дае формуле калгаснае, савецкае шчасце. 
Савецкія людзі праз гэта верылі ў ідэал шчаслівага жыцця і імкнуліся тва
рыць яго напружанай працай.

Канцэпт праца. Канцэпты субсферы жыццё, ключавыя ў агу ль най ла
гасферы, трансфармуюць свой канкрэтны змест у лагасферы бе ла рус кіх СМІ. 
Захоўваючы лексічнае значэнне, яны набываюць ідэала гічную канатацыю. 
Так, канцэпт праца ва ўмовах газетнага тэксту спалу чаецца з ідэалагемай 
на карысць Радзімы: «Труд, который создаёт все мате риальные и культурные 
ценности, труд, который облагораживает людей и украшает нашу землю, 
труд, который делает нашу страну всё богаче и сильнее, – этот труд стал 
самой жизненной потребностью миллионов советских людей, источником их 
настоящего человеческого счастья» (СБ. 1958. 26 авг.). Канцэпт праца ў 
масаваінфармацыйным дыскурсе набывае ўстойлівую сувязь з ідэалагічным 
канцэптам сацыялізм: «Соцыялізм будуецца на працы. Соцыялізм і праца 
неадлучны адзін ад другога» (ЧЗ. 1936. 5 кастр.). Праца ва ўмовах сацыялізму 
становіцца вымяральнікам маральных якасцяў чалавека, які ў працэсе працы 
спалучае асабістыя і грамадскія інтарэсы і тым самым ператварае працу ў 
ганаровую справу. Са цы я ліс тыч ная праца ўзводзіцца ў абсалют і ста но віц
ца цэнтральным па няц цем савецкай ментальнасці. Перавага аддаецца перш
наперш працы ка лек тыў най – дзеля народа і на карысць Радзімы. «Вся 
наша работа посвящена служению народу, борьбе за его счастье» (СБ. 1968. 
26 окт.); «Ніякая іншая сіла не зробіць чалавека вялікім і муд рым, як гэта 
робіць сі ла працы – калектыўнай, дружнай, свабоднай пра цы» (Зв. 1961. 
2 крас.); «Радзіме, партыі – стаха наўская праца» (ЧЗ. 1974. 19 кастр.). 
Сістэма каштоўнасцяў у новым мен тальным свеце як быццам і не падмяня
ецца, але пановаму асэнсоўваецца. Напрыклад: маё – гэта наша, наша – 
гэта маё. «Савецкі чалавек ведае, што ён працуе для свайго народа. Паняц
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це «маё» трывала зліваецца ў яго з паняццем «наша». Ён думае маштабна, 
падзяржаўнаму. Меркай каштоў насці палітычнай сталасці з’яўляюцца ў нас 
перш за ўсё яго сумленныя адносіны да працы» (ЧЗ. 1974. 5 снеж.). Адносіны 
да працы ёсць выз на ча ль ная рыса сап раў д на га грамадзяніна Савецкай краіны: 
«Галоўны па каз чык – праца» (ЧЗ. 1974. 13 кастр.).

Лексема праца стала апорнай у шэрагу атрыбутыўных сло ваз лу чэн няў: 
упар тая праца, старанная, плённая, клапатлівая, штодзённая, ге-
ра іч ная, твор чая, мірная, стваральная, стаханаўская, выхаваўчая, 
прак тыч ная, ку ль тур на-масавая і інш. Шляхам кантэнтаналізу вызна
чаны но выя асэн саванні кан цэп та праца як сведчанні новага характару маў
лен чамыслі цельнай дзей нас ці соцыуму.

Праца: 
1) справа чэсці і славы: «Самае выдатнае ў спаборніцтве зак лю ча ец ца 

ў тым, што яно ўтварае карэнны пераварот у поглядах людзей на пра цу, бо 
яно пе рат ва рае працу з зазорнага і невыноснага цяжару, якім яна лічылася 
раней, у спра ву чэсці, у справу славы, у справу доблесці і ге рой с т ва» (СС. 
1946. 10 студз.);

2) чалавечае прызначэнне: «Сапраўды, чалавек і праца – не падзе ль
ныя па няц ці ў нашай краіне» (ЧЗ. 1974. 5 снеж.);

3) знак падзякі за шчаслівае жыццё: «Сваёй стараннай працай ста ра
юц ца члены сям’і пуцявога абходчыка аддзякаваць Радзіме за гэтыя кло па
ты» (Зв. 1954. 6 ліп.);

4) творчасць: «Слова праца набыло ўжо іншы змест. Цяпер гэта сло
ва ста іць побач са словам творчасць. Нездарма лепшых калгаснікаў на зы
ва юць твор ца мі высокіх ураджаяў» (ЛіМ. 1948. 20 сак.);

5) выхавацелька: «Праца дысцыплінуе, выхоўвае дзяцей» (Наст. г. 1952. 
26 чэрв.);

6) зброя: «Няспыннай працай сваёй змагаемся за мір на зямлі» (Наст. г. 
1952. 29 мая);

7) асноўны занятак: «Совецкі народ заняты мірнай стваральнай пра
цай» (Наст. г. 1952. 22 студз.);

8) галоўны прадмет адлюстравання ў мастацкай творчасці: «Па
каз ад наў лен чай працы павінен заняць асноўнае месца ў беларускай лі та
ра ту ры» (ЛіМ. 1948. 6 сак.).

У ментальным полі праца трывала замацоўваецца паняцце спабор-
ніцтва: «Спаборніцтва за камуністычную працу ўнесла шмат новага не 
то ль кі ў адносіны да працы. Але і ў паводзіны людзей дома...» (Зв. 1961. 
5 крас.). Яно, на наш погляд, прыўносіла элемент агрэсіўнасці, сты му ля ва
ла развіццё не леп шых чалавечых якасцяў.
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субсфера зямля

Савецкія газеты аперыруюць новымі маў лен чы мі формуламі, якія пе
райначваюць традыцыйныя ўяўленні пра зям лю як свой, улас ны скарб. 
«Колектывізуючы сваю зямлю, сяляне спрэс і да са ма га ка рэ нь ня зьмень
ваюць самы твар зямлі і ўсё жыцьцё на ёй. Яны пры ходзяць на бу даў ніц т ва, 
развітаўшыся назаўсёды з сваёю гэтакаю зям лёю, якую яны аралі спрад ве
ку і якая спрадвеку ляжала страшным ця жа рам на іхніх плячох» (ЛіМ. 1932. 
6 сак.). Прыватная ўласнасць на зямлю трак та ва ла ся як «векавыя ўлас-
ніц кія забабоны сялян», «рабская адданасць да сваёй палоскі зямлі, да 
сваёй улас най гаспадаркі», па якой ленінскі Дэк рэт аб зямлі «нанёс сакру
шальны ўдар» (СС. 1946. 19 мая). Кожная ацэн ка, якая выказвалася ў тэк
стах беларускіх СМІ, выз на ча ла ся ідэ а ла гіч ны мі догмамі. 

Прапагандуецца карыслівае стаўленне да зямлі, у пэўнай ступені гвал
тоў нае. «Калгаснік ва  всеўзбраенні навукі стаў сапраўдным гас па да ром зямлі. 
Не зямля дае яму цяпер, як ласку, багаты ўраджай. Ён сваёй во ляй бярэ яго 
ад зям лі і бярэ той поўнай мерай, на якую здольны яго веды і ўлас ная праца» 
(ЛіМ. 1948. 20 сак.). Дамінуючым значэннем канцэпта зям ля становіцца 
ра зу мен не яе як сродку вытворчасці, неабходнай ма тэ ры я ль най прадпасылкі 
пра цэ су працы: «посевная площадь», натуральная се на жаць, пасьбішчы, 
кар ма выя ўгоддзі, лугі, глеба, поле, «уплотнённая поч ва». У тэкстах 
савецкага пе ры я ду шырока рэалізуецца і значэнне зямля – тэры торыя 
пэўнай краіны з пэў ным грамадскім ладам (савецкім). У 1950 – пачатку 
1960х гг. актыўна за ма цоў ва ец ца новае значэнне: Зямля – пла не та Со-
нечнай сістэмы. «Незлічоныя ба гац ці захоўваюцца ў нетрах Зям лі» (Зв. 
1961. 6 крас.). На гэта паўплывала ас ва ен не касмічнай прас то ры, палёт 
Юрыя Гагарына ў космас. У шэрагу ма тэ ры я лаў зямля выступае як 
своеасаблівая форма аплаты. «Во многих совхозах в связи с не дос тат ком 
тяговой силы земля отдаётся в обработку крестьянам за по ль зо ван ие лу гами 
и землёй» (Зв. 1923. 18 окт.). На семантыку слова нак лад ва ла ся но вая кана
тацыя, без якой выкарыстанне канцэпта зямля ў пе ры я дыч ным дру ку раз
глядалася як з’ява рэакцыйная, антынародная. Ужыванне кан цэп та зямля са 
значэннем жывая істота, аснова светабудовы, цэлы сус вет ак ту а лі за
ва ла ся толькі з 1960х гг.: «Зямля... Гэта цэлы свет, свет скла да ны, пры го жы 
і гарманічны. І толькі тым зямля адкрывае свае та ям ні цы, хто добра ве дае яе 
законы, даражыць прафесіяй хлебароба» (ЧЗ. 1965. 10 студз.), «...дыхае бу
дучым ураджаем зямля – за нашы клопаты яна павін на ад дзя ка ваць багатым 
ураджаем» (ЧЗ. 1976. 18 мая). У 1960–1970я гг. становяцца да мі нан т ны мі 
канцэпты хлеб і поле: «Во имя хлеба!» (СБ. 1977. 12 авг.); «Што “сказала” 
поле» (Зв. 1974. 8 жн.); «Поле атэстуе хле ба ро ба» (Зв. 1974. 20 ве рас.). 

У тэкстах савецкага перыяду адшліфавана ўніверсальная для са вец ка га 
пе ры я ду маўленчая формула чорнага і белага, змяшэнне паняццяў на ша 
і маё. За мест рэпрэзентацыі тагачаснай рэальнасці – адабралі ўсё, ні чо га 
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свайго няма – сцвярджаецца міф: Мы – гаспадары  зямлі. «Вось за тым 
узгоркам пачынаецца наша поле. Праўда, нашым яно стала пры совецкай 
уладзе, а раней належала князю Чацвяртынскаму. Кроку нельга было ступіць, 
каб не трапіць на яго зямлю. А сваёй мелі мізэрныя кавалачкі... Мяне такса
ма толькі совецкая ўлада зрабіла сапраўдным гаспадаром зямлі... не бачылі 
мы да совецкай улады сапраўднага жыцця. Палавіна гэтых гаспадарак не мела 
ні сваіх коней, ні свайго інвентару... Але мінулае засталося ззаду. Цяпер 
надышоў другі час – устаноўлена наша народная ўлада. Стаўшы гаспадарамі 
сваёй зямлі, абухаўцы прыкладаюць вялікія намаганні, каб іх палі былі ста
ранна дагледжаны, каб на іх вырас высокі ўраджай» (СС. 1946. 19 мая).

Кардынальныя змены адбыліся ў семантыцы канцэпта гаспадар. Ка лі ў 
на род най культуры гаспадар – гэта ўласнік, дык пры савецкім ладзе бы ла 
цал кам страчана гэтая сема: «Усюды працуюць клапатлівыя гас па да ры, якія 
сваёй сум лен най працай памнажаюць багацці калгаса, Радзімы, уно сяць свой 
дас той ны ўклад у справу будаўніцтва камуністычнага гра мад с т ва» (Зв. 1959. 
17 ліп.). Сяляне страцілі становішча самастойных гас па да роў, іх прымацавалі 
да зямлі пазаэканамічнымі метадамі. Гаспадар – аба вяз ко ва калгаснік: 
«Калгаснікі – не проста земляробы, якія за да ва ль ня юц ца тым, што зямля 
ім дасць, а сапраўдныя гаспадары зямлі» (СС. 1949. 25 ліп.). Доказам да мі
нан т нас ці гэтага паняцця з’яўляецца вынас яго ў моц ную пазіцыю: «Сёння – 
на ву чэ нец, заўтра – гаспадар зямлі калгаснай» (ЧЗ. 1965. 5 чэрв.).

Зместавая аснова тэкстаў беларускіх СМІ – ідэалагічныя прад пі сан ні, 
якія функцыянуюць у нарматыўным ідэалагічным кантэкстуальным ася род
дзі і садзейнічаюць замацаванню афіцыйных ідэалагем і міфаў у свя до мас ці 
бе ла ру саў: «Кожны калгаснік абавязаны чэсна працаваць на гра мад с кай 
зямлі. Дру гое патрабаванне Статута – бесперапынна па вя ліч ваць грамадскае 
багацце. Па ру шэн не гэтых норм азначае падрыў устояў кал гас на га ладу» 
(СС. 1949. 29 ліп.). 

Семантычная структура канцэпта зямля ў савецкі час кардынальна тран
с фар му ец ца. Пад форму таго ж самага знака падводзіцца новы змест, кры
ні цай якога служыць афіцыйная сістэма ідэалагем. Адвечная бінарная струк
ту ра свая зямля – чужая зямля паглынаецца паняццем калектыўная 
зям ля. Такое асэн са ван не спарадзіла і адпаведныя маўленчыя формулы: 
са вец кі народ – гас па дар зямлі; маё – гэта наша, наша – гэта маё. 
Ды я лек ты ка часткі і цэлага рас паў сюд ж ва ец ца на мысленне, эмоцыі, па
водзі ны, працоўную дзейнасць і па ра лі зуе індывідуальнасць.

Канцэпт Радзіма. Любоў да сацыялістычнай Радзімы пра ходзіць лейт
матывам у масаваінфармацыйным дыскурсе. Пры гэтым Радзі ма – СССР: 
«Наша вялікая сацыялістычная Радзіма – СССР» (Зв. 1954. 3 ліп.), а Бе-
ларусь – толькі адна з рэспублік вялікай дзяржавы: «Беларусь – у мінулым 
ад с та лая ўскраіна царскай Расіі – ператварылася ў квіт не ю чую індустрыяльна
кал гас ную рэспубліку» (Зв. 1954. 1 студз.). Ад па вед ныя трансфармацыі 
ад бы ва юц ца і з паняццем сталіца, якое ў ме жах інфарма цыйнага кантэксту 
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на бы вае рэзкае сэнсавае размежаванне: «Мінск – сталіца Беларусі» (СС. 
1949. 4 ліп.), а не Радзімы. У той час «сталіца нашай Радзі мы – Масква» 
(СС. 1949. 27 кастр.). 

Беларусь: 
1) краіна калгасаў: «...створана краіна соцыялістычнай індустрыі, саў

гас накалгаснай вёскі» (ЧЗ. 1936. 14 ліп.);
2) частка СССР: «Беларускі народ прасякнут беззаветнай любоўю і 

адданасцю да сваёй мацерырадзімы, да вялікага непераможнага Саюза ССР, 
неадрыўнай і неадлучнай часткай якога заўсёды была, ёсць і будзе Белару
ская Совецкая Соцыялістычная Рэспубліка» (ЧЗ. 1936. 14 ліп.); 

3) крэпасць сацыялізму: «Совецкая Беларусь – непрыступная крэ пасць 
соцыялізма на захадзе Совецкага Союза!» (ЧЗ. 1936. 29 ліст.); 

4) вобласць: «Белоруссия, как известно, является, по преимуществу, 
областью сельскохозяйственной» (Зв. 1923. 2 дек.).

Формула пры царызме былі беларусы, але не было Беларусі (ЧЗ. 
1936. 14 ліп.) служыць для фарміравання аднадумства, аднатыпных паводзінаў 
у сітуацыях, набор якіх дакладна вызначаны.

Канцэпт СССР. Гэта новае паняцце ў лагасферы на цы я на ль най ку ль ту
ры народжана рэвалюцыйнымі пераменамі ў 1920 г. Канцэпт СССР па ме ры 
выкарыстання сігніфікуецца наступнымі сэнсамі, якія нап лас тоў ва лі ся на 
яго асноўнае значэнне: 1) нябачаная яшчэ ў гісторыі дзяр жа ва, пабудаваная 
на аснове роўнасці і братняй дружбы народаў; 2) краіна са май яркай дэ мак
ра тыі свету; 3) надзея і спадзяванні мільёнаў абяз до ле ных працоўных свету, 
іх свет лая пуцяводная зорка; 4) вялікая сіла, якая з’яў ля ец ца святлом радасці 
і шчас ця, несакрушальным аплотам міру і бяс пе кі для ўсіх працоўных; 
5) краіна «самага буйнага ў сьвеце земляробства на аснове колектывізацыі»; 
6) краіна дык та ту ры пралетарыяту; 7) адзіная кра і на ў свеце, «где хозяй
ственной жиз нью умело руководит твердая рука вел и ко го кормчего – про
летариата»; 8) кра і на Советаў, радзіма камунізму; 9) цеснае аб’яднанне 
савецкіх рэспублік і інш. Гэ тыя і іншыя значэнні, вер ба лі за ва ныя на старон
ках друку ў шэрагу маў лен чых формул, у ма са ваінфармацыйнай прасторы 
савецкага перыяду ствараюць афі цый ны ма лю нак рэчаіснасці.

субсфера рэлігія

Савецкі перыяд у развіцці ментальнамаў лен чай культуры соцыуму мож
на ахарактарызаваць як час разбурэння рэ лі гій най ку ль ту ры: «Будем жить 
по законам не божеским, а пролетарским» (Зв. 1923. 7 апр.). Дыскурс 
савецкіх газет атрымлівае атэістычную ары ен та цыю: «Рэлігія – гэ та су
цэльнае ашуканства, дурман для народа... Рэ лі гія з усімі яе абрадамі і свяш
чэн нас лу жы це ля мі з’яўляецца вялікім злом чала вецтва» (Зв. 1959. 10 ліп.). 
У грамадскае ўяўленне ўкараняюцца пры мі тыў ныя аксіялагічныя ме ха ніз мы, 
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безальтэрнатыўны погляд: «Паглядзіце, як мы жывём. Добра, шчас лі ва, у 
поўным дастатку. А мы ж у бо га не верым. Значыць, няма ні бога, ні чор та» 
(Зв. 1959. 22 ліп.). 

У савецкай інтэрпрэтацыі рэлігійныя канцэпты тыпу душа, дух, Бог 
на бы ва лі адмоўную канатацыю: «Рэлігійная мараль наскрозь прасякнута 
кры ва душ нас цю... аднымі словамі «любі бліжняга» і клопатамі аб вы ра та
ван ні сваёй «душы» бліжняму не дапаможаш» (Зв. 1961. 18 мая). Шэраг 
ма ра ль ных кан цэп таў аксіялагічна перапрацоўваецца, набывае суп ра ць лег
лае канататыўнае гу чан не. Актыўна пачынае выкарыстоўвацца да мі нан т ная 
лексема ў ан ты рэ лі гій най тэматыцы – канцэпт атэізм: «Атеизм – убеж
ден ие, внесшее свет и яс ность в жизнь» (СБ. 1968. 15 нояб.); «Не менш 
важная задача – атэістычнае вы ха ван не навучэнцаў. Трэба дабіцца та го, 
каб падрастаючае пакаленне, наша мо ладзь аб шкодзе рэлігіі ведала са 
школьнай парты» (Зв. 1959. 2 ліп.). Газеты праз выкарыстанне інтанацыі 
загаду актыўна ўплывалі на мысленне людзей: «усилить свою антирелиги
озную работу» (Зв. 1923. 1 марта), «узмацніць атэ іс тыч нае вы ха ван не 
моладзі», «наладзіць работу па атэістычнай прапагандзе...» (ЧЗ. 1974. 21 ве
рас.). Рэгулярнасць такой інтанацыі стварала прымусовы тып па водзі наў «у 
духу ваяўнічага атэізму», які характарызуе савецкую мен та ль насць. Агульная 
мысліцельная формула, якая адлюстроўвае адносіны бе ла ру саў да рэлігіі ў 
савецкі перыяд, перагукваецца з лозунгам тых ча соў: рэлігія – гэ та опіум 
для народа.

субсфера мова

Правядзенне палітыкі беларусізацыі ў 1920я гг. вызначыла ключавы 
статус у лагасферы нацыянальнай культуры канцэпта мова. «Кастрычніцкая 
рэвалюцыя дала магчымасьць сьмела і вольна загаварыць на беларускай 
мове, яна зрабіла гэтую мову зброяй клясавай барацьбы» (ЧЗ. 1926. 2 снеж.). 
У шэрагу матэрыялаў можна было назіраць, як дырэктыўна канцэпту мова 
надаецца статус ключавога: «...прымусіць комсамольцаў працаваць на род
най беларускай мове, а тым, хто  «не разумее» беларускую мову – загадаць 
выпісваць беларускія газэты і часопісы і вучыцца па іх» (ЧЗ. 1926. 2 верас.). 
Нягледзячы на непаслядоўнасць і выкарыстанне адміністрацыйных метадаў, 
а таксама непазбежную ідэалагічную абмежаванасць, палітыка беларусізацыі 
стварыла ўмовы для значнага пашырэння беларускай мовы сярод насель
ніцтва, павелічэння кола яе носьбітаў. 

У шэрагу артыкулаў канцэпты мова і слова знаходзяцца ў сіна німічнай 
сувязі: «...калі чалавеку, які не спрыяюча адносіцца да беларускай мовы, 
пачытаць штонебудзь з мастацкай творчасьці, то ў яго погляд зьменіцца ў 
адносінах да беларускай мовы: ён ужо знойдзе пэўныя каштоўнасьці ў гэтым 
слове, ён упэўніцца, што на гэтай мове можна тварыць» (ЧЗ. 1926. 1 ліп.).
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Паступова канцэпт мова страчвае сваю частотнасць у масаваінфар
мацыйных тэкстах, аддаючы вядучую ролю канцэпту слова. Ключавое па
няцце слова набывае значэнне клятвы, абавязацельства, ідэалагічнай 
зброі. Параўн.: «Слова, дадзенае правадыру, – свяшчэнная клятва» (СС. 
1949. 6 чэрв.), «Каб з гонарам выканаць дадзенае слова, хлебаробы сёлета 
шмат папрацавалі» (ЧЗ. 1974. 4 ліп.), «Мы павінны ўзмацніць нашае зма
га нь не за баяздольнасьць СССР і шляхам такога моцнага аружжа, якім 
зьяў ля ец ца мастацкае слова» (ЛіМ. 1932. 25 мая). Канцэпт слова аса цы
я тыў на звязаны з канцэптамі чэсць, праўда, ідэя, справа, праца. Ён актыўна 
выкарыстоў ваецца ў назвах артыкулаў: «Стрымаем слова, дадзенае пра ва
ды ру», «Слова, дадзенае Радзіме, таварышу Сталіну, – свяшчэннае сло ва!» 
(СС. 1948. 13 мая).

Канцэпт культура. У тагачасным друку ён звязаны з паняццямі ба ра-
ць ба, жыццё, праца: «Под культурой и новым бытом надо понимать бо рь-
бу за все те изменения в сознании и быту, нравах, привычках и навыках 
ра бо че го, которые необходимы для создания из него просвещенного, де я
те ль но го и культурного производителя и гражданина Советской страны... 
Нам нужна культура в работе, культура в жизни, культура в быту» (Зв. 1923. 
16 окт.). У 1930я гг. пачалася рэвізія зместу нацыянальнай ку ль ту ры. 
Ствараліся но выя канцэпцыі гісторыі Беларусі, у якіх прыніжалася і аб ра
жа ла ся нацыя нальная годнасць беларусаў. Сталінская фармулёўка па няц ця 
культура – «нацыянальная па форме і сацыялістычная па зьместу» – 
стала ідэалагемай, якая ўкаранялася ў якасці ісціны і набывала ў працэсе 
фун к цы я на ван ня сваю драматургію. «Нацыянальная культура ў эпоху дык
та ту ры пралета рыята ёсць соцыялістычная па свайму зместу і на цы я на ль ная 
па форме культура» (ЧЗ. 1936. 4 ліп.). У выніку гэтага знішчэнне сап раў
д на га зместу паняцця нацыянальная культура рабілася пад ло зун гам ства
рэння «новай» сацыялістычнай культуры, у якой нацыянальнае па він на было 
выконваць толькі функцыі формы. Разгортванне кон т р бе ла ру сі за цыі ва 
ўмовах маса вых рэпрэсій прывяло да значных зрухаў у са цы я ль на
псіхалагічнай і маў ленчамысліцельнай сферах. Па сутнасці, маў лен чая 
формула культура беларускага народа, нацыянальная па форме і са-
цы я ліс тыч ная па змесце адпаведна ўплывала і на лагасферу. Ус та ля ваў ся 
моцны негатыўны стэрэа тып успрымання ўласнай мовы і ўласнай ку ль ту ры, 
які абумовіў абыякавае, а часам і агрэсіўна негатыўнае да іх стаў лен не.

Пераасэнсаванне каштоўнасцяў прывяло да кардынальнай пе ра бу до вы 
мадэлі свету, да палярнасці многіх канцэптаў. Так, шматлікія да мі нан т ныя 
паняцці, якія ўтваралі ядро канцэптасферы «Нашай Нівы», былі вы ціс ну ты 
на перыферыю альбо істотна пераасэнсаваны. Гэта, у сваю чар гу, адбілася 
на сродках масавай інфармацыі, якія, з аднаго боку, ад люс т роў ва лі сацыяль
ную рэчаіснасць, з другога – уплывалі на характар яе раз віц ця і спараджалі 
адпаведны сацыяльны кантэкст.
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3.2. Маўленчы ідэал беларускіх сМі савецкага перыяду

Мова савецкіх сродкаў масавай інфармацыі ідэалагічна кан цэн т ра ва ная: 
адбіраліся ключавыя словыідэалагемы (пяцігодка, сямігодка, кал гас, 
ка му нізм, сацыялізм); устойлівыя словазлучэнніідэалагемы (сацыялістыч-
нае гра мад с т ва, калгасны лад, грамадская гаспадарка, са цы я ліс тыч-
нае спа бор ніц т ва); міфы савецкага часу, перш за ўсё міф пра ка му ніс тыч
ную будучыню. У тагачасным грамадстве жорстка рэг ла мен та ва лі ся не толькі 
змест, але і сама «мова» друку [39, c. 286). 

Адной з асаблівасцяў лагасферы ў таталітарны перыяд з’яўляецца ага
на ль насць, накіраванасць на барацьбу, на выкрыццё «ворага». Для Ста лі
на і яго аднадумцаў галоўным ворагам быў класавы элемент, таму дак т ры най 
ста лі ніз му з’яўлялася барацьба з класавым ворагам. Калі ў 1920–1930я гг. 
апазіцыю па няц цю савецкі чалавек утвараў канцэпт кулак, у 1940я – 
фа шыст, дык у 1950я актывізаваўся канцэпт імперыяліст. 

Пры таталітарным рэжыме ўзрастае роля так званай ваеннай ме та-
фа ры. «Мільённая армія – аратых, сейбітаў, трактарыстаў, ба ра на ва ль ні
каў і аг ра но маў – заняла зыходныя пазіцыі для вялікага змагання за новы 
ўрад жай» (ЛіМ. 1948. 3 крас.), «шырокім фронтам разгарнуць пад рых
тоў ку да веснавой сяў бы» (Зв. 1954. 7 студз.). Гэты факт не толькі ад люс
т роў вае працэсы ў гра мад с т ве, змяняе «стандартныя ўяўленні аб фрагмен
це рэ ча іс нас ці» [190, c. 217], але і «схіляе чалавека да дзейнасці ў накірунку 
выб ра най метафорыкі» [106, c. 270]. Газетнамоўныя стандарты прама ад
люс т роў ва юць сацыяльнапа лі тыч ныя ідэалы, якія выконваюць галоўную 
ро лю пры адборы маўленчых срод каў [100, c. 190]. Пры аналізе метафар, 
што выкарыстоўваюцца ў га зет ным дыскурсе, відавочная іх тэматычная аб
ме жа ва насць: іх можна падзяліць на два тэматычныя шэрагі. Першы звя
за ны з вайсковай лексікай, армейскім жыц цём, другі – з вучэбнай лек сі кай, 
школьным жыццём: «Экзамен выдержан блес тя ще» (Зв. 1923. 4 дек.), «Каб 
пяцёркі ставіла жыццё» (ЧЗ. 1965. 5 чэрв.).

Асаблівасць ідэалагічнага знака шырока адбілася на мове савецкіх СМІ, 
а менавіта на шырокай распаўсюджанасці так званых высокіх слоў, ты пу 
пат ры я тызм, подзвіг, энтузіязм, Радзіма і іншых: «інтарэсы Радзі мы», 
«высока аца ні ла Радзіма», «праславіць Радзіму» (СС. 1949. 15 крас.), 
«Радзіме, партыі – сар дэч нае дзякуй» (ЧЗ. 1974. 20 жн.). Асаблівасць гэ
тых слоў у тым, што яны мо гуць набываць супрацьлеглае гучанне, таму 
кож ная сацыяльная група вы ка рыс тоў вае іх у сваіх мэтах. Так было са сло
вам нацыяналізм: «Трэба нам скон чыць і з рэшткамі нацыяналізма і з ніз
ка пак лон с т вам перад Захадам» (ЛіМ. 1948. 28 лют.); патрыятызм: 
«М. Рыль скі няправільна разумеў сутнасць пат ры я тыз ма. У чым крыніца 
яго любві да Радзімы? Ці ў тым, што яна – совецкая зямля? Ці ў тым, што 
на гэтай зямлі пабудаваны соцыялізм? Не. Для яго Украіна – ідэлічны край, 
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дзе не існуе ні працы, ні барацьбы, дзе прыгожа растуць ландышы вакол 
мілых садовых сцежак, па якіх у дзяцінстве бегаў паэт» (ЛіМ. 1948. 6 сак.). 
Нярэдкая з’ява на старонках газет – злучэнне пафасу і гратэску: «Родине – 
больше птичьего мяса и яиц» (СБ. 1958. 3 июля). Злоўжыванне словамі, 
часцей свядомае, чым несвядомае, спарадзіла недавер да іх. Слова, па сва
ёй канататыўнай семантыцы пераканаўчае, стала сумніўным, непераканаўчым.

Любая сапраўдная цікавасць да развіцця беларускай мовы, захавання 
нацыянальнакультурных традыцый кваліфікаваліся як нацыяналізм, у якім 
таталітарны рэжым бачыў для сябе галоўную небяспеку. Напрыклад: «Ворагі 
народа – беларускія нацыяналісты» (ЧЗ. 1936. 11 кастр.).

Міжасобасныя зносіны ў соцыуме дэфармуюцца. Маўленчы быт, заў
ва жае Н. Купіна, стаў полем выяўлення ідэалагічнай добранадзейнасці [106, 
c. 250]. Кожны дыялог спраектаваны на публічнае ўспрыманне, якое пат
ра буе вер нас ці ідэалагічным догмам. Параўн.: «Добра, культурна жы ву, і 
хлеб ёсць і да хлеба. Дзеці ў школе вучацца, у маёй хаце гаворыць ра дыё. 
Цяпер я ча ла ве кам стаў. І ўсё гэта дзякуючы совецкай уладзе, дзя ку ю чы яму, 
нашаму пра ва ды ру, – і калгаснік з любоўю паглядзеў на партрэт та ва ры ша 
Сталіна» (Наст. г. 1952. 18 верас.).

Ацэнка, якая выражалася ў тэкстах СМІ, вызначалася палітычнымі фак
та ра мі. Даследчык С. Вінаградаў звяртае ўвагу «на глабальную ідэ а ла гі за
ва насць» усёй, а не толькі партыйнай прэсы; на арыентацыю фар мі ра ван ня 
адзі на га светапогляду як неабходнага і найбольш важнага выніку дзей нас ці 
ор га наў друку; на дамінаванне асаблівага тыпу ацэначнасці, пры якім ацэ
начныя зна кі сіметрычна размеркаваны па ідэалагічных аб ’ ек тах («наша» 
«+», «не на ша» «–») [40, c. 310]. Так сродкі масавай ін фар ма цыі аперы
руюць ідэ а ла гіч ны мі канцэптамі, якія складаюць каштоўнасці тра ды цый на
га ментальнага свету (са знакам «–») і новага ментальнага све ту (са знакам 
«+»). Новыя ідэалагемы, што ўтрымліваюцца ў словах і тэк с тах, набываюць 
сацыяльны змест і ў цэлым выз на ча юць паводзіны ча ла ве ка і яго лёс у 
таталітарным грамадстве. Як слуш на адзначае В. Іўчанкаў, «ідэалогіяй было 
прасякнута ўсё, яе карані ўчэпіста ўва ходзі лі ў эт нап сі ха ла гіч ную парадыгму 
жыццёвага ўладкавання, кан с т ру я ва лі ментальны свет савецкага чалавека» 
[77, с. 80]. 

Супрацьпастаўленне таго, што было і што стала, рэалізавана ў кан тэк
с та вых апазіцыях: панскае поле, паднявольная праца, крывавыя мазалі, 
чэр с т вы ка ва лак бядняцкага хлеба – вялікія правы, гаспадар сваёй 
зямлі, пра цуй, ву чы ся, усё тваё і ўсё для цябе. Прамежкавыя паняцці ў 
апа зі цый ных радах, ар га ні за ва ных па прынцыпе ідэалагічнай палярызацыі, 
ад сут ні ча юць: «Там – за ня пад і зруйнаваньне, тут – росквіт і рост» (ЛіМ. 
1932. 8 кастр.). Увесь час пра водзяц ца параўнанні сучаснага з мінулым, і 
такія па раў нан ні з’яўляюцца, сцвяр д жае газета, «натуральнымі і зразумелымі, 
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бо мінулае беларускага на ро ду – гэта галеча і голад, гэта патройны гнёт: 
па лі тыч ны, сацыяльнаэканамічны і нацыянальны...» (ЧЗ. 1936. 4 лістап.).

Разгляд катэгорый маё – наша, раскрыццё ў гэтай сувязі тэрміна гра-
мад с кая ўласнасць знайшлі месца і ў навуковых работах [48, c. 67; 179, 
c. 40]. Ка тэ го рыя наша асэнсоўвалася не проста як нейкае абстрактнае 
ра зу мен не, а ме на ві та наш агульны здабытак, ад якога ў першую чаргу 
за ле жыць дабрабыт як усяго грамадства, так і кожнага яго члена. Маё са
сту пае месца шырокаму на ша. 

У адносінах да праўдзівасці маўлення ў беларускіх СМІ пануе сэн са вы 
і ма ра ль ны рэлятывізм – адарванасць слоў ад думак, іх бе зад нос насць. 
М. Карповіч у артыкуле «Лінгвістыка на службе ісціны і лжы» ўпер шы ню 
ў дас ле да ван нях дыскурсу беларускіх СМІ разглядае спосабы вы ка рыс тан
ня мо вы ў сродках масавай інфармацыі з мэтай падману і до каз на даводзіць, 
што пра па ган дыс ц кая сутнасць прыгожых слоўімператываў заключаецца ў 
ім к нен ні ўтаіць ісціну [84, c. 7]. Сродкі ма са вай інфармацыі ў абавязковым 
па рад ку павінны былі прапагандаваць, ука ра няць тую «праўду», якой ма
напольна ва ло дае таталітарная ўлада. Ін фар ма цыя – строга лімітаваная і 
трафарэтная. У ас но ву маўленчага ідэалу та та лі тар на га перыяду па-
кладзена імкненне ўладаў ма ні пу ля ваць мыс лен нем народных мас, што 
знаходзіла сваё выражэнне ў стэ рэ а тып ных маў лен чых формулах, якія 
сістэмна замацоўваліся пе ры я дыч ным друкам на працягу ўсяго савец-
кага часу. І. Сталін, правадыр савецкай кра і ны, дзе, як сцвярджае прапа
ганда, няма «вялікіх» і «малых» народаў, дзе роў насць – адна з абвешчаных 
каштоўнасцяў часу, дэклараваў: «Я хацеў бы пад няць тост за здароўе на-
шага совецкага народа, і перш за ўсё, рускага на ро да... Я п’ю, перш за 
ўсё, за здароўе рускага народа таму, што ён з’яў ля ец ца най больш выдат-
най нацыяй з усіх нацый, якія ўваходзяць у склад Со вец ка га Са ю за... Я 
падымаю тост за здароўе рускага народа не толькі та му, што ён – кі ру ю-
чы народ, але і таму, што ў яго ёсць ясны розум, стойкі ха рак тар і 
цярпенне» (ЛіМ. 1945. 1 чэрв.).

Жорсткасць фармулёвак, іх аднастайная накіраванасць суп ра вад жа ец ца 
двух сэн соў нас цю. Двайны сэнс – сведчанне лжывасці таталітарных ус та но
вак, якія складаюць аснову прымусовых ідэалагічных паводзінаў. «Савецкая 
Кан с ты ту цыя – самая дэмакратычная канстытуцыя ў свеце – за бяс печ вае 
кожнаму гра мадзя ні ну свабоду веравызнання, свабоду ку ль таў. Мы, савецкія 
людзі, лі чым рэлігію страшэнным злом для чалавека...» (Зв. 1961. 8 крас.)

Непразрыстасць – характэрная ўласцівасць савецкага палітычнага дыс
кур су, а гэта значыць і ў дыскурсу СМІ. 

Апазіцыя зверху – уніз дэфармуе ідэалагему і міф аб усеагульнай роў-
нас ці. У адносінах да савецкага друку можна гаварыць, што ў ім адзі най 
праў дай з’яўляецца праўда ўлады, выказванне гэтай «праўды» – адзі нае 
права са вец ка га журналіста. 
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Маўленне мас («савецкіх людзей») структуравана такім чынам, каб пе
рат ва рыць тэкст у «гімн» правадыру і партыі. У артыкуле «Адраджэнне» 
(Наст. г. 1946. 6 лістап.) паўтараецца ажно сем разоў выраз: «Перамагаць 
цяж кас ці нас навучыла партыя, Сталін. І за гэта мы спяваем ім славу». Да
мі ну ю чыя маўленчыя формулы ў лагасферы СМІ – формулы хва лы і 
падзякі: «З імем Ста лі на, з нашай комуністычнай партыяй ба ль шэ ві коў і 
совецкай уладай звя за ны ўсе лепшыя думы і спадзяванні мільёнаў людзей, 
наш агульны лёс, шчас це і будучыня. Пры адным толькі ўпа мі нан ні гэтага 
дарагога імя ў чалавека ра дас на загараюцца вочы, ён увесь на паў ня ец ца 
светлай сілай і бадзёрасцю, га тоў за Сталіна, за Радзіму ісці на любы подзвіг» 
(СС. 1946. 10 студз.). Пры гэ тым формула хвалы рас паў сюд ж ва ла ся на ўсе 
савецкія рэаліі: «Совецкая шко ла з’яўляецца самай пе ра да вой, самай 
прагрэсіўнай школай у свеце» (Зв. 1954. 16 студз.).

Загалоўкі артыкулаў напоўнены модусам аптымізму і трыумфу: «Дзя
куй совецкай уладзе», «На душы лёгка і радасна», «У добры час мы жы вём», 
«Мы атрымалі вялікія правы», «Светлы шлях» (СС. 1948. 11 студз.), «Как 
далеко мы ушли! Как выросли!» (Зв. 1923. 16 окт.) Гэтыя фор му лы ства
ра юць своеасаблівую рытарычную базу лагасферы та та лі тар на га перыяду, 
а ра зам з гэтым і прыватных лагасфер.

Адзін з найбольш пашыраных прыёмаў у маўленчамысліцельнай прак
ты цы журналістаў – цытаванне або спасылка на аўтарытэт тыпу наш пра-
ва дыр і настаўнік таварыш Сталін неаднаразова падкрэсліваў, што.... 
Гэты прыём як абавязковы ўводзіцца ў навуковыя тэксты. На род ны пісьменнік, 
акадэмік К. Крапіва ў артыкуле «Пытанні беларускага пра ва пі су ў святле 
вучэння І. Ста лі на аб мове» піша, а газета цытуе: «Таварыш Сталін указвае, 
што мова раз ві ва ец ца па ўнутраных законах свай го развіцця» (Наст. г. 1952. 
7 лют.). 

Аб’ектыўны, а тым больш крытычны погляд на рэчаіснасць не да пуш
ча ль ны. У таталітарны перыяд прэвалюе аднабаковая камунікацыя: ад ула
даў да падданых. Дыктатары не зацікаўленыя ў адваротнай сувязі. Уся па лі
ты ка ў да чы нен ні да сродкаў масавай інфармацыі зводзіцца да цэн зу ры. 
«Рэгулятарам» свабоды слова ў таталітарным рэжыме выступае сам рэ жым 
(выканаўчая ўлада, дыктатар, партыя). З мэтай стварэння пэўнай кар
ці ны све ту выкарыстоўваюцца моўныя сродкі, якія пафасна і ўзнёсла на
клад ва юц ца на будзённае існаванне і паказваюць яго ў іншым святле (высокія 
тэм пы, светлы шлях, камуністычнае будучае і г. д.), а апаненты (ворагі, 
апа зі цы я не ры і г. д.) малююцца вербальнымі сродкамі з моцным не га тыў
на ацэначным зарадам (шалёныя псы імперыялізму). Сітуацыя кры ху мя
ня ец ца ў часы хрушчоўскай «адлігі». Аднак, як сцвярджае Э. Свярсцюк, усе 
па ка лен ні савецкіх журналістаў глушылі ў сабе пачуццё ад каз нас ці за слова, 
прыс та соў ва ю чы ся да новай рэлігіі – ілжы (Свярсцюк, 1996, c. 32).
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Паслясталінскі перыяд у Беларусі вызначаўся не менш складанымі і 
су пя рэч лі вы мі тэндэнцыямі. З аднаго боку, працэсы лібералізацыі жыцця 
ства ра лі больш спрыяльныя ўмовы для сацыяльнакультурнай дзейнасці, з 
дру го га – дэ мак ра тыч ныя тэндэнцыі блакіраваліся новымі дэфармацыямі 
як у гра мад с капалітычным, так і духоўным жыцці. Апошні савецкі пе ры яд 
(1965–1985 гг.) ха рак та ры зу ец ца, паводле беларускіх навуковых дас ле да
ван няў, адсутнасцю пуб ліч нас ці, свабоднай дыскусіі, адарванасцю на ву кі ад 
практыкі, што спа рад жа ла параднасць, пустаслоўе, сацыяльнае раў на душ ша 
і абыякавасць [18, c. 32]. Сродкі масавай інфар мацыі гэтыя з’я вы таленавіта 
замацоўвалі ў формах маў лен ня накшталт: «Савецкі на род аднадушна 
падтрымлівае і горача адаб рае ўнутраную і знешнюю па лі ты ку» (ЧЗ. 
1976. 1 студз.). Перыядычныя вы дан ні абыходзілі маўчаннем пра ва лы ў са
цыяльнай сферы, штурмаўшчыну, ніз кую якасць прадукцыі. За моў ч ван не 
многіх падзей гісторыі, дагматычнае тлу ма чэн не з’яў та га час на га палітычнага 
жыцця, у тэндэнцыйным асвятленні якіх галоўную ро лю выконвалі сродкі 
масавай інфармацыі, вяло да нарастання кры зіс най сі ту а цыі ў грамадстве, 
адбівалася на развіцці ментальнамаўленчай ку ль ту ры. 

Яшчэ адной тэндэнцыяй СМІ стала цытаванне тэкстаў тагачасных ма са
вых песень. Гэта звязана з фарміраваннем у 1970х – пачатку 1980х гг. 
«комплекснай сістэмы» ідэалагічнага ўздзеяння, якая ўключала ў ся бе і ма
са вае мастацтва, і друк, і манументальную архітэктуру, і тэ ле ба чан не, і радыё. 

Сродкі масавай інфармацыі савецкага перыяду не проста ад люс т роў ва
лі сацыялістычны лад жыцця. Яны прымусова ўплывалі на маў лен чамыс
лі це ль ную дзейнасць соцыуму, ствараючы псеўдарэальнасць. Увесь дыскурс 
СМІ нас к розь быў прасякнуты камуністычнай ідэалогіяй, што паўплывала 
на пе раў т ва рэн не інфармацыйнай прасторы  газеты ў сро дак валюнтарысц
кага ўздзе ян ня на свядомасць чытачоў. Маўленчы ідэ ал – узор прыстой-
нага маў лен ня – у дыскурсе беларускіх СМІ губляў свае на цы я на ль ныя 
вартасці, зводзіў ся да маўленчых стэрэатыпаў, пра сяк ну тых ідэалагічнай 
канатацыяй. Да мі ну ю чыя ў беларускіх СМІ маўленчыя фор му лы выражалі 
ідэалагемы і мі фа ла ге мы новага ладу жыцця – са вец ка га. 

Вывады 

1. На развіцці і фарміраванні лагасферы беларускіх сродкаў ма са вай 
інфармацыі савецкіх часоў адчувальна адбілася трансфармацыя аў та ры тар
на га аднапартыйнага рэжыму ў жорсткую таталітарную сістэму, па бу да ва ную 
на поўным кантролі над грамадствам і асобай. 

2. Семантычная структура сакральных канцэптаў агульнай ла гас фе ры 
(зямля, радзіма, праца, мова, чалавек, сям’я, жыццё) у савецкі час кар
ды на ль на мяняецца. Пад форму таго ж самага знака падводзіцца новы змест, 



крыніцай якога служыць афіцыйная сістэма ідэалагем, што спа радзі ла і ад
паведныя маўленчыя формулы: савецкі народ – гаспадар зямлі; маё – 
гэта наша, наша – гэта маё; савецкі чалавек – сябар, брат, та ва рыш, 
несавецкі – вораг, правакатар; дзеці – піянеры, акцябраты, кам са-
мо ль цы; радзіма – СССР; савецкая сям’я, калгасная сям’я, рабочая сям’я 
і шэ раг інш. 

3. Дамінантныя паняцці канцэптасферы «Нашай Нівы» (родная мо ва, 
беларускі народ, гаспадар, селянін, беларускасць, нацыянальная ку ль-
ту ра, нацыянальнае жыццё, свая зямля) у беларускіх газетах савец кага 
ча су набылі супрацьлеглую канататыўную семантыку. Адвечная бінарная 
струк ту ра свая зямля – чужая зямля паглынаецца паняццем калектыўная 
зям ля. Выкраслены з маўленчай практыкі савецкага бела руса ўсе кан цэп ты 
субсферы рэлігія. Лагасфера беларускіх сродкаў масавай інфармацыі цал
кам саветызавалася, страціла нацыянальнакуль турны кампанент. Пра яе 
нацыянальную прыналежнасць сведчыць амаль што адзіны канцэпт бе ла-
рус кі народ у абмежаваным значэнні.

4. Лагасфера савецкіх СМІ характарызуецца ўзнёслай танальнасцю, 
на бо рам высокіх слоў і ключавых канцэптаўідэалагем. Адрасат аказваў ся 
аб ’ ек там «прапаганды, агітацыі і арганізатарскіх дзеянняў» з боку сродкаў 
ма са вай інфармацыі, якія для гэтай мэты выкарыстоўвалі пэўныя стратэгіі 
і тактыкі кшталту: маўленчая тактыка «чорнага» і «белага», стратэгія па
раў нан ня сучаснага і мінулага, формулы хвалы і падзякі і іншыя, у той час 
як сутнасць культурнагістарычнага працэсу заставала ся нераскрытай. Ас
ноў ныя бінарныя апазіцыі – старое – новае; сучас нае – мінулае; маё – 
на ша.

5. У лагасферы савецкіх СМІ маўленчы ідэал грунтуецца на аб ме жа ва ным 
кодзе – моцным кантролі мовы над мысленнем. Спецыфіка маў лен ча га ідэалу 
праяўляецца ва ўзнаўляльнасці штампаў і клішэ, да мі на ван ні прынцыпаў ба
рацьбы, рэзкіх бінарных сэнсавых апазіцый, адар ва нас ці слова ад думкі і ісціны, 
дэперсаніфікацыі, што не магло не адбіцца на характары маўленчамыслі
цельных паводзінаў соцыуму ва ўсёй яго іе рар хіч нас ці. Гэта знаходзіць яскра
вае пацвярджэнне ў шматлікіх ма тэ ры я лах беларускіх СМІ, прааналізаваных 
намі на прадмет сэнсаваструк тур най характарыстыкі асобных субсфер. 
Дырэктыўнасць як вызначаль ная ры са маўленчага ідэалу лагасферы беларускіх 
СМІ савецкага перыя ду ра бі ла моцны ўплыў на склад думак, на лад жыцця і 
ў цэлым на агуль ную ла гас фе ру нацыянальнай культуры.
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Г л а в а4
лагасфера сучасных Беларускіх сМі
(канец хх – пачатак ххі ст.)

Фарміраванне лагасферы сучасных СМІ пачалося з пераадолення ін
фар ма цый най абмежаванасці, з пазбаўлення ад прыгнёту ідэалогіі, з вы зва
лен ня ад выпрацаванай савецкім часам сістэмы ідэалагем і мі фа ла гем. Гэты 
пра цэс у сродках масавай інфармацыі можна азначыць як пра цэс паступовай 
дэ і дэ а ла гі за цыі і дэміфалагізацыі лагасферы. «После распада СССР ре
спублика не бросилась в омут шоковых реформ, – адзначае «Народная 
газета». –  Выбор был сделан однозначный: строить новое, не ломая старо
го, сохранить лучшее из того, что было накоплено, разумно используя опыт 
модернизации других стран» (НГ. 2006. 9 снеж.). 

Журналістыка мяжы ХХ і ХХІ стст. уяўляе сабой, на думку дас лед чы каў, 
«стракатую з’яву, шматвектарнасць і фенаменальнасць якой выз на ча юц ца 
но вай камунікатыўнай парадыгмай, што ўключае ў сябе іншыя, чым у мі ну
лым, экстра і інтралінгвістычныя фактары» [74, с. 22].

Страта ранейшых ідэалаў прывяла да ўсвядомленай патрэбы ў ду хоў ных 
арыенцірах і маральных ідэалах. «Народу, – сцвярджае «Народная га зе та», – 
как воздух необходима капитальная и ёмкая идея, поднимающая дух, возвы
шающая человека» (НГ. 2002. 23 крас.). Гэту думку праводзіць і «Звязда»: 
«...Беларусі не абысціся без уласнай нацыянальнай ідэі « (Зв. 1999. 11 сак.). 

Трансфармацыя сацыяльнапалітычнай сістэмы не можа не зак ра наць 
інфармацыйную прастору беларускіх СМІ, якая сёння прасякнута но вай 
ідэалогіяй – нацыянальнай ідэяй, якую часцей за ўсё разглядаюць у двух 
планах: «духоўным – выхаванне новага мыслення, пачуцця на цы я на ль най 
годнасці і эканамічным – стварэнне дабрабыту і стабільнасці ў сва ёй краіне» 
[170, c. 5]. Канцэптуалізацыя нацыянальнай ідэі адбываецца праз журналісцкі 
тэкст, які выступае выразнікам сацыяльных пе раў т ва рэн няў. 

Сучасныя сродкі масавай інфармацыі ў сваёй арыентацыі на бе ла рус кую 
нацыянальную ідэю імкнуцца актуалізаваць у публіцыстычным маў лен ні 
канцэпты, якія былі намі вызначаны як дамінантныя ў агульнай ла гас фе ры 
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беларускай культуры і якія структуравалі ў вялікай ступені ла гас фе ру «На
шай Нівы». У сацыяльным вымярэнні сучасныя СМІ самі ства ра юць сабе 
аўдыторыю і генерыруюць дэтэрмінаваныя яе каш тоў нас ця мі і ідэаламі. Пры 
гэтым, як адзначаюць даследчыкі, «з’яўляецца так зва ная “інфармацыйная 
норма”, якая абмяжоўвае і дыктуе механізм ука ра нен ня ў маўленчую прак
тыку патрэбных каштоўнасцяў» [77, с. 62]. 

Сучасная журналістыка прадстаўлена двума відамі: апісальнай жур на ліс
ты кай (факт, аператыўнасць, уплыў на свядомасць) і све та пог ляд най, ці кан
цэп ту а ль най (канцэпцыя, прынцып, мадэляванне свя до мас ці, фарміраванне 
асо бы) (День: ежедневная всеукраинская газета. 2008. 25 сак.). «Мы з’яў
ля ем ся сведкамі гібрыдызацыі дзвюх канцэпцый жур на ліс ты кі – англасакскай 
(інфармацыя павінна служыць толькі праўдзе) і еў ра пей с кай (інфармацыя 
па він на яшчэ і тлумачыць свет, высвятляць сут насць, этымалогію той ці іншай 
з’я вы ці тэндэнцыі). Важна, каб апісанне фак та штонебудзь гаварыла чы
тачу, да па маг ло зразумець, асэнсаваць і пе ра жыць» (День: ежедневная все
ук раи н с кая газета. 2003. 19 верас.). Пра «мыслящую публицистику» так
сама піша ў сва іх працах вядомы львоўскі жур на ліс ты ка вед, прафесар 
В. Здаравега (День: ежед нев ная все ук раи н с кая газета. 2008. 25 сак.). 

Новая ідэалогія, новыя канцэпцыі журналістыкі актыўна ўплы ва юць на 
раз віц цё лагасферы сучасных СМІ, трансфармуючы кан цэп тас фе ру, ары ен
ту ю чы грамадства на перамены глабальнага характару, звязаныя з гла ба лі
за цы яй. 

4.1. асноўныя субсферы ў лагасферы сучасных сМі

Маўленчамысліцельныя паводзіны грамадства сталі прыкметна мя няц
ца з пачаткам пераходнага перыяду. Сродкі масавай інфармацыі 1980я гг. 
вызначылі як «час абнаўлення і радыкальных перамен ва ўсіх сфе рах жыц
ця» (Зв. 1986. 25 чэрв.). 

Ключавое паняцце пераходнага перыяду – перабудова – мае на ўва зе 
пе ра а сэн са ван не жыццёвых каштоўнасцяў. «З чаго пачалі? Перш за ўсё з 
псі ха ла гіч най перабудовы...» (Зв. 1986. 14 лют.) Само паняцце пе ра ход ны 
перыяд з цягам часу выклікае ў грамадстве негатыўную ацэнку, якая і да гэ
туль агуч ва ец ца ў прэсе: «Ішліішлі ў “светлае будучае”, а трапілі ў ней кі 
“пераходны пе ры яд”, трасца яго! Калі ў хуткім часе не выблукаем з на паў
цём на га тунеля, гэ та будзе ўжо не “перыяд”, а цэлая эпоха» (ЛіМ. 2001. 
16 лют.). Аднак менавіта ў гэты перыяд, які пачаўся ў драматычным су тык
нен ні розных палітычных плы няў, ва ўмовах дэмакратызацыі гра мад с т ва 
фарміруюцца новыя і ад рад жа юц ца забытыя каштоўнасці. «Змяніліся часы – 
і каштоўнасці таксама» (НГ. 2002. 4 мая). Актыўна на гэ тыя перамены ў 
псіхалогіі людзей, у іх свядомасці ад рэ а га ва лі сродкі ма са вай інфармацыі. 
Быў вызначаны накірунак дзейнасці СМІ ў пе ра ход ны перыяд – «показывать 
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полную картину происходящих про цес сов, от ра жать всю диалектику жизни, 
содействовать продвижению всего но во го и прогрессивного» (СБ. 1989. 
1 апр.). Перабудова грамадскага жыцця вы ні ка ва ла адмаўленне ад савецкіх 
стэрэатыпаў, змену дамінантных па няц цяў, пе ра мяш чэн не канцэптаў у іерархіі 
каштоўнасцяў, трансфармацыю іх змес ту: «Цэнтральнае звяно новага мыс
лення – новая роля агу ль на ча ла ве чых каш тоў нас цей» (ЧЗ. 1988. 20 лют.). 

Праведзены намі кантэнтаналіз тэкстаў сучасных СМІ, асноўных суб
с фер высвятляе характар пераменаў, што адбыліся і зараз адбываюцца ў 
свя до мас ці грамадства і ў самой сферы масавай камунікацыі.

субсфера жыццё

Яе канцэптавая структура ў лагасферы су час ных СМІ выражаецца шэ
рагам паняццяў, сярод якіх вылучаецца і ад най мен ны кан цэпт жыццё.

Канцэпт жыццё. Канцэпт жыццё заўжды мае высокую час тот насць у 
перыёдыцы і падаецца ў шырокім спектры асацыятыўных су вя зяў. Чалавечае 
жыццё – «найвышэйшая каштоўнасць у свеце» (Зв. 1986. 28 мая). 
Жыццё – гэта Божы падарунак, «цудоўны дар людзям» (Зв. 1999. 31 снеж.). 
І чалавеку ў гэтым жыцці «дается всего столько, сколько он способен взять» 
(НГ. 2006. 9 снеж.). Чалавечае жыццё знаходзіцца па між двума таінствамі: 
з’яўленнем на свет і пакіданнем яго. Аднак «ніводная з гэтых тайнаў не раз
гаданая» (Зв. 2002. 11 мая). Жыццё па да ец ца метафарычна, у вобразах, 
параўнаннях: «Мы проживаем однуединственную жизнь. Ничего не можем 
проверить и исправить. Будто играем роль на сцене без всякой репетиции» 
(Р. 2002. 26 крас.), «Жыццё – чыгуначная каляіна. Шпалы – гады. Увесь 
шлях – лёс. Рэйкі – два варыянты лёсу: твой і не твой. Некаму ўдасца 
даехаць да канцавога пункта. Нехта сыйдзе на прамежкавай станцыі» (Зв. 
2002. 5 крас.).

На старонках газет семантычнае напаўненне дамінантнага канцэпта ў 
суб с фе ры «жыццё» часта адлюстроўвае рэчаіснасць у чорных фарбах: «Есть 
но вые угрозы и вызовы – это наркотрафик, торговля людьми, ор ган и зо ван
ная прес туп ность, терроризм» (СБ. 2006. 21 кастр.), «вывоз людей за рубеж 
для тру до вой и сексуальной эксплуатации» (Р. 2006.10 лістап.). Друк часам 
ад люс т роў вае рэчаіснасць, у якой няма месца духоўным каш тоў нас цям, бо 
ўсюды «процветают лень, лицемерие, воровство, а уж о пьян с т ве и говорить 
прот и в но» (СБ. 2002. 16 мая). Так, калі раней для бе ла ру саў былі 
несумяшчальнымі па няц ці «крадзеж» і «жыццё», сёння гэта выг ля дае інакш 
(«Сцягнуць, умык нуць, злямзіць...» – Зв. 2006. 15 лістап.). У сучасных 
умовах беларускай рэ ча іс нас ці «чалавек і грамадства пра ходзяць праз жор
ны жорсткіх духоўных вып ра ба ван няў: многія ма ра ль ныя парадыгмы, якія 
зусім нядаўна былі ак ту а ль ны мі, страцілі сваю са цы я ку ль тур ную адэкват
насць» [135, с. 115].
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Друк імкнецца станоўча ўплываць на свядомасць чалавека. Парады, 
выс но вы, маўленчыя секвенцыі падаюцца як анталагічныя максімы і фар
мі ру юць у чалавека пэўныя адносіны да рэчаіснасці: не ісці на кам праміс 
са сваім сумленнем, заўсёды заставацца чалавекам; галоўная каш-
тоў насць у чалавека – яго сям’я і дзеці; не перашкаджаць жыць іншым; 
ра біць дабро і быць міласэрным; не пажадай чужога; клін клінам вы-
бі ва ец ца; за ўсё ў жыцці трэба плаціць і інш. 

Міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь Алег Праляскоўскі падчас ан
лайнканферэнцыі ў інфармацыйным агенцтве БелТА адзначыў, што не ка
то рыя СМІ займаюць не заўсёды аб’ектыўную пазіцыю пры ад люс т ра ван ні 
рэчаіснасці, часам ігнаруючы недахопы, але «большасць дзяр жаў ных вы
данняў, і ў першую чаргу «Советская Белоруссия», даюць дас тат ко ва кры
тыкі… Ёсць другая частка журналістыкі, дзе няма ніводнага доб ра га слова 
пра краіну, грамадства, дзе радуюцца ўсім паражэнням. А іс ці на недзе пася
рэдзіне. Журналістыка – гэта люстэрка» (СБ. 2011. 25 авг.).

Канцэпт грошы. Ён арганічна ўвайшоў у субсферу жыццё. Пад моцным 
прэсам аўдыявізуальнай маскультуры фарміруецца па ка лен не людзей, для 
якіх, як слушна заўважае Я. Крук, «шкала каштоўнасцяў зведзе на да дзвюх 
вызначаных велічынь: культу сілы і грошай» [103, c. 3). 

Сучасны друк семантычна пашырыў, сэнсава ўзбагаціў гэтае па няц це і 
вы веў яго за межы традыцыйнага асэнсавання. Як адзначаюць самі СМІ, 
па чаў ся «...очередной этап эволюции денег» (СБ. 2006. 31 кастр.). Праг
ма тыч ны па ды ход да жыцця, які спакон вякоў быў уласцівы бе ла ру сам, у 
цяперашні час вы ліў ся ў прагу да грошай. «Пришли новые времена – дру
гие отношения между людьми. Если за свои услуги не получать деньги, то 
будешь жить хуже других. Такой прагматический подход к жизни будет про
грессировать и дальше» (СБ. 2000. 23 апр.). Перыядычны друк класіфі куе 
грошы па розных якас цях. Грошы: жывыя, абстрактныя, рэ а ль ныя, ліш-
нія – нялішнія, дас той ныя, чыстыя, горкія, дурныя, фа ль шы выя, зла-
чынныя, брудныя, народныя, на цы я на ль ныя, «зверскія», эка ла гіч ныя, 
грабавыя, чарнобыльскія, бацькоўскія, кал гас ныя, п’яныя, нас таў ніц-
кія, «зеленые», «заплутавшие», цяжкія, ма лоч ныя і інш. Грошы: гра-
шо вы знак, валюта, беларускі рубель, «наличка», «зайчыкі», «бабкі», 
«баксы», «капейкі», нікчэмны метал, гарэлка, «фальшыўка», зерне, 
аві я мі лі і інш. У кожным перыядычным выданні за га лоў кі тыпу «Рубли 
об го ня ют инва люту» (НГ. 2006. 15 лістап.), «Любой каприз за ваши день
ги» (СБ. 2011. 19 авг.) ці рознага кшталту «грашовыя» маўленчыя фор му
лы (умацаванне курса беларускага рубля, жорсткая грашова-крэ дыт-
ная па лі ты ка, попыт на валюту, грашовая маса, рублёвыя дэпазіты, 
руб лё выя ўкла ды, валютны рынак, наяўныя грошы, продаж валюты) 
займаюць да мі ну ю чыя пазіцыі, што звязана ў першую чаргу з важнасцю 
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эканамічных пы тан няў для краі ны: «На вопрос, в чем сила государства, двух 
ответов быть не мо жет. Безусловно, у государственности много составляю
щих, но основа все равно останется неизменной – деньги. В золотовалют
ных запасах, формируемых каждой уважающей себя страной, стабильность 
дня нынешнего и уверенность в будущем» (СБ. 2006. 31 кастр.).

Кардынальна змяняюцца адносіны да грошай: «Зараз, калі няма грошай, 
дык ты не чалавек» (Зв. 1999. 6 сак.) ці «Хочешь потерять приятеля – за
веди разговор о деньгах» (СБ. 2006. 14 лістап.). У сучасным ма са ваін фар
ма цый ным дыскурсе актуалізуецца пытанне «спекуляцыі» каш тоў нас ця мі, 
раз г ля да ец ца праблема бездухоўнасці сучаснага гра мад с т ва. Грошы ў савецкія 
ча сы «культивировались как некое зло... Сегодня с точностью до наоборот. 
То есть деньги, вроде бы, тоже остаются злом. Но при этом злом вожделен
ным» (СБ. 2002. 17 мая). Аднак гэтая прагнасць («Валютны голад…» – Зв. 
2011. 19 ліп.) зараз культывуецца як эталон пас пя хо ва га і шчаслівага жыцця, 
бо «лишних денег не бывает» (СБ. 2006. 24 кастр.). Традыцыйная аса цыя
тыўная су вязь грошы – праца толькі часам рэ а лі зу ец ца на старонках друку: 
«Як ні дзіў на, але даволі папулярным срод кам заробку грошай застаецца 
сумленная пра ца на карысць сабе і людзям» (ЧЗ. 2000. 25 студз.), «Зарплата 
павінна быць за роб ле най» (Зв. 2011. 3 жн.).

Духоўныя каштоўнасці – любоў, спагада, дабрыня – ніколі не аса
цы я ва лі ся з паняццем грошы, але лічыліся багаццем чалавека. На ста рон
ках су час ных СМІ чытаем: «Большая любовь стоит больших денег» (СБ. 
2002. 18 мая). Ад к ры та прапагандуецца новы ідэал – чалавек з грашамі, 
бо той, хто імі ва ло дае, – валодае сілай, уладай і правам, і гэта вербалізуецца 
ў маўленчых фор му лах «сила в деньгах», «всё решают деньги», «кто 
платит, тот и прав» і інш. У сучасным грамадстве грошы не толькі 
фак тар сацыяльнай дыферэнцыяцыі, але своеасаблівы сродак пакарання: 
«Если и надо когото наказывать, то лучше “рублём”. Это наиболее дей
ственно и цивилизованно. И доходит быстрее» (Р. 2002. 7 сак.), «Наказание 
рублём» (МК. 2006. 24 окт.). Менавіта ў век камерцыялізацыі гро шы 
вызначаюць кошт усяго. «Законы притяжения де нег» (СБ. 2011. 15 июля).

У дыскурсе СМІ з’яўляюцца новыя семантычныя ланцужкі: грошы – 
жыц цё, грошы – культура, грошы – школа, грошы – зямля, грошы – 
пры ро да, ве ды – грошы і інш. (Параўн.: «В результате гибели 232 ра бот
н и ков страна по те ря ла 38 миллионов евро» – Р. 2008. 15 мая; «Без денег 
наша культура, как машина без бензина» – СБ. 2002. 2 апр.; «Школы 
будуць вучыць, выхоўваць – і зарабляць грошы» – Наст. г. 2002. 8 мая; 
«Зямля любіць грошы». – Зв. 2002. 23 крас.; «Ценить природу наряду с 
деньгами» – НГ. 2002. 4 мая.; «Тишина за деньги» – Р. 2006. 27 кастр.; 
«Деньги и «демократы» – Р. 2006. 10 лістап.; «Веды і грошы: кампраміс 
ці ўза е ма вык лю чэн не?» – ЧЗ. 2008. 5 ліп.; «Металл – это валюта» – СБ. 
2011. 16 июля). Канцэпт значна ўзбагаціў сваю ка на та тыў ную семантыку 
на ста рон ках сучаснага друку.
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Канцэпт праца. Маўленчая формула савецкай эпохі працуем на гра-
мад с т ва і тым самым на сябе аджыла. Канцэпт праца набыў новую ідэ
а ла гіч ную канатацыю. У беларускіх СМІ параўноўваецца кан цэп ту а ль нае 
зна чэн не працы ў савецкі час і сённяшні: «Это ведь при социализме мож но 
было прос то находиться на работе и получать зарплату. Теперь эту зар п ла
ту каждый дол жен заработать» (НГ. 2002. 17 крас.). Традыцыйным зас та
ец ца ўсве дам лен не працы, гэта непадуладная часу каштоўнасць, на якой 
трымаецца гра мад с т ва. «Ну хіба працавітасць, сумленнасць, спа гад лі васць, 
шчырасць не выклікалі і не будуць выклікаць павагу людскую? Сён ня хвалу 
ўзносім мы зноў  рукам ма зо ліс тым, што хлебам пахнуць, а не пульхна
заграбастым» (МП. 1999. 9 лют.). Пашырэнне семантычнага по ля з цэнтрам 
праца выклікана супадзеннем асоб ных значэнняў канцэпта з адценнямі 
значэнняў іншых паняццяў. Праца час та асэнсоўваецца як ду хоў ная дзей-
насць. «Даже познакомиться с другим человеком – это ведь труд. А понять, 
принять и полюбить другого со всеми его несовершенствами – это рабо
тенка сродни шахтерской» (СБ. 2002. 27 апр.). Пе ры я дыч ны друк узводзіць 
сёння ў абсалют працу сялян, якія «заўсёды га ра ва лі, здабываючы свой 
кавалак хлеба» (НГ. 2002. 4 мая). Пра ца абвяшчаецца веч нас най кан-
стантай чалавечага жыцця: «Сёння, гэ так жа як учора і заў чо ра, будзе 
рухацца па спіралі, нібыта гадавыя кол цы на зрэзе дрэва, і руплівая пра ца...» 
(НГ. 2000. 24 жн.)

У сучасных тэкстах СМІ ўсталявалася цесная сувязь паміж лексемамі 
праца – бізнес: «Ведь в действительности крестьянский труд – это тот же 
бизнес» (СБ. 2000. 7 дек.).

Канцэпт праца набывае ідэалагічнае адценне ў друку: «Просто работа
ем честно и усердно для блага своего народа, для укрепления мира и фор
мирования справедливого мирового сообщества, в котором комфортно жить 
всем» (СБ. 2006. 25 кастр.). Тым не менш сучасныя сродкі масавай 
камунікацыі заўважаюць, што «мы часам неяк “зазямляем” працу, зводзя
чы, бывае, сэнс яе толькі да зарплаты» (Зв. 1986. 15 мая). 

Канцэпт калгас. У савецкі перыяд з маўленчага ўжытку бы ло вы кі ну та 
слова селянін і гвалтоўна заменена словам калгаснік. Гра мад с т ва ме ла 
ідэалагічна вывераную структуру – рабочыя, калгаснікі, пра цоў ная ін тэ лі
ген цыя. Са стратай канцэпта селянін пайшло ў нябыт слова гас па дар у 
зна чэн ні ўласнік.  «Селянін як творца знішчаны падчас ка лек ты ві за цыі. 
А калгаснік па сва ім творчым імпэце не ідзе ні ў якае параўнанне з ім» 
(ЛіМ. 2001. 16 сак.). За раз у беларускіх СМІ ідзе «рэстаўрацыя» кан цэп та 
селянін. Селянін спрад ве ку ў Беларусі – гэта той корань, які заўжды сіл
ка ваў краіну не толькі хлебам, але і захаваннем нацыянальных тра ды цый, 
сваёй культурай, сваёй мовай, да ваў гораду працоўную сілу. 

Лёс рэалій прадвызначае і лёс слоў, якія намінуюць іх. Канцэпт кал гас 
хут ка можа стаць гістарызмам. «С 1 июля 2000 года колхозы в Бе ла руси 
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дол ж ны прекратить свое существование. Признаюсь, написать эти кра мо
ль ные сло ва долгое время просто не поднималась рука. Казалось, что по
сягаю на чтото не зыб ле мое и вечное» (БЧ. 2000. 21 студз.). 

За апошнія два дзесяцігоддзі з канцэптам калгас адбылося шмат пе ра
ўт ва рэн няў. Пераасэнсаванне адносінаў грамадства да гэтай рэаліі прыў нес
ла ў се ман ты ку канцэпта калгас адмоўную канататыўную сему. Пац вер
джан не гэ та му цытата з «Рэспублікі»: «...у озера должен быть нас то ящий 
хозяин: испо ве до ван ие принципа “Все вокруг колхозное...” ведет к безот
ветственности и ха о су» (Р. 2006. 9 снеж.).

Канцэпт калгас перакрыжоўваецца з паняццямі беднасць («калгасы
бан к ру ты»), бяда («Калгас – галоўная бяда вяскоўцаў»). Сёння канцэпт 
кал гас мае пераважна адмоўную канатацыю: «Чалавеку творчаму рэ а лі за
вац ца ў кал га се было цяжка. Штодзённыя клопаты, пасяўныя, жніво, вы
ка нан не плана... не пакідаюць спецыялісту часу для творчасці» (Зв. 2007. 
23 студз.). 

У масаваінфармацыйным дыскурсе канцэпт калгас уступае ў апа зі цый
ныя сувязі з канцэптам фермерская гаспадарка. «На смену колхозам и 
сов хо зам идут ферхозы», «посеют по-колхозному, а урожай соберут по-
фер мерски» (Беларусь. 2002. 19 апр.). У межах структур калгас – праца 
і фер мер с т ва – праца пераасэнсоўваюцца адносіны да працы (у апошняй 
кан цэпт праца атрымлівае дадатковую сему эфектыўна, старанна):
«...нужно научить работать людей поновому. И то, что колхозники почти 
ед и ног лас но проголосовали за фермерство, говорит об их готовности тру
ди ть ся более эффективно» (НГ. 2002. 16 крас.). Канцэпты фермер і кал-
гас нік у адносінах да паняцця гаспадар антанімічныя: фермераў «называ
ют хозяевами» (СБ. 2000. 7 дек.), ці «настоящий хозяин» (МК. 2006. 
24 окт.), у калгасніка «чувство хозяина, чувство ответственности прос то 
утеряно» (БЧ. 2000. 21 студз.). Да прыкладу: «Спасылка на тое, што ў нас 
няма гаспадара, што не кожны можа быць фермерам, не вы ду ма ная, але так 
не можа быць вечна. Калі чалавек жадае стаць гаспадаром, то трэба яго 
падтрымаць» (Зв. 2011. 23 жн.). У той жа час СМІ выз на ча юць у гэтых 
канцэптах агульную канататыўную сему савецкі: «...зусім не хочацца 
ідэалізаваць беларускага фермера. Ён у значнай ступені ёсць фер мер савецкі. 
...беларускі фермер на крок апярэджвае проста бе ла рус ка га грамадзяніна, 
але на некалькі крокаў адстае ад сапраўднага фермера» (Зв. 2001. 6 сак.). 
У сучасных сродках масавай інфармацыі канцэпты фер мер і калгаснік 
функцыя нуюць часцей за ўсё як паняцці антанімічныя. 

Сацыяльнаэканамічныя пераўтварэнні ў гаспадарчай сферы рэс пуб лі
кі прагназавалі канцэптуальныя змены: замест «калгасаў» у нас сён ня – 
«гаспадаркі», «унітарныя прадпрыемствы»; «фермы і комп лексы», «ся
дзібы», «падсобныя гаспадаркі». Замест «калгаснікаў» у семантычным 
по лі газеты функцыянуюць лексемы сельгасвытворцы, гаспадарнікі. Вы
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со ка час тот ным стала антанімічнае паняцце «прыватнкі». Да прыкладу, «В 
се зон сельскохозяйственных ярмарок, когда колхозам и совхозам раз ре ша
ют тор го вать в специально отведенных для этого местах без отрывных та
ло нов, из деревни в город прибывают так называемые «частники» (СБ. 
2006. 26 кастр.). Актыўна стала выкарыстоўвацца маўлен чая формула пад-
собная/прысядзібная гаспадарка: «Падсобная гаспадарка – традыцыйны 
для вяскоўцаў занятак. Клопат пра свае «соткі» заўсёды быў у іх штодзён
ным «распарадку дня». Прысядзібная гаспадарка займае шмат ча су і сіл» 
(Зв. 2006. 15 лістап.).

Утвараюцца новыя семантычныя ланцужкі кшталту «беларускія ся ля не 
і фермеры» – «сяляне і дачнікі» – «прадпрымальнікі». Аднак усё час цей 
у дру ку гучыць: «Сегодня самые главные люди в нашей стране – крес ть я не… 
Их труд – самый почетный, а результат – ценнейший» (СБ. 2011. 4 авг.). 

Канцэпт Чарнобыль. У СМІ шырокае адлюстраванне зна ходзяць кан
цэпты, народжаныя ў выніку розных катаклізмаў, што аб ры ну лі ся на сучас
нае грамадства. Адным з іх з’яўляецца канцэпт Чарнобыль. Сфар мі ра ва ла
ся паняцце на аснове тапоніма Чарнобыль, а крыніцай се ман тыч на га 
на паў нен ня стала аварыя на Чарнобыльскай атамнай элек т рас тан цыі з яе 
нас туп с т ва мі, якія абумовілі шырокае асэнсаванне кан цэп та Чарнобыль. У 
беларускіх СМІ яно выражаецца ў шэрагу маўленчых фор мул: «эхо Черно-
быля», «под зна ком Чернобыля», «чарнобыльская бя да», «чернобыль-
ский рубеж», «чернобыльский синдром», «чернобыльские» иски», чарно-
быльская гас па дар ка, Чарнобыльская на ва ла, ахвяры Чорнай бяды, 
свет Чарнобыля, попел Чар но бы ля, «Чёрная быль Чернобыля», 
заложнікі чарнобыльскай бяды, пос т чар но бы ль с кі ін тэ р ’ ер, чарно-
быльскае атлусцен не, чарнобыльскія раёны, чар но бы ль с кія спра вы, 
урок Чарнобыля, інвалід Чарнобыля і інш.

У лагасферы СМІ пашыраецца семантыка гэтага паняцця. Чар но быль 
стаў кропкай адліку часу, падзелу жыцця: «Много написано сотнями ав
то ров за шестнадцать этих лет, разделивших жизнь белорусов на «до» и 
«после» (ВМ. 2002. 26 апр.). Чарнобыль асэнсоўваецца як дзяржаўная 
праб ле ма, «нацыянальны, сусветны боль» (ЛіМ. 2002. 17 мая). Чарнобыль 
уяўляецца месцам, «дзе часта пануе расчараванне і крыўда за страчаную 
радзіму» (Зв. 2006. 15 лістап.). У працэсе маўленчамысленчай дзейнасці 
канцэпт Чарнобыль набывае моцны негатыўны зарад: «Вроде бы улеглись 
страсти, и все психологически устали настолько, что у многих неприятие 
вызывает одно только слово «Чернобыль» (Р. 2002. 26 крас.). Чарнобыль 
становіцца трывалай метафарай, сімвалам: Чарнобыль фізічны і Чар но быль 
духоўны. 

З часам адносіны да Чарнобыля развіваюць новыя антыгуманныя адценні. 
Сталі адзначаць дату катастрофы, «день скорби по поруганной земле, по 
поломанным судьбам», ледзьве не «песнями и плясками» (БЧ. 2001. 30 сак.). 
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Змены ў свядомасці адбіваюцца на публіцыстычным маўленні. Напрыклад, 
у артыкуле «Чернобыльский маршрут» ідзе гаворка пра карыслівае выка
рыстанне забруджанай чарнобыльскай зоны з мэтай узбагачэння: «И то, 
что было главным недостатком страны, становится её неоценимым преиму
ществом» (БЧ. 2000. 1 снеж.). Часам у друку гэта тэма набывае інтанацыю 
мінулых ідэалагем, як у артыкуле «Как началась “чернобыльская пятилет
ка”?»: «Нынешний год – стартовый в очередной “чернобыльской пятилет
ке”. Итоги ее первых девяти месяцев были подведены на нынешней неделе 
на заседании коллегии Комчернобыля» (НГ. 2006. 27 кастр.).

Сродкі масавай інфармацыі слушна сцвярджаюць, што «Чернобыль –это 
предупреждение всему человечеству» (НГ. 2006. 26 кастр.). Медыятэксты 
пашыраюць кагнітыўны характар. «Звязда» піша: «Сёння існуе стэрэатып: 
маўляў, чарнобыльская зона – мёртвая. Нібыта там дрэнна і брудна, і ўво
гуле – там даўно ўсе павыміралі. Няпраўда. Гэтая тэрыторыя, дзе жыве 
1 млн 100 тыс. нашых беларусаў, – не мёртвая!» І далей: «Чарнобыльская 
трагедыя была, але яна не павінна заставацца на нашай зямлі вечным кляй
мом» (Зв. 2011. 29 ліп.).

У маладзёжнай газеце «Знамя юности» чытаем: «В истории мирного 
атома были свои взлеты и падения. Самой трагической страницей, бес
спорно, стала катастрофа на Чернобыльской АЭС, которая подтолкнула 
многие страны к сворачиванию проектов в области ядерной энергетики, и 
даже к полному отказу от нее. Несмотря на это, в последние годы отноше
ние к атомным электростанциям меняется… Что бы ни говорили экологи, 
какие бы эпатирующие акции ни устраивали активисты «Гринпис», они как 
были, так и остаются в меньшинстве. Потому что последнее слово всегда 
за мужами, которые не привыкли “размениваться на мелочи”, а мыслят 
категориями государственной целесообразности» (ЗЮ. 2006. 27 окт.). Так 
Чарнобыль паступова актуалізаваў і зрабіў вы со ка час тот ным кан цэпт 
«экалогія».

Кантэнтаналіз датычыў некаторых дамінантных канцэптаў суб с фе ры 
«жыццё», якія ў працэсе эвалюцыі нацыянальнай лагасферы атрымалі но
вае гучанне ці трансфармавалі свой канцэптуальны змест.

субсфера соцыум

З абвяшчэннем свабоды слова СМІ ат ры ма лі магчымасць адкрыць 
праўду. Працяглы перыяд замоўчвання сап раў д на га ста ну грамадства прывёў 
да скажонага ўсведамлення рэчаіснасці. «О соц иа ль ном сиротстве как о 
явлении начали говорить только гдето в кон це 80х го дов. До того време
ни его в  СССР как бы не было, как не бы ло секса, прос т и туции, наркома
нии, инвалидов и вообще людей, по павших в беду. Такое, зна е те ли, благо
получно здоровое, на зависть ос та ль но му миру, общество» (Р. 2000. 19 жн.). 
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Пераварот жыццёвых арыенціраў прымусіў задумацца над бу ду чы няй, 
пе раг ледзець мінулае, асэнсаваць сучаснасць і сябе ў гэтым свеце. Дзяр
жа ва аб вяс ці ла арыентацыю на агульначалавечыя каштоўнасці, бо са мо 
грамадства, як адзначае «Народная газета», мае вялікую патрэбу ў рэс таў
ра цыі найперш ду хоў ных каштоўнасцяў (НГ. 2002. 9 крас). Цэн т ра ль ным 
канцэптам сучаснай кар ці ны свету, безумоўна, застаецца чалавек: «Энер
гичные, трудолюбивые, ода рён ные люди – это главное богатство Бе ла руси» 
(СБ. 2008. 31 мая). Спецыялісты ўпэўнены, што «ў журналістыцы павінен 
быць чалавекацэнтрызм (чалавек і яго патрэбы)» (День. 2008. 25 сак.).

Экзістэнцыйны пошук у публіцыстыцы стварыў вобраз чалавека, які 
аль бо шукае выйсце, альбо замыкаецца ў сабе, адчуўшы сябе слабым пе рад 
спа ку сай, бездапаможным перад праблемамі. «Человек слаб» (НГ. 2002. 
30 крас.), «Чалавек – істота слабая» (Зв. 1999. 6 сак.) – канстатуюць СМІ. 
Най вы шэй шыя маральныя каштоўнасці чалавека – доб ра сум лен насць, бес
ка рыс лі васць, дабрыня, спагада, чуласць – усё менш і менш за пат ра ба ва ныя. 
«Пагоня за матэрыяльнымі каштоўнасцямі, уласнай вы га дай стала прыя
рытэтнай», – заў ва жае «Настаўніцкая газета» (2002. 23 крас.). 

Сродкі масавай інфармацыі імкнуцца знайсці новыя сацыяльна знач ныя 
якас ці асобы ў замен сучасных вонкавых кшталту: «“прикид” от фир мы 
“BOSS”, мобильник, крутая иномарка ну и, конечно, “баксы, бак сы, бак
сы”... Если слабо тебе всё это заиметь, пока молодой, – значит, не у дачник, 
дурак, лох» (СБ. 2002. 17 мая) ці «Грошы, золата, камп’ютары...» (Зв. 2007. 
23 студз.). Час та ў інтэрв’ю задаюць пытанне: што больш за ўсё цэ ніц ца ў 
чалавеку? Ад ка зы супрацьлеглыя, і адназначна адказаць не маг чы ма. І ўсё 
ж працавітасць зас та ец ца ў цане, бо людзі працы былі, ёсць і бу дуць «солью 
земли, на них от ве ка держится мир» (Р. 2002. 30 крас.), бо «работа – от 
земли, люди – от Бога» (Р. 2008. 15 мая).

Канцэпт соцыум. У беларускіх СМІ аднайменны субсферы кан цэпт 
асэнсоўваецца як беларускае грамадства, беларускі народ: «Мы – хо
зяева своей судьбы! Мы – беларусы» (НГ. 2008. 5 ліп.). Арыентацыя на 
выз на чэн не месца беларускага народа ў сусветнай гісторыі, на вывучэнне 
яго ку ль ту ры, высвятленне асаблівасцяў беларускай ментальнасці вы ні ка
ва ла вя лі кую цікавасць СМІ да гэтага паняцця.

Беларускі народ, беларусы: 
1) старажытны народ: «Беларусы – народ старажытны» (ЧЗ. 1999. 

10 сак.);
2) нацыя: «Мы – белорусы – сплоченная, энергичная и трудолюбивая 

нация. И пока мы едины, нам не страшны любые испытания» (СБ. 2008. 
5 июля);

3) самастойны, са сваім  шляхам: «У беларуса – сцежка свая» (ЛіМ. 
1995. 31 сак.); 

4) самабытны: «Мы, беларусы, маем непаўторную самабытнасць» (Зв. 
2011. 6 верас.);
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5) высокадухоўны народ: «Нашаму грамадству ўласцівы высокая ду
хоў насць і клопат аб развіцці культуры» (ЛіМ. 2002. 17 мая);

6) аграрны народ: «Беларусы – нацыя, якая надта адчувае сваю су вязь 
з зям лёю» (Р. 2002. 17 крас.);

7) дружалюбны: «Живут в белорусах на генетическом уровне брат ские 
чув с т ва к восточным славянам» (БДГ. 2000. 22 нояб.);

8) працавіты народ: «Ёсць на зямлі вялікі народпрацаўнік – бела
русы» (Зв. 2000. 4 студз.);

9) народ-пераможца: «Да здравствует белорусский народ! Народ
победитель, отстоявший независимость Отечества» (СБ. 2008. 5 июля);

10) беларус – добры чалавек, гасцінны гаспадар, верны сябар, фан-
та зёр: «Характар беларуса больш паважны, спакойны і рахманы... Бе ла рус 
доб ры гаспадар, шануе капейку, а крыху, можа, і скупаваты. Гэта не пе раш
кад жае, ад нак, быць яму вельмі гасцінным... Ёсць у характары бе ла ру са 
адна важная ры са, якую прызнаюць усе этнографы. Беларус не пом ніць 
злога і лёгка даруе сва ім крыўдзіцелям. Беларус мае душу мяккую, з надз
вы чай на развітаю ўраж лі вас цю ды фантазіяй...» (БЧ. 2001. 30 сак.);

11) са сваёй ментальнасцю: «Такое можа быць толькі ў нас, бе ла ру
саў!» (ЛіМ. 2002. 17 мая);

12) адказны за сваю зямлю: «Беларускі народ вызначае абвостранае 
па чуц цё адказнасці за бяспеку Айчыны» (Зв. 2008. 5 ліп.);

13) горды, цярплівы: «Тыя, хто так гаворыць, проста не спрабавалі 
за зір нуць у душу беларуса, якога гісторыя прывучыла хаваць свае існыя 
па чуц ці, сваю патаемную сутнасць. Я ведаю дакладна, што мы людзі гор дыя, 
толькі, на жаль (а мо і на шчасце?), вельмі цярплівыя і сваю гордасць ха
ва ем глыбокаглы бо ка» (Зв. 1999. 31 снеж.);

14) з аднаго боку, дзіця, з другога – сталы чалавек: «З аднаго боку – 
мы дзе ці, якія вераць у шчаслівы канец страшнай казкі. З другога – ста рыя, 
якія ў жыц ці паспрабавалі ўсяго, апрача самога жыцця, якім яно па він на 
быць» (Зв. 2000. 1 студз.);

15) народ-кансерватар: «Белорусы верны своим привычкам» (БДГ. 
2000. 22 нояб.);

16) даверлівы: «...соответствует характеру нашего сердобольного, до
верчивого народа» (НГ. 2001. 15 мая);

17) песіміст: «У апошнія гады, на жаль, усё больш сярод нашага лю ду 
пе сі міс таў. З кім ні пагаворыш – амаль усе скардзяцца на цяжкасці» (МП. 
2001. 3 сак.);

18) дагэтуль бедны: «Наша сённяшняе грамадства безумоўна жаб ра
чае» (ЛіМ. 1995. 13 студз.); 

19) бязмоўны народ: «чалавек, які ведае шмат моў, называецца па ліг
лот, а чалавек, які не ведае ніводнай, называецца... беларус» (Зв. 2001. 
5 мая);
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20) прагматычны народ: «Людзі ў нас прагматыкі, ім адразу дай вы
нік» (Зв. 2007. 23 студз.);

21) самастойны: «...беларусы павінны разумець, што разлічваць яны 
мо гуць перш за ўсё на сябе» (МП. 2007. 23 студз.);

22) народ-гуманіст: «Белорусы были и останутся народом, идущим в 
историю под знаменами гуманизма и человеколюбия» (СБ. 2006. 15 лістап.).

Канцэпт беларускі народ падаецца ў СМІ парознаму, часам нават сар
кас тыч на. Але ж і ў сарказме скразіць любоў да яго, жаданне бачыць свой 
народ вялікім. На жаль, у друку знаходзіць месца і сарказм іншага кшталту 
ў адрас беларускага народа: «...появился у нас при собственной са мо о цен
ке оп ре де лён ный перекос. И самые «трудолюбивые» мы, и са мые «добрые», 
и ещё сло веч ко какоето прививается птичье – «толерантные» (СБ. 2002. 
16 мая); «Понятно, что мы – народ диких край нос тей. И очень любим ля
гать мёртвых львов» (СБ. 2002. 16 мая); «толерантность, смахи вающая на 
идиотизм, «тутэйшых» белорусов» (СБ. 2002. 12 сак.).

Шматвяковая культурнамоўная асіміляцыя, асабліва дэфармацыя на
цы я на ль най самасвядомасці камуністычнай ідэалогіяй савецкага часу, кан
чат ко ва разбурыла сістэму этнакультурнай інфармацыі. І толькі  маў лен чыя 
фор му лы народ-працаўнік, беларуская нацыя, старажытны на род, 
народ-гас па дар, сугучныя з формуламі агульнай лагасферы, якія свя до ма 
сцвярджаюцца ў су час най масавай камунікацыі, здольны адрадзіць і сцвер
дзіць беларусаў як са ма быт ную нацыю. 

Канцэпт жанчына. Паважлівае стаўленне да жанчыны з’яў ля ец ца вы
значальнай рысай беларускага менталітэту. Сродкі масавай ін фар ма цыі ма
лю юць партрэт нашай сучасніцы як жанчыны, якая на ўсё здат на: «…і 
дом тры маць, боршч гатаваць, і прывабнай быць... і аба рон цай у паўтары 
тысячы ча ла век. Вось што значыць ЖАНЧЫНА!» (Р. 2000. 6 чэрв.); як 
жанчыны-твор цы: «Жанчына – творца, маці, яна прыводзіць у свет і 
мужчын» (Р. 2002. 7 сак.). Беларуская жанчына па сваёй прыродзе не 
схільная канфліктаваць, яна, як правіла, «не шукае вінаватых, не ім к нец ца 
кагонебудзь асуджаць, маючы ўлас ную думку па любому пы тан ню, не спя
шаецца яе выказваць, пакуль яе не пап ро сяць аб гэтым» (Зв. 2000. 4 студз.). 
Яна часцей за ўсё лічыць палітыку бруд най справай, але бы ла б не супраць 
навесці парадак і ў гэтым доме, бо «дзе жанчыны – там па ра дак» (ЧЗ. 1999. 
6 сак.). Сучасная жанчына даўно рас п ра ві ла плечы і ад чу вае сябе чалавекам 
у сям’і і ў працоўным калектыве. Су час ная жан чы на – эмансіпаваная і 
актыўная («бизнеследи» – СБ. 2006. 24 кастр., «почти треть подобных 
столичных предпринимателей – женщины» – НГ. 2006. 27 кастр.). Аднак 
застаецца непрадказальнай і таямнічай. Жанчына кі ру ец ца ў жыцці не ро
зумам, а сэрцам, яна ўся – увасобленая па чуц цё васць, «радасць і здзіўленне, 
цярплівасць і спачуванне, страх і надзея» (НГ. 2002. 9 крас.). 



100

Друк не перастане параўноўваць мужчыну і жанчыну: «Несмотря на то 
что мужчины традиционно считаются сильной половиной человечества, они 
значительно уязвимее женщин, которые от природы наделены более гибкой 
психикой» (НГ. 2006. 9 снеж.).

Чалавецтва не можа быць без ідэалаў. Пошукі абсалютнага ва ўсіх сфе
рах нашага жыцця ёсць праява найвышэйшага стану духу. Сярод зной дзе ных 
ідэ а лаў, на думку СМІ, «маюцца два раўназначныя, як іпастасі Свя той Трой
цы: ідэал жанчыны і ідэал кахання» (ЛіМ. 1995. 10 сак.), бо «женщина – 
божество. Один ее шаг может перевернуть мир» (СБ. 2011. 1 июля). Хрыс
ці ян с кія адносіны да жанчыны ў многім супрацьлеглыя свец кім: «Церковь 
чес т ву ет не женщину – «эмансипе», рабу страстей, мира, мужа, детей и 
пок ров и те лей, а женщинумать, сестру, жену, не вес ту, дочь, считая досто
инством не жен с кую ветренность, а женскую вер ность» (НГ. 2002. 18 мая).

Газета «Звязда» ў матэрыяле «Жаночае шчасце вачамі трох па ка лен няў» 
паспрабавала высветліць магчымыя складнікі жаночага шчасця: «Галоўнае – 
гэта здароўе. Асноўнае – дзіця. Мужчыны для шчасця ўво гу ле можа не 
быць» (Зв. 1999. 6 сак.). У той жа час аналіз шматлікіх ма тэ ры я лаў СМІ 
дае падставы вылучыць пяць асноўных каштоўнасцяў для жан чы ны ў іх 
іерархіі: добрая сям’я, жыллё, добрая работа, быць адзінай і ка ха най, 
ідэальны муж.

«Звязда» падкрэслівае, што хаця ў нас гістарычна склалася па важ лі вае 
стаўленне да жанчыны наогул, але прысутнічае і «дыскрымінацыя ў ад но сі
нах да жанчын» (Зв. 2000. 4 студз.). Абразы «дурабаба, куриные жен с к ие 
мозги, стерва, психованная истеричка, зараза, идиотка» – не рэд кая з’ява 
ў жыцці жанчыны, заўважае друк. Тэксты сучасных СМІ пра сяк ну ты і такімі 
маўленчымі формуламі, як жанчына-злачынка, жан чына-зладзей ка, 
жанчына-камікадзе, маці-забойца і інш. І самае жахлі вае ў тым, што 
«убивают женщины, не разбойничая на улицах, а чаще всего в до ме родном» 
(СБ. 2002. 11 мая).

Заўважаецца, што сучасныя СМІ, адлюстроўваючы негатыўнае са цы я ль
нае становішча жанчын, недастаткова ўплываюць на пазітыўныя зме ны ў ім. 

субсфера сям’я

На пачатку перабудовы ў беларускіх СМІ за хоў ва ла ся традыцыйнае для 
савецкай рэчаіснасці азначэнне сям’і: «Усе мы – адна ся м ’я, разам будуем 
агульны дом», «..кожны член нашай вя лі кай савецкай ся м ’і» (Зв. 1986. 
28 чэрв.). Такое азначэнне хутка пачало пе ра а сэн соў вац ца. «Мы ве ль мі 
доўга і занадта паслядоўна – усёй гра ма дой! – знішчалі само паняцце 
«сям’я»: у нас саміх і вакол нас». Лёгкія ка рот ка тэр мі но выя шлюбы, якія 
ні да ча го не абавязваюць. Паспешлівыя і бяз дум ныя разводы. Мы забыліся, 
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што сям’я – аснова, першае звяно трывалага дыялектычнага ланцужка: 
«сям’я – народ – чалавецтва». Страшна будзе, калі з гэтага ланцужка вы
падзе першае звяно» (ЧЗ. 1988. 6 студз.). 

У сучасным масаваінфармацыйным дыскурсе пануюць дзве мак сі мы: 
«Здоровая семья – здоровое общество» (НГ. 2006. 9 снеж.) і «Если семье 
плохо – страдают не только супруги и дети, но и все общество…» (СБ. 2006. 
9 снеж.). Гэтыя максімы характарызуюць і дзяржаўную палітыку ў адносінах 
да сям’і.

Сучасныя СМІ класіфікуюць сям’ю па самых розных прыметах: ма ла-
дая, прывілеяваная, прыёмная, мнагадзетная, праблемная, крызісная, 
SOS-се м ’я, маладзетная, малазабяспечаная, цяжкая, няпоўная і інш. 
На ват з’я вілася ме та фа рыч нае паняцце «прыёмная сям’я для старых» (Зв. 
2011. 18 жн.)

Канцэпт сям’я ў СМІ мае пераважна пазітыўную канатацыю.
Сям’я: 
1) сузор’е: «Прыцягненне двух любячых сэрцаў у бязмежнай прас то ры 

вечнасці нарадзіла самае блізкае і дарагое ім сузор’е – сям’я!» (НГ. 2002. 
27 крас.);

2) цуд: «Чудо для наших детей – это семья» (Р. 2000. 17 чэрв.);
3) першы жыццёвы «ўніверсітэт»: «у кожнай сям’і – «універсітэты» 

свае. І ўрокі з гэтых «універсітэтаў» таксама ў кожнага свае – як свой 
уласны лёс, свой адметны жыццёвы шлях» (Зв. 1999. 9 лют.); 

4) выхавальнік: «А вот жить – любить, растить детей, работать, меч
тать – человека может научить только семья» (Р. 2000. 19 жн.);

5) жывая істота: «Сям’я спрабуе сёння выжыць у новых нес та бі ль ных 
умовах – кожная пасвойму, але ўдаецца гэта далёка не кожнай» (Наст. г. 
2000. 21 снеж.); 

6) падтрымка: «Семья – то, что может подростка поддержать» (НГ. 
2002. 16 крас.);

7) гурток, калектыў, група людзей з добразычлівымі адносінамі: 
«Я ста ра ю ся стварыць у гуртку атмасферу дружнай сям’і» (ЛіМ. 2002. 
17 мая); 

8) кампраміс: «Што такое сям’я? Гэта суцэльны кампраміс...» (СБ. 
2002. 8 мая).

У сучасную субсферу сям’я ўвайшлі новыя паняцці – грамадзянскі 
шлюб, аборт, развод, паколькі, як зазначае друк, «нравы стали свободнее, 
поступки тоже…» (ЗЮ. 2006. 27 окт.). Шэраг газет актыўна вы ка рыс тоў вае 
гэ тыя паняцці і нават надае станоўчую канатацыю паняццю гра мадзян с кі 
шлюб: «...гражданский брак (или пробный, как его еще на зы ва ют) – дело 
достаточно по лез ное», «гражданский брак – штука модная и да же в не
котором роде по лез ная» (СБ. 2002. 6 апр.). Асабліва актыўна аб мяр коў ва
ец ца гэта праблема ў ма ладзёж ным друку, бо менавіта маладыя людзі адда
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юць перавагу «свабодным ад но сі нам». Так, у артыкуле «Неправильная 
семья» чытаем: «Жить вместе без штампа в паспорте аморально или в рам
ках приличия? Это вопрос доверия или легкомыслия? С одной стороны, не 
все гражданские браки заканчиваются красиво. А с другой, сколько супру
гов могло бы не ошибиться в своем выборе, если бы у них был шанс пожить 
некоторое время в одной квартире!», – і далей: «Свободный союз – это 
зачастую игра в одни ворота: женщина имеет в нем все обязанности за
конной жены – и никаких ее прав. А мужчина пользуется всеми преиму
ществами законного брака и практически не несет ответственности. По 
оценкам социологов, 92 процента женщин, живущих без штампа в паспор
те, считают себя замужними, а 85 процентов мужчин – холостыми. Граж
данский брак, или, подругому, сожительство, как форма длительных от
ношений более предпочтительна для мужчин» (ЗЮ. 2006. 27 окт.). Аднак 
СМІ заўважаюць, што пры шмат лі кіх «плюсах» ёсць адзін іс тот ны «мінус»:  
«Семья понарошку рас па да ет ся. И от нее совсем не по на рош ку остаются 
дети» (СБ. 2002. 6 апр.). Апош нім часам у сучасным грамадстве знай ш ла 
месца і новая з’ява, якую кан с та туе перыядычны друк – «гасцявы шлюб» 
(Зв. 2008. 26 чэрв.). Жур на ліс ты не даюць адназначную адмоўную ацэн ку 
гэтай сацыяльнай з’яве, ад нак сцвярджаюць той факт, «што сямейныя па
водзі ны мяняюцца… І га доў праз… будзе яшчэ горш у гэтым сэнсе. Да мат
ры яр ха ту ўжо не вер нем ся, бо мужыкі і сёння ў дэфіцыце. Будзем жыць 
«кланамі»? (Зв. 2008. 26 чэрв.)

Паранейшаму адносіны да сям’і лічацца «паказчыкам сацыяльнай ста
лас ці» (Зв. 1996. 12 студз.). І калі раней гэтыя адносіны ўкараняліся з ма
лен с т ва, на прыкладзе бацькоў, то зараз прынцыпы стварэння сям’і мо гуць 
быць роз ны мі. Класічны варыянт – сям’ю ствараюць два чалавекі, якія 
кахаюць адзін аднаго і добра разумеюць, што сям’я грунтуецца на ад каз нас
ці тых, хто яе стварыў. Як, да прыкладу, у артыкуле «Секрет се мей но го 
долголетия»: «Живут в согласии и уважении. Как и прежде, любят друг 
друга. На праздники в их доме собирается вся большая дружная семья. Это, 
наверное, и есть истинное семейное счастье» (ВМ. 2006. 26 окт.). Аднак 
такі варыянт у наш час ледзьве не выключэнне. «Людзей псуе кватэрнае 
пытанне – класічная бул га каў с кая фраза характарызуе і стан сённяшніх 
шлюбаў» (ЧЗ. 1999. 13 лют.). У асацыятыўным ланцужку ка хан не – шлюб – 
дзеці пачынае губляцца пер шы кампанент, усё часцей яго замяшчаюць 
паняцці разлік, грошы, жыллё: «У наш час каханне ўжо не галоўны аргу
мент, калі чалавек вырашае ажаніцца аль бо выйсці за муж...» (НГ. 2000. 
26 жн.); у сувязі з гэтым з’яўляюцца новыя па няц ці кштал ту «брачный кон
тракт»: «В Минске с каждым годом возрастает количество брачных кон
трактов» (МК. 2006. 24 окт.). 

Калі ў савецкі час замоўчваліся негатыўныя з’явы ў жыццёвым улад ка
ван ні, сучасныя сродкі масавай інфармацыі сталі паказваць і неп рыг ляд ную 
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рэ а ль насць: «Для нас уже перестали быть исключениями  и стали обы ден
ными сообщения об убийстве детьми родителей, мужем же ны и наоборот. 
На уче те в МВД состоит около 6 тысяч семей, где нормой жизни являются 
сис те мат и чес к ие скандалы, жестокость и насилие» (ВМ. 2006. 26 окт.). 
Сёння, як адзначае друк, «в Беларуси насчитывается более 30 тысяч семей, 
в которых ссоры, скандалы, жестокость на почве пьянства стали нормой 
жизни» (Р. 2006. 27 кастр.). 

Пры разнастайнай інтэрпрэтацыі канцэпта «сям’я» дамінантная за да ча 
для сучасных СМІ – «доказать, что такие понятия, как «семья», «брак», 
«замужество», «материнство», и в наш бурный век являются главными 
ценностями» (Р. 2008. 24 мая). Перыядычны друк пастаянна звяртаецца да 
сваёй аўдыторыі: «Создать и поддержать семью в Беларуси не проблема. 
Проблема её сохранить. Но это уже не забота государства, а задача каж
дого в отдельности. Цифры свидетельствуют, что на деле семья в нашем 
обществе не для всех является ценностью, просто люди друг для друга пере
стают быть ценностью, часто забывают, что там, где образовалось «мы», 
не место отдельным «я». Мужчины и женщины меняют любимых, а нужно 
менять себя. О ценности не мечтают, её создают. А то приходится государ
ству зачастую поддерживать не семью, а одиночество: брошенных жен, де
тей, отцов и матерей» (НГ. 2008. 15 мая). 

Канцэпт маці. Са з’яўленнем новых паняццяў тыпу маці-до нар, пры-
ём ная маці, «сурагатная маці, SOS-маці сакральны ў агульнай ла га сфе
ры і сэнсава канкрэтны канцэпт маці зараз набыў у СМІ не ад наз нач ныя 
адносіны. У сучаснай мове гэты канцэпт не мае агульнага ядра (напрыклад, 
жанчына, якая нарадзіла дзіця), бо слова маці адносіцца не то ль кі да «біяла
гічнай» («генетычнай») маці, але і да «прыёмнай», «сурагатнай», «хроснай». 
Але, як пра ві ла, канцэпт маці захоўвае свой тра ды цый ны статус. «Маці – 
гэта самы да ра гі на свеце чалавек, жанчына, якая падарыла нам жыццё. 
Душой і сэрцам сваім засланяе яна сваіх дзяцей ад бяды» (Зв. 1998. 30 чэрв.).

Традыцыйна склалася так, што галоўная роля ў выхаванні дзіцяці ад
водзіц ца маці, ды і па прыродзе сваёй для дзіцяці «першым аб’ектам лю бо
ві з’яў ля ец ца маці» (Наст. г. 2000. 20 студз.). «Матчыны песні, мат чы на 
мова, мат чы на хата. Матчын парог... Ад яго пачынаўся адлік часу...» (ЛіМ. 
1995. 24 лют.). Маці, мамачка, матуля – гэтыя словы становяцца сак ра
ль ны мі для нас з дзяцінства, бо, калі дрэнна, мы на дапамогу завём ма му: 
«Мама, мамачка, ма ту ля» – варта толькі вымавіць гэтыя словы, як «усё 
дрэннае, усе клопаты і неп ры ем нас ці робяцца такімі мізэрнымі» (ЧЗ. 1999. 
15 студз.). У час, калі ру шац ца былыя ўстоі, калі адбываюцца кар ды на ль ныя 
змены ў свядомасці, калі маг чы ма, каб былі дзецісіроты пры жы вых баць
ках, проста мець маці – гэта вя лі кі падарунак лёсу, дзіцячая ма ра. «Для 
адзінокага дзіцяці галоўнае, каб яна была, бо мама – не проста слова, гэта 
мара, захаваная недзе глыбока ў свядомасці» (Наст. г. 2000. 12 лют.). 
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У лагасферы сучасных СМІ захоўваецца сакралізацыя канцэпта ма ці 
(«шанаванне жанчынымаці, жанчыныпрацаўніцы з’яўляецца не а д ’ ем най 
час т кай нашай славянскай культуры і менталітэту беларускага на ро да» (Зв. 
2007. 10 сак.) і пашыраецца канататыўная семантыка яго гра мад с ка га гу
чання («Будучыня нацыі – у руках маці» (Зв. 1999. 6 сак.); «Пакуль іс нуе 
жанчынама ці, не згасне ўсё жывое, не ператворыцца ў папялішча на ша 
зямля, дасць па рас т кі жыцця...» (ЧЗ. 1988. 12 сак.)

Канцэпт дзеці. Ключавое паняцце агульнай лагасферы дзеці ў су час ным 
масаваінфармацыйным дыскурсе асэнсоўваецца з розных ба коў («Дети» – 
СБ. 2011. 20 июля). Нязменным застаецца адно: «дети – это гор дость се
мьи и страны» (НГ. 2008. 15 мая), таму «забота о здоровье и благополучии 
детей – основная задача и семьи, и государства, и общества в це лом» (НГ. 
2006. 27 кастр.). 

Шэраг маўленчых формул, замацаваных у дыскурсе СМІ, ілюструе тра
ды цый нае стаўленне да дзяцей.

Дзеці: 
1) Божыя пасланнікі: «Давайце помніць, што дзеці – Божыя пас лан

ні кі на зямлі, рабіць нешта для іх – справа ўдзячная і самая ча ла веч ная» 
(Р. 2002. 12 крас.);

2) галоўны вынік жыцця: «Ребенок – это самый, согласитесь, глав
ный итог нашей жизни» (Р. 2002. 30 сак.); 

3) радасць і шчасце: «Многа дзяцей – многа радасных пачуццяў» (ЧЗ. 
2002. 18 мая); 

4) дзіцяасоба: «Дзеці ёсць дзеці. Але яны вучацца галоўнаму – ад чу
ваць сябе асобай, мець уласную думку, выяўляць свае здольнасці» (Наст. г. 
2002. 20 крас.);

5) заўтрашні дзень: «Заўтрашні дзень нашай радзімы стане такім, 
які мі вырастуць дзеці!» (Зв. 1986. 8 сак.);

6) кветкі: «...вакол нас кветкі бясцэнныя – нашы дзеці» (Зв. 1996. 
12 студз.);

7) гарант спакойнай старасці: «Наши моральные, социальные, бы
то вые и культурные традиции предусмотрели практически ед и н с т вен ный 
гарант спо кой ной и достойной старости человека – его детей» (СБ. 2002. 
23 марта);

8) грамадзяне: «…воспитание молодых граждан Беларусі» (СБ. 2011. 
1 верас.). 

Разам з тым наша грамадства, узяўшы сабе за ідэал грошы, спа радзі ла 
спа жы вец кія адносіны да такіх недатыкальных каштоўнасцяў, як дзе ці. «Не
которые родители отдают своих чад напрокат – по цене 10 долларов за одну 
загранпоездку» (НГ. 2006. 9 снеж.). 

Сёння сталі магчымымі такія маўленчыя формулы, як дзіця нап ра кат; 
дзе ці, «часова незапатрабаваныя»; выхаванне чужых «сваіх» дзяцей; 
са цы я ль нае сіроцтва, сіроцтва пры жывых бацьках. 
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Паняцце дзеці-сіроты – вызначальная з’ява нашага грамадства, якая 
за ма ца ва ла ся ў тэрміналагічным найменні ўсыноўлены кантынгент. Без
ду хоў насць грамадства набывае глабальны характар у сваім замаху на свя
тое: бацькі свя до ма пакідаюць хворых, бездапаможных дзяцей, збаў ля ю чы
ся ад клопату. Той факт, што мы маем такое страшнае сацыяльнае 
ка лец т ва, як дзецісіроты пры жывых бацьках, на думку «Звязды», у пер
шую чаргу гаворыць аб не па мер ным цяжары, што ляжыць на маця рынскіх 
пля чах. «Жывёла не кідае сваё дзі ця, а жанчына пачала кідаць» (Зв. 2000. 
4 студз.). Перыядычны друк звяртаецца да ўсіх мацярэй з заклікам: «Не 
заставляйте детей жалеть о том, что они появились на свет…» (СБ. 2006. 
11 лістап.). 

СМІ адзначаюць і той факт, што дзяржава робіць усё магчымае, каб 
да па маг чы дзецям: ствараюцца «...детские дома семейного типа, в ко то рых 
бу дут воспитываться более пяти детей» (МП. 2007. 23 студз.), а так са ма 
існуе і «специальный лагерь для подростков, склонных к девиальному по
ве ден ию..» (СБ. 2006. 26 кастр.). («Бацькамі можна стаць. На кон кур с най 
аснове» – (Зв. 2011. 18 жн.).

У субсферу дзеці пачынаюць вяртацца і былыя, часова не за пат ра ба
ва ныя, паняцці піянер, атрад, дружына, ячэйка і інш.: «снова создается 
пионерская организация», «идеология современных пионеров – в девизе: 
«К делам на благо Родины, к добру и справедливости будь готов!» (СБ. 
2006. 31 кастр.), «В рядах Белорусской республиканской пионерской орга
низации сегодня состоит более 482 тысяч ребят, пионерские дружины соз
даны и действуют во всех школах», «возрождение в стране стройотрядов
ского движения», «молодежные структуры», «пионерские отряды и ячейки 
БРСМ», «молодежные инициативы», «молодежные организации», «сту
денческие отряды» (ЗЮ. 2006. 27 окт.). Высокачастотнай стала лексема 
Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі: «Светлый и радостный, героиче
ский и беззаветный комсомол жив и сегодня – правопреемником, 
продолжате лем истории комсомола Беларуси стал Белорусский республи
канский союз молодежи» (ЗЮ. 2006. 27 окт.). З’яўленне новых і вяртанне 
старых ідэала гічных канцэптаў звязана найперш з палітыкай дзяржавы, калі 
духоўнамаральнае і патрыятычнае выхаванне з’яў ля ец ца «адным з прыя
рытэтных напрамкаў набліжэння дзяцей да традыцый Бе ла ру сі, яе культуры, 
гісторыі, выхавання патрыятызму, любові да Радзі мы» (МП. 2007. 23 студз.).

Як сведчаць газетныя факты, беларускія СМІ балюча рэагуюць на пра
явы жорсткасці ў дачыненні да дзяцей з боку бацькоў («Нередки и убийства 
«повеселевшими» родителями своих детей» – Р. 2006. 27 кастр.) і ў 
маўленчых формулах самай высокай літаратурнай якасці сцвярджаюць такую 
святую каштоўнасць, як дзеці.
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субсфера зямля

Канцэптуальна значная адзінка мовы – клю ча вое слова зямля – на 
старонках сучаснага друку загучала ў сваёй спрад веч най се ман ты цы, «прыг
нечанай» у таталітарны перыяд ідэалагічнай ка на та цы яй: «Для чалавека 
зямля заўсёды была надзейнай апорай і мела вя лі кую каш тоў насць» (Зв. 
2011. 23 жн.), «Скарб ад Бога: зямля, прырода і ча ла ве чыя рукі» (Зв. 2011. 
10 жн.).

У сучасных СМІ актуалізуецца ідэя роднай зямлі як сімвала свайго 
ра да во ду, святога месца, якое грэх пакідаць без гаспадара. «Яшчэ маці 
на гад ва ла мне, што я, як старэйшы сын, павінен застацца ў роднай хаце, на 
роднай зям лі» (НГ. 2002. 4 мая). Праз рэалізацыю функцыянальнасеміятыч
нага статусу магічнага сімвалу канцэпт зямля становіцца важным элемен
там традыцый і ўваходзіць у рытуальную прастору народнай культуры. «У 
меня есть земля с того места, где покоится отец. Хочу эту землю подзахо
ронить к могилке матери на сельском кладбище. Пусть мои родители будут 
вместе» (НГ. 2002. 8 мая).  

Кагнітыўнае значэнне канцэпта зямля ў межах лагасферы на цы я на ль най 
ку ль ту ры фарміравалася пад уплывам міфалагічных народных уяў лен няў, 
выз на ча ла ся сацыяльнымі фактарамі, што выяўляюцца ў спе цы фіч ных ры
сах са цы я ль наэканамічнага, грамадскапалітычнага і ку ль тур на га жыцця 
бе ла рус ка га народа. Так, пасля чарнобыльскай катастрофы ў кан тэк с це СМІ 
акрэслілася тэн дэн цыя ўсведамлення беларускай зямлі (Беларусі) і чар-
нобыльскай зямлі як то ес ных паняццяў. 

Урадлівасць зямліцы-маці набывае ў сучаснай масаваін фар ма цый най 
прас то ры новае метафарычнае гучанне. Беларуская зямля нарадзіла та ле
на ві тых, духоўна адораных людзей, выдатных майстроў, песняроў, дас лед чы
каў. «Зямля беларуская багатая на людзей адораных» (ЧЗ. 2000. 25 студз.). 
Непарыўная сувязь зямлі з чалавекам уводзіць гэтае паняцце ў этыч ны 
кан тэкст. Толькі той, хто глыбока звязаны з роднай зямлёй, «чый дух жывіцца 
яе со ка мі, можа сцвердзіць сябе, сваю існасць» (Зв. 1986. 15 мая). Любоў 
да сваёй зям лі, боль і гонар за яе – адно з найбольш глы бо кіх пачуццяў, 
якое беларусы пра нес лі ў сваім сэрцы скрозь стагоддзі, не за леж на ад 
палітычнага рэжыму. «Быць патрыётам – гэта значыць любіць тую зямлю, 
па якой ходзіш» (ЧЗ. 1999. 11 сак.). Беларуская зямля на заў ж ды застанец
ца і як зямля-памятнік, зямля, якая спазнала ўсе жахі Вялікай Ай чын най 
вайны: «Вся территория Беларуси – памятник жертвенности, мученичеству 
и благородству людей, не склонивших голову перед нацизмом» (СБ. 2006. 
15 лістап.)

Беражлівыя адносіны да зямлі як да ўласнай спадчыны ў сучасным 
гра мад с т ве яшчэ не сталі нормай: «Баліць душа, калі бачыш, як самі бе ла
ру сы зне ва жа юць сваю зямлю, топчуць уласную спадчыну» (ЧЗ. 2001. 8 мая). 
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Таму важ най задачай становіцца пошук сапраўднага гаспадара – «новага 
ўласніка зям лі» (Зв. 2000. 21 студз.), які будзе клапаціцца пра сваю карміліцу, 
захоўваць зем ля роб чыя традыцыі беларускага народа, бе раг чы гэты на
цыянальны скарб: «Это – наша земля! Нам, белорусам, её бе речь!» (СБ. 
2008. 5 июля). Дзе ся ці годдзі існавання калгасаў, татальная ка лек ты ві за цыя 
зямлі не прайшлі бяс след на. Гады савецкай улады ад да лі лі спрадвеч ную мару 
беларусаў «быць гас па да ра мі на ўласнай зямлі». Сродкі масавай інфармацыі 
актыўна шукаюць адказ на пытанне: «Кто на зем ле хозяин?» (НГ. 2000. 
19 жн.), «Як вырасціць гас па да ра?» (Зв. 2001. 5 мая), «Кто на земле хо
зяин?» (МП. 2006. 9 снеж.). «Вопросам наведения порядка на земле, охра
ны, рационального использования и сохранения земель …уделяется посто
янное внимание» (МП. 2006. 9 снеж.) не толькі сродкамі масавай 
інфарма цыі, але і дзяржавай. 

Прагматычны падыход да жыцця вынікаваў і з’яўленне сталай асацыя
тыўнай сувязі паміж паняццямі зямля – грошы: «…вопрос в цене самой 
земли!» (СБ. 2006. 31 кастр.), «…попыт на зямлю сёння вялікі» (МП. 2007. 
23 студз.), «предусмотрительные люди вкладывали деньги в землю, зная, 
что она в цене будет только расти» (НГ. 2006. 24 кастр.), «за якую зямлю 
грошай не шкада?» (Зв. 2008. 25 чэрв.), «дешевой земли не бывает» (СБ. 
2011. 27 авг.), «Дорогая земля» (СБ. 2011. 3 авг.). Аднак гэта не адмаўляе 
стаўлення да зямлі  як да каштоўнасці. СМІ, сінкрэтызуючы ментальны во
пыт і сённяшнюю эканамічную рэальнасць, арганічна спалучаюць менталь
ныя набыткі папярэдніх эпох і неабходнасць сучаснасці: «Для белорусов 
земля всегда была священным и дорогим достоянием. Сейчас нам надо за
вершить наведение на ней порядка и более энергично внедрять новые тех
нологии, добиваясь высокой эффективности хозяйствования и самоокупае
мости» (СБ. 2008. 5 июля); «Земля требует порядка» (СБ. 2011. 7 июля).

СМІ даводзяць пра неабходнасць вяртання да сваіх вытокаў, ад наў лен
ня страчаных каштоўнасцяў, рэстаўрацыі іх багатай традыцыйнай се ман ты
кі. «Зямля. Радзіма. Слова. Святое. Сваё. Заўсёднае. Як спрадвечны за кон 
жыцця» (ЛіМ. 1995. 24 лют.). Асноўныя семы канцэпта зямля: зямля – 
карміцелька; зям ля – Радзіма, родны кут; зямля – уласная гаспадар-
ка; зям ля – духоўны скарб нацыі – адраджаюцца ў СМІ. «Звязда» (2000. 
7 снеж.) заўважае: «пік» ці ка вас ці да зямлі ў беларусаў яшчэ наперадзе. 
«Пера чытайце “Новую зямлю”, – ра іць газета. – Іменна цяпер, калі змя
ня юц ца эпохі і з зайздросным пас та ян с т вам звяргаюцца ідэалы. Прыс лу
хай це ся да сябе, да сваёй душы і памяці. У нас сап раў ды засталася адна 
няз мен ная ісціна. Бо ўсе мы, у той ці іншай ступені, – наш чад кі Міхала з 
“Новай зямлі”, кнігі стагоддзя...» (2000. 1 студз.). Гэтыя рад кі най с та рэй
ша га беларускага перыядычнага выдання яскрава сведчаць пра тое, што 
бе ла рус кія СМІ не толькі адлюстроўваюць лагасферу нацыянальнай ку ль
ту ры, але і станоўча ўплываюць на яе. 
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Перыядычны друк адлюстроўвае новыя сацыяльныя і культурныя ары
ен ці ры ў духоўным развіцці асобы і грамадства. Так, сёння шмат увагі на
да ец ца «программе возрождения и развития села» (МП. 2006. 24 кастр.), 
паколькі «возрождение села – одна из приоритетных задач…» (Р. 2006. 
26 кастр.) нашай дзяржавы. Цесна звязаны з «зямлёй» канцэпт сяло/вёска 
стаў высокачастотны на старонках усіх перыядычных выданняў: «будет воз
рождаться, набираться сил село» (НГ. 2006. 24 кастр.), «строительная ин
дустрия на селе» (Р. 2006. 26 кастр.) і інш.

Канцэпты Беларусь – Радзіма – Айчына – Бацькаўшчына з’яў ля
юц ца семантычнымі цэнтрамі ментальнага поля зямля. Беларусь – шмат
з нач нае ключавое паняцце. Для многіх і многіх яе насельнікаў Бе ла русь – 
Ба ць каў ш чы на – Радзіма – гэта не проста гукі, гэта іх жыццё, іх дзі ця чыя 
ўспаміны, пес ня матулі, першыя крокі і першыя поспехі, першы па ца лу нак 
і першае ка хан не, шчасце і боль, лёс і карма. 

Беларусь:
1) Радзіма: “Беларусь” і “Радзіма” – сінонімы» (ЛіМ. 1999. 12 сак.); 
2) Бацькаўшчына, Айчына: «Але адно ў нас агульнае – наша Айчына. 

Айчыну можна толькі любіць» (Зв. 2000. 4 студз.);
3) незалежная, суверэнная дзяржава: «Мы ўсё ж незалежная дзяржа

ва, і нам неабходна навесці парадак у сябе» (Зв. 2000. 6 снеж.); «суверен
ная Беларусь» (Р. 2002. 4 мая); «Беларусь – независимая страна» (СБ. 
2006. 21 кастр.); «Ведь недаром наша Родина зовется Белой Русью – чистой 
и свободной» (СБ. 2008. 5 июля); «…независимая Беларусь заняла дос той
ное место в мировом сообществе» (СБ. 2011. 2 июля); «Беларусь з’яў ля
ец ца паў нап раў ным аб’ектам сусветнай супольнасці. Наша краіна здзей с ні
ла ся як дзяржава. Бе ла русь існуе дэюрэ і дэфакта» (Зв. 2011. 7 верас.);

4) спакойная дзяржава: «Если Беларусь – спокойное государство, то 
нужно, чтобы оно и оставалось таким» (НГ. 2002. 17 крас.); 

5) краіна, гістарычна звязаная з Расіяй: «Без России у Белоруссии 
нет прошлого» (СБ. 1989. 26 апр.);

6) дом: «...наш прыгожы родны дом, які завецца Беларусь» (НГ. 2002. 
29 сак.);

7) краіна з багатай культурнай спадчынай: «Беларусь – краіна, 
якая мае багатую культурную спадчыну, таму што здолела захаваць у сабе 
най леп шае з нацыянальнай і культур іншых народаў, якія спрадвеку жы вуць 
і бу ду юць агульны дом на гэтай зямлі» (НГ. 2002. 29 сак.);

8) не Расія і не Амерыка: «Беларусь – не Расія і не Амерыка...» (БЧ. 
2001. 30 сак.);

9)  еўрапейская краіна: «Беларусь живет в Европе» (НГ. 2002. 9 крас.); 
«Мы – независимая страна в центре Европы, которую надо любить и ува
жать» (СБ. 2011. 10 сент.);
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10) маці сваіх людзей: «Мы хочам, каб Беларусь была добрай, кла
пат лі вай маці для ўсіх яе сыноў і дачок, што жывуць у розных кутках све ту» 
(ЛіМ. 1995. 17 лют.); 

11) аграрная краіна: «хлеборобная Беларусь» (НГ. 2000. 24 жн.);
12) край мужнасці і славы ў часы Вялікай Айчыннай вайны: «Краем 

мужества и боевой славы называют Беларусь» (Р. 2002. 8 мая);
13) спартыўная краіна: «…Беларусь ведаюць як спартыўную кра і ну» 

(Зв. 2011. 27 ліп.); 
14) краіна хакея: «Беларусь – хоккейная страна» (СБ. 2002. 8 мая); 

«своим отношением к хоккею Беларусь доказала, что может играть на самом 
вы со ком уровне» (СБ. 2006. 15 лістап.);

15) дагэтуль калгасна-індустрыяльная рэспубліка: «Как будто кол
хоз и Беларусь – понятия одного ряда...» (СБ. 2001. 17 апр.); «Відавочна, 
з усіх краін, узнікшых на постсавецкай прасторы, Беларусь самая «калгас
ная» (Зв. 1999. 25 лют.);

16)   малавядомая ў свеце: «Беларусь (для нас – з багатай ку ль ту рай) 
паранейшаму застаецца ва ўспрыманні іншаземцаў зямлёй зусім не вы раз
най, ней кай белай плямай і ў лепшым выпадку асацыіруецца з Чар но бы лем» 
(НГ. 2002. 7 мая);

17) краіна дзіцячага сіроцтва: «Краіна без бацькоў» (БЧ. 2000. 
1 снеж.);

18) тавар: «Меняю родину на любовь» (СБ. 2002. 8 мая);
19) краіна на ростанях: «Наша краіна сапраўды па волі лёсу жыла 

на пе рак ры жа ван ні розных геадухоўных і геапалітычных прастораў, а сён ня 
яшчэ апы ну ла ся на разломе эпох» (ЛіМ. 1995. 13 сак.);

20) транзітная краіна: «Беларусь – транзитная страна» (Р. 2007. 
23 студз.); «Беларусь – это транзитная страна, через которую идут авто
караваны с востока на запад, идут газ и нефть, перевозятся по железной 
дороге металл, лес, уголь, техника» (НГ. 2006. 14 лістап.);

21) інтэрнацыянальная рэспубліка: «Беларусь сегодня – это интер
национальная республика, которая проводит соответствующую социальную 
политику» (НГ. 2006. 9 снеж.);

22) тарговая краіна: «Сегодня Беларусь торгует практически со всеми 
странами мира» (НГ. 2006. 9 снеж.);

23) прававая краіна: «Беларусь является одной из самых благопо
лучных стран в области защиты прав ребенка» (НГ. 2006. 9 снеж.);

24) краіна гуманізму: «Беларусь, как и в годы антифашистского Соп
рот и в лен ия, всегда на стороне гуманизма и толерантности!» (СБ. 2006. 
15 лістап.);

25) мірная дзяржава: «Беларусь отказалась от ядерного оружия, уни
чтожает противопехотные мины, проводит исключительно миролюбивую 
политику» (СБ. 2006. 27 кастр.); «Беларусь – миролюбивая и открытая 
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страна, нико му не угрожающая и не создающая проблем ни близким, ни 
дальним со се дям. Наоборот, это оплот стабильности и дру же люб ия» (СБ. 
2008. 5 ліп.);

26) краіна з палітычнымі традыцыямі: «Беларусь – единственная 
республика бывшего Советского Союза, которая и после его распада со
хранила преемственность старой доброй политики» (СБ. 2006. 31 кастр.);

27) кампактная самадастатковая дзяржава: «Беларусь – неболь
шое, компактное государство, которое может обеспечить собственное раз
витие» (СБ. 2006. 24 кастр.);

28) важная для Еўропы краіна: «Беларусь важна для Европы и как 
заслон на пути преступности» (НГ. 2006. 14 лістап.); «Беларусь занимает 
стра тег и чески важное место в Европе» (СБ. 2006. 21 кастр.);

29) адкрытая краіна: «Беларусь – открытая страна, проводящая 
многовекторную, последовательную и взвешенную внешнюю политику, не 
претендуя на лидирующую роль» (НГ. 2006. 26 кастр.); 

30) надзейны і адказны партнёр: «Надежный, предсказуемый и ответ
ственный партнер в мировом сообществе» (НГ. 2006. 26 кастр.);

31) краіна таленавітых людзей: «Лёс не паслаў Беларусі нез лі чо ных 
пры род ных багаццяў. Але затое ён падараваў нам дзесяткі, сотні ты сяч бяс
кон ца таленавітых людзей», «Беларусы – нацыя мастакоў» (Зв. 2008. 
20 чэрв.);

32) «Земля под белыми крыльями» (Р. 2006. 27 кастр.);
33) адказны член сусветнага згуртавання: «...престиж нашего го

су дар с т ва как ответственного члена международного сообщества, активно 
выс ту па ю ще го за эффективное решение наиболее злободневных проблем 
сов ре мен ности» (Р. 2006. 10 лістап.); 

34) песня: «Беларусь – мая песня» (МП. 2006. 24 кастр.);
35) надзейная апора грамадзян усіх сацыяльных узроўняў: «На

дежная опора безработных – государство» (Р. 2006. 10 лістап.);
36) краіна з высокім узроўнем адукаванасці: «Беларусь адносіцца да 

лі ку краін з высокім узроўнем адукаванасці насельніцтва, айчынныя спе цы
я ліс ты канкурэнтаздольныя на міжнародным рынку працы» (Зв. 2008. 
20 чэрв.);

37) аб’ект палітычнага і эканамічнага ўціску: «Беларусь, внесшая 
огромный вклад в освобождение Европы от нацистского рабства, сегодня 
оказалась объектом внешнего политического и экономического давления» 
(СБ. 2011. 2 июля).

«СБ. Беларусь сегодня» змясціла на сваіх старонках наступную ха рак
та рыс ты ку: «Маленькая страна, никому не угрожает, ни одного сол да та не 
по сы ла ла за свои пределы …мирная, спокойная, выполняет все меж ду на
род ные обя за те ль с т ва, торгует более чем с полуторастами раз л и ч ными 
странами на За па де и Востоке. Культурная, образованная страна. Ни на
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цио на ль ных, ни рел и г иоз ных притеснений. И дела у нее идут хорошо, и 
на род отнюдь не бед с т ву ет, а совсем наоборот – такой жизни, такого обес
пе чен ия продуктами, то ва рами, такого внимания к людям никогда еще здесь 
не было» (СБ. 2006. 27 кастр.). Магчыма, хутка «мы даб’ёмся таго, што 
Беларусь будзе касмічнай дзяржавай» (Зв. 2008. 20 чэрв.).

Палітыка Рэспублікі Беларусь на стварэнне Саюзнай дзяржавы зра бі ла 
вы со ка час тот ны мі ў друку маўленчыя формулы: «союзное строи те ль с т во» 
(СБ. 2006. 11 лістап.), «процесс построения Союзного государства», «Союз
ное вече», «органы Союзного государства», «белорусскороссийская интег
рация» (НГ. 2006. 26 кастр.) і інш. 

Шматлікасць і рознабаковасць ацэначных формул на старонках га зет 
цал кам суадносныя з месцам гэтага паняцця ў беларускай культуры, з яго 
клю ча вым статусам у нацыянальнай лагасферы, бо «главное – любовь к 
Родине» (СБ. 2011. 5 июля). 

М. Карповіч піша, што пры любым грамадскапалітычным ладзе ма ца
ваць нашу сувязь з бацькоўскай зямлёю, з Радзімай павінна мова [88, c. 26].

субсфера мова

На сучасным этапе развіцця нацыянальнай ла гас фе ры становіцца акту
альным пераасэнсаванне стаўлення да сваёй мо вы: «Родная мова дарагая 
для кожнага з нас, на ёй мы пачулі першыя сло вы і змаг лі выказаць свае 
першыя думкі. Гэта аснова, якая пад т рым лі вае нас усё наша жыц цё» (Зв. 
2007. 10 сак.). 

Шырыня ахопу праблемы перыядычным друкам знайшла адбітак на ста
рон ках газет, якія надаюць важнае значэнне асэнсаванню месца і ро лі род
на га слова  ў развіцці грамадства, нацыянальнай культуры і гіс то рыі. Кан
цэп ты слова і мова ў большасці тэкстаў сучасных СМІ выс ту па юць як 
сі на ні міч ныя паняцці. Канцэпт мова ў дыскурсе газет атрымлівае роз на ба
ко вае асэн са ван не, у тым ліку і заснаванае на метафарычнай воб раз нас ці.

Беларуская мова:
1) каштоўнасць маральна-імператыўнага зместу: «Вырашаць 

шляхам галасавання лёс роднай мовы – амаральна. Гэта тое самае, як 
абмяркоўваць «праблему», ці трэба любіць і шанаваць сваіх старых і ня
моглых бацькоў. Яны ж, можа, таксама «неперспектыўныя» (ЛіМ. 1995. 
28 крас.);

2) нацыянальная: «Беларуская мова – гэта яшчэ і мова тытульнай 
на цыі, нацыянальная мова беларускага народа» (Зв. 2011. 5 жн.);

3) дзяржаўная: «без дзяржаўнай мовы няма дзяржавы» (ЛіМ. 1995. 
17 лют.);

4) найважнейшая частка культуры: «Мова – гэта не толькі сродак 
узаемін, але і душа народа, аснова і важнейшая частка яе культуры. Жыве 
мова – жыве народ» (Наст. г. 2000. 1 лют.);
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5) мова набажэнства, мова царквы: «Родную мову – кожнаму вер
ні ку. Родная мова – родная для душы. І данесенае на ёй Святое пісанне 
най больш глыбока кранае чалавека»  (НГ. 2000. 19 мая);

6) духоўнае аблічча: «Родная мова – адзнака нацыі, яе духоўны твар. 
Мо ва збірае ў сябе ўсё, што мае дух нацыі...» (БЧ. 2001. 30 сак.);

7) жывая істота: «Мова, як і чалавек, – жывая» (ЛіМ. 1995. 
17 лют.);

8) матчына песня: «Матчына мова», «матчына песня» азначае «род
ная мова», «родная песня» (Зв. 1999. 9 лют.);

9) меладычная мова: «І здаецца мне, што наша пявучая беларуская 
мова пайшла ад спеваў драздоў» (ЧЗ. 1999. 13 лют.);

10) прыгнечаная мова: «Беларускай мове пагражае асіміляцыя і па
глы нан не з боку мовы нацыянальных зносін» (ЛіМ. 1995. 27 студз.);

11) «непрэстыжная»: «Сёння лягчэй запэўніць бацькоў у тым, што 
дзе цям карысна ведаць польскую альбо ўкраінскую мову, чым бе ла рус кую. 
Бо ёсць краіна, дзе размаўляюць папольску, ёсць краіна, дзе раз маў ля юць 
паўкра ін с ку. Краіны, дзе размаўляюць пабеларуску, няма» (Зв. 2002. 
23 крас.);

12) мова без правоў: «Беларуская мова, нягледзячы на кан с ты ту цый
на зац вер д жа ны статус дзяржаўнай, на справе аказваецца выціснутай з пра
ва во га по ля краіны» (Зв. 2002. 23 крас.);

13) дэкор, арнамент: «У сродках масавай інфармацыі, бясспрэчна, 
па зі цыі нават страчаны. Тут ідзе адступленне, а дакладней адступніцтва. 
Ста ра даў няй мове шматмільённага народа адводзіцца роля дэкору, ар на мен
ту, ма ляў ні чых, але статычных узораў карункаў у канве рускай мовы» (ЛіМ. 
1995. 3 сак.);

14) вясковая мова, мясцовая гаворка, «трасянка»: «Галоўная пры
чына крыецца ў грамадстве. Каму хочацца, каб на яго тыцкалі пальцамі, 
шапталі за спіной “деревенщина”. Менавіта так сёння ўсп ры ма ец ца чалавек, 
які раз маў ляе на беларускай мове. Людзі падчас не могуць ад роз ніць “тра
сянку” ад сап раў д най беларускай літаратурнай мовы... Вось і ствараецца 
ўражанне, што но сь бі ты беларускай мовы – неадукаваныя, пе ра е хаў шы 
жыць у горад, яны за ха ва лі мясцовую гаворку, змяшаўшы яе з рускай мовай» 
(Наст. г. 2000. 9 снеж.).

Сродкі масавай інфармацыі гучна гавораць пра нездаровыя праявы ў 
да чы нен ні да беларускай мовы: яна выцясняецца рускай мовай з розных 
сфер зно сі наў і камунікатыўных сітуацый («…відавочным з’яўляецца дыс ба
ланс у бок значнай перавагі рускай мовы. Сёння мы павінны кан с та та ваць, 
што бе ла рус кая мова ў некаторых сферах афіцыйнага ўжытку вы ка рыс тоў
ва ец ца ве ль мі абмежавана, а ў некаторых прадстаўлена толькі сім ва ліч
на» – Зв. 2011. 5 жн.), узровень культуры беларускага маўлення ў бо ль
шас ці сацыяльных груп, якія выкарыстоўваюць беларускую мову по бач з 
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рускай, вельмі нізкі – пануе «трасянка». Беларускія СМІ зазначаюць, што 
не можа быць патрыётам Радзі мы чалавек, які не шануе, «больш таго – 
ненавідзіць мову свайго народа і яго ду хоў ную культуру. Чалавек можа па 
пэўных прычынах не валодаць роднаю мо вай, але не любіць, але не на
відзець – гэта амаральна!». Размову пабе ла рус ку, адзначае друк, амаль 
нідзе не пачуеш. 

Сённяшні стан нашай мовы проста вымушае сучасныя сродкі ін фар ма
цыі звярнуцца да сваёй аўдыторыі, каб дапамагчы асэнсаваць не аб ход насць 
пра ва вой абароны і маральнай адказнасці за бацькоўскую мо ву («Гатовы 
раз маў ляць пабеларуску?», «На ўпакоўках якіх тавараў пра пі са ла ся бела
руская мо ва?» – Зв. 2011. 19 ліп.; «Беларускую мову ад с та я лі… хоць бы ў 
адказах на зва ро ты» – Зв. 2011. 16 ліп.). 

Масавая камунікацыя – гэта адмысловы сродак духоўнага і ін тэ лек ту
а ль на га ўздзеяння на чытача. Таму так важна, на якой мове здзяй с ня ец ца 
гэта ўздзе ян не, якую культуру нясе. Як зазначае П. Сцяцко, у час ад ра
джэння на шай духоўнасці, культуры і мовы ў перыядычным друку ста ла 
аднаўляцца па тап та нае таталітарызмам [182, c. 185]. Аднак зву жэнне сфер 
выкарыстання бе ла рус кай мовы, зніжэнне культурнага ўзроўню бе ла рус ка
га маўлення не га тыў на адбілася на ўспрыманні беларускай мовы як сродку 
масавай камунікацыі, ад моў на паўплывала на маўленчамыс лі це ль ную дзей
насць соцыуму. «Дажыць бы да той пары, калі беларуская мо ва насамрэч 
зойме трывалыя па зі цыі дзяржаўнай мовы, няхай нават ад ной з іх… Калі б 
справаводства пабе ла рус ку стала не выключэннем, а сап раў ды нормай» 
(Зв. 2011. 16 ліп.). Таму та кія маўленчыя формулы, як мо ва-спадчына, 
мова-скарб, мова-душа, мова-каш тоў насць, мова-маці, вып ра ца ва ныя 
нашаніўскім дыскурсам і адроджаныя ў сучасных СМІ, з’яў ля юц ца надзвы
чай важнымі ў фарміраванні мыс лі це ль най культуры, на цы я на ль най 
самасвядомасці беларускага соцыуму. 

субсфера рэлігія

Як слушна адзначаюць беларускія СМІ, «наша се год няш няя общест
венная жизнь невозможна без возрождения ду хов нонравственных начал, в 
значительной мере утраченных к настоящему времени» (СБ. 2006. 25 кастр.). 
Як вынік, канфесійная сфера, цал кам выклю чаная ў са вец кі час з грамадска
маўленчай практыкі, а ра зам з гэтым і са сродкаў ма са вай інфармацыі, цяпер 
уваходзіць у жыццё кож на га беларуса: вяртаецца рэ лі гій ная перыёдыка, 
прамовы свяш чэн ні каў  можна пачуць не толькі ў царкве, але і з тэлеэкрана, 
радыёэфіру. Пад ні ма ец ца пытанне рэлігійнай адукацыі («Рэлігійная адукацыя 
ў школе: крок наступны» – Зв. 2011. 30 ліп.). Наша «атэістычнае мінулае» 
не га тыў на адбілася на ўспры манні рэлігіі, таму змены, якія намеціліся ў 
часы гар ба чоў с кай перабудовы, спачатку выклікалі нас ця ро жа насць. 
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Сучасныя СМІ спрабуюць закранаць пытанні стасункаў бе ла рус ка га 
со цы у му з рэлігіяй, з Богам («Летапісцы веры і духоўнасці» – МП. 2007. 
23 студз.; «Духовный контекст» – СБ. 2006. 25 кастр. і інш.). Вуснамі свай
го чытача «Народная газета» сцвярджае: «А пакуль, як кажуць, не прыцісне, 
мы часта вельмі далёкія ад нашага Тварца. Ну, вядома, мы ж такія моцныя, 
незалежныя, самастойныя!.. Але ці так на самай справе? Колькі заўзятых 
атэістаў альбо іх родных, падыходзячы да парога Вечнасці, мяняюць свой 
светапогляд і жадаюць, каб іх пахавалі пахрысціянску. ...У жыцці кожнага 
з нас шмат дарог і пуцявін, шмат сустрэч і расстанняў. І ў кожнага яны свае. 
Але ёсць, на маю думку, адзін шлях, па якім ідуць усе людзі, незалежна ад 
узросту, грамадскага становішча, колеру скуры, нацыянальнасці і веравыз
нання. Гэта – дарога да Бога» (2002. 4 мая). Газета заўважае, што стасункі 
сталі «нейкімі ўмоўна «клерыкальнамагічнымі», калі «чалавек прыходзіць 
у царкву не каяцца і маліцца, а паставіць свечку» (ЛіМ. 2001. 16 сак.). 

Беларусы зараз перажываюць складаны этап новага нацыянальна
культурнага адраджэння, на якім важнае значэнне набывае рэлігія. «Сёння 
выступаць супраць рэлігіі – значыць выступаць і супраць традыцый, на якіх 
грунтуюцца культура і менталітэт грамадзян Беларусі...» (Наст. г. 2002. 
19 лют.) Пасля доўгага перыяду своеасаблівага «нацыянальнага за быц ця» 
бе ла ру сы захавалі рэлігійную талерантнасць. «В нашей стране нет скольлибо 
серьёзных конфликтов между верующими разных конфессий и религиозных 
направлений» (Р. 2002. 21 мая). Аднак, нягледзячы на тое што «дзяржава 
ад но ль ка ва адносіцца да ўсіх канфесій», да якіх належаць яе грамадзяне, гэта 
«не аз на чае, што мы не ўсведамляем асаблівай ролі пра вас лаўя для белару
скага на ро да» (ЛіМ. 2002. 17 мая). Рэлігійны плю ра лізм, які знайшоў месца 
на ста рон ках друку («Нацыянальнага і рэ лі гій на га супрацьстаяння ў нас 
няма» – Зв. 2011. 7 вер.), з’яўляецца ха рак тэр ным феноменам свядомасці 
сучаснага бе ла ру са. Чытай: «Наши предки  – татарымусульмане – более 
шести веков назад поселились на современной территории Беларуси… и за 
это время никто не пожаловался на их ментальность, никогда не происходи
ло никаких эксцессов… В Беларуси наблюдается рост числа верующих
мусульман» (НГ. 2006. 24 кастр.). Да прыкладу, у рубрыцы «Духоўная тра
дыцыя» змешчаны артыкул «Свята разгавення», у якім апісваецца Уразу 
Байрам  – свята заканчэння мусульманскага посту» (Зв. 2006. 24 кастр.). 

Даследчык рэлігійнай журналістыкі Віктар Хруль адзначае, што асноўныя 
ролі, у якіх выступаюць СМІ ў асвятленні міжрэлігійных і рэлігійнаграмадскіх 
адносінаў, можна звесці да трох: «медиатор», «миро творец», «провокатор» 
(осознанный или неосознанный)» [206, с. 299]. Вучоны сцвярджае, што ў 
сучаснай журналістыцы шэраг прынцыпаў, адэкватных і эфектыўных у іншых 
сферах, патрабуе пэўных абмежаванняў, калі размова ідзе аб справах 
рэлігійных, этнічных і інш., якія звычайна адносяць да сферы прыватнага. 
У сваёй большасці гэтыя абмежа ванні ўжо прысутнічаюць у заканадаўствах 
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шэрагу краін, але апошнюю мяжу, якая адмярае ступень асабістай адказнасці, 
праводзіць сам журналіст з дапамогай свайго сумлення. Аднак, на думку 
вучонага, дапамагчы яму ў фарміраванні ўстойлівага і адэкватнага этнасу 
(маралі) у асвятленні падзей духоўнай сферы прызваны прадстаўнікі 
рэлігійных арганізацый, дзяржаў ных і грамадскіх структур [206, с. 300]. 

У нашай краіне такая практыка існуе: паміж Міністэрствам ін фар ма цыі 
Рэс пуб лі кі Беларусь і Беларускай праваслаўнай царквой падпісана па гад
нен не аб супрацоўніцтве з мэтай «садзейнічаць актывізацыі ас вят лен ня ў 
друкаваных СМІ гістарычнага шляху і сучасных здабыткаў Бе ла рус кай 
праваслаўнай цар к вы, яе ролі ў станаўленні і развіцці духоўных каш тоў нас
цей беларускага на ро да» (МП. 2007. 23 студз.). 

Праз масаваінфармацыйны дыскурс ідзе адраджэнне і сцвяр д жэн не 
агу ль нах рыс ці ян с кіх каштоўнасцяў як агульначалавечых. Што гэта за 
каштоўнасці? Папершае, маральнаэтычны канцэпт любоў (да Бога і да 
бліжняга): «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту
пайте и вы с ними. Это и есть христианский идеал поведения Церкви, на
рода и правительства в их внутренних и внешних отношениях» (Р. 2000. 
12 снеж.). Падругое, хрысціянскія якасці – «уменне жыць пахрысціянску 
сярод мітусні свету», «цвёрдая рашучасць выконваць евангельскія запаведзі 
сярод жыццёвых спакус», нарэшце, «здольнасць нават у час непазбежных 
выпрабаванняў і асабістых бедаў радавацца светлай пасхальнай радасцю» 
(Р. 2002. 4 мая). Асэн са ван не сапраўдных ча ла ве чых каштоўнасцяў сям’і, 
подзвігаў у імя Ай чы ны павінна грун та вац ца «на твердом камне православ
ной традиции» (СБ. 2006. 25 кастр.).

Зварот да Бога, да гэтых каштоўнасцяў неабходны для таго, каб само 
грамадства мела магчымасць «както выжить и возвратиться на тот путь 
человеколюбия, по которому через века вела его религия – матерь нашей 
культуры» (Р. 2002. 21 мая). Адзначаецца і важная роля сродкаў масавай 
інфармацыі і камунікацыі: «Через средства массовой информации люди 
должны научаться любви к ближнему и своей Родине, нрав с т вен но му по
ведению в личной жизни, семье и обществе, бережному и уваж и те ль но му 
отношению к людям» (СБ. 2006. 25 кастр.).

Стаўленне да Бога ў сродках масавай інфармацыі выражаецца ў сціслых 
маўленчых формулах. Бог – сакральнае паняцце, глыбока інтым нае, 
адносіны да якога закладзены на генетычным узроўні. «Як мы не выбіраем 
зямлю, дзе нарадзіліся, бацькоў, гэтак жа мы не выбіраем і веру, бо за нас 
гэта зрабілі бацькі. Ёсць рэчы, на якія чалавек не мае права выбару» (ЛіМ. 
1995. 13 студз.). Бог – пачатак жыцця: ён дае чалавеку лёс, дае сілу, дае 
свабоду – свабоду выбару сваёй дарогі, і якой яна будзе – цалкам залежыць 
ад чалавека. Бог дапамагае толькі актыўным, тым, хто сам да нечага імкнецца. 
«Усё залежыць не толькі ад Бога. Калі чалавек сам не хоча змяніць сваё 
жыццё, ніхто, і Бог таксама, яму не дапаможа. Але калі мы хочам змяніцца 
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ў лепшы бок, то якраз з Божай дапамогай гэта нам абавязкова ўдасца» (Зв. 
2002. 11 мая).

Сродкі масавай інфармацыі, як паказвае кантэнтаналіз да мі нан т ных 
суб с фер, выступаюць выразнікам светапогляду розных сацыяльных груп, 
што яс к ра ва праявілася ў стракатасці сэнсавага напаўнення клю ча вых 
паняццяў, у сэн са вай антанімічнасці, бінарнасці. Сістэма СМІ, адз на чае 
С. Дубовік, – «жывы арганізм, які аператыўна рэагуе на сацыяльнапа лі
тыч ныя працэсы, што адбываюцца ў краіне і ў свеце. Нязменнай зас та ец ца 
канцэптуальная ўста ноў ка на ўсебаковае і праўдзівае асвятленне на шай 
рэчаіснасці» [56, с. 18]. «Время говорить правду» (СБ. 2011. 3 авг.).

канцэптуалізацыя рэчаіснасці ў сучасным друку

Ма тэ ры я лам дас ле да ван ня сталі матэрыялы за 2011 год газеты «СБ. Бе
ларусь се год ня» як ма са ва га канцэптуальнага выдання Рэспублікі Беларусь. 

Шматлікія загалоўкі матэрыялаў і назвы рубрык (напрыклад, руб ры ка 
«Мнения») адразу вызначаюць сур’ёзны канцэптуальны змест ма тэ ры я лаў 
га зе ты «СБ. Беларусь сегодня», што арыентавана на аўдыторыю, якая думае 
і асэн соў вае ўсе факты і падзеі. Дэкадзіруючы канцэптуальны змест газетных 
пуб лі ка цый, чытач стварае сучасную карціну свету.

Гэта актуалізавала пашырэнне і ў іншых перыядычных выданнях жур
на ліс ц кіх матэрыялаў, разлічаных на высокаадукаванага чытача, ство ра ных 
пра фе сі я на ла мі, якія клапоцяцца не толькі пра змест, але і пра маў лен чую 
фор му, у якой гэты змест выражаны.

Да канцэптуальных (па назве і па змесце) можна аднесці практычна ўсе 
руб ры кі «СБ»: «Экономика», «Контекст», «Эпоха», «Общество», «Глас 
на ро да», «Память», «Социум», «Право», «Сей день», «Отражение», «Под
роб ности», «Мир», «Культура», «Регион», «Спорт», «Геополитика», «Всё 
обо всем», «Персона», «Лица», «Здоровье», «Ракурс», «Тема», «Факт и 
ком мен тарий», «Криминал», «Музыка», «Технологии», «Время». Назвы 
руб рык прад с таў ля юць частотныя канцэпты, якія панарамна, усебакова прэ
зен ту юць нашу рэ ча іс насць. 

Трэба звярнуць увагу на тое, што спецыфіка канцэптуальнага дру ка ва
на га СМІтэксту вызначаецца яшчэ і тым, што маўленне павінна фар мі ра
вац ца аў та рам з разлікам на аўдыторыю і спецыфічныя ўмовы чы тан ня. 
Характар і ін тэ лек ту а ль ны ўзровень аўдыторыі газеты «СБ» патра буе, каб 
тэкст быў зруч ны для хуткага ўспрымання (напрыклад, рубрыка «Одним 
словом»). У той жа час тэкст не павінен быць спрошчаным, таму што 
дзяржаўныя СМІ Беларусі ў цэ лым арыентаваны на сацыяльна знач ную, 
актуальную інфармацыю, якая не мо жа быць пададзена ў пры мі тыў най 
форме.
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Так, аналіз рубрыкі «Одним словом» газеты «СБ. Беларусь се год ня» 
дае падставы сцвярджаць, што вызначэнню матэрыялаў гэтай рубрыкі як 
кан цэп ту а ль ных спрыяе некалькі фактараў:

1) структурнае замацаванне і шрыфтавое выдзяленне аднаго словакан
цэп та на пачатку кароткай інфармацыі;

2) канатацыйнае напаўненне канцэпта;
3) кампазіцыйнае размяшчэнне рубрыкі на першай паласе ў газеце. 
Так, прыведзеныя характарыстыкіфактары наглядна рэалізуюцца ў рэп

рэ зен та ты вах:
ОДнИМ слОВОМ. 13.05.2011.
сОтруДнИчестВО. Вчера в Литве в Друскининкае от к рыл ся 

VII Между народный белорусско-литовский экономический фо рум. 
Он посвящен вопросам инвестиционного сот руд н и чес т ва, тран-
зита, энергетики.

фестИВаль. Сегодня начинается продажа билетов на кон-
цер ты юби лейного ХХ Международного фестиваля искусств «Сла-
вянский базар в Ви тебске».

«кИрПИч». В Минске в течение ближайших трех лет план и-
ру ет ся ограни чить въезд автотранспорта в центр города. Про ект 
может реализоваться после строительства двух пар к и н гов авто. 
Это позволит сделать улицы Комсомольскую и Кар ла Маркса пеше-
ход ными.

МарШрут. Национальная авиакомпания «Белавиа» с 1 июня 
три ж ды в неделю – по понедельникам, средам, воскресеньям – нач-
нет выполнять регу лярные полеты из Минска в Хельсинки.

стОлкнОВенИе. Причиной столкновения двух троллейбусов 
на минской улице Орловской стал отказ тормозной системы. При 
ДТП пострадала одна из пассажирок, которую с травмой го ло вы 
доставили в больницу.

утечка. В районе японской аварийной атомной станции «Фу-
кусима-1» произошла утечка радиации в море. Кон цен т рац ия 
радиоактивных вещест в воде превысила норму в десятки ты сяч 
раз.

лаВа. Итальянские власти закрыли вчера аэрапорт города 
Ка тан ия на острове Сицилия из-за проснувшегося вулкана Эт на. 
Он начал извергать большое количество лавы и пепла, об ла ко ко-
торого дошло до Катании.

стИхИя. В результате двух землетрясений, произошедших на-
ка ну не в Испании, погибли 10 человек, несколько десятков по лучили 
травмы. Маг нитуда первого землетрясения составила 4,4, второ-
го – 5,3 балла.

ПОтОП. Жители городов и деревень в нижнем течении Миссисипи 
гото вятся к сильному наводнению: основная масса во ды вышедшей 
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из берегов реки движется на юг. От на вод нен ия пострадала игровая 
индустрия, яв ляющаяся существенной час тью экономики штата 
Миссисипи. Все 19 ка зино, рас по ла га ющ ие ся вдоль побережья, на 
этой неделе закрыты.

ПрОтест. В Афинах прошла массовая демонстрация с учас т ием 
не менее 20 тысяч человек, выступавших против сок ра щен ия 
бюджетных трат. Митингующие бросали в полицейских кам нями 
и бутылками с зажигатель ной смесью. Как минимум один демон-
странт получил тяжелые ранения.

У дзевяці нумарах за май 2011 г. прадстаўлена і вынесена ў моцную 
па зі цыю 68 канцэптаў, у сярэднім на нумар прыпадае 7–8 канцэптуальных 
адзі нак. 

Даследаванне марфалагічнай стратыфікацыі 200 ключавых лексем руб
ры кі пацвердзіла дамінаванне назоўнікаў – 86 % (лихач, вулкан, сти х ия, 
эпоха, фор ту на, ветер, мера, ажиотаж, расплата, ремонт…), менш 
прыс лоў яў – 6,2 % (скользко, неприятно, дружно, вместе…) і дзе яс ло
ваў – 4,7 % (умыкнули, промахнулся, лови!, помогите, попались…), 
ас тат ніх часцін мовы сус т ра ка ец ца зусім нязначная колькасць. Абсалютна 
да мі ну ю чую ролю на зоў ні каў у інфармацыйных жанрах можна пат лу ма чыць, 
на думку прафесара В. Іў чан ка ва, тым, што, папершае, «назоўнік блі жэй 
стаіць да працэсу асэн са ван ня рэчаіснасці», падругое, «асноўная фун к цыя 
публіцы стычнага тэксту грун ту ец ца на фактычнай інфармацыі (апрадмеча
най), з чаго вынікае і пе ра ка нан не» [77, с. 172–173].

У канцэптуальных адзінках газеты ступень праяўлення мадальнасці дас
тат ко ва вялікая, што прадвызначыла іх відавочную экспрэсіўнасць і эма цы
я на ль насць. Большасць канцэптаў маюць выразна акрэсленыя ка на та цыі 
(отлично, красота, риск, сюрприз, молодец, прогресс, дружно, ком-
форт, чу до), прычым каля 30 % нясуць дакладную негатыўную афар боўку 
(беспокойно, траты, пекло, трагедия, неприятно, помогите, теракт, 
кру шен ие, террор, резня, взлом, взятка, скандал, кризис, авария, де-
бош, бе да…) і анан су юць адпаведны пеяратыўны змест наступнай інфармацыі. 

Мова перыядычных выданняў адлюстроўвае і фіксуе змены, што ад бы
ва юц ца ў маўленчамысліцельнай практыцы грамадства. Яны з’яў ля юц ца 
нас туп с т ва мі палітычных, эканамічных і сацыяльных тран с фар ма цый, якія 
ад бы ва юц ца ў дзяржаве. У той жа час СМІ ўплываюць на свя до масць лю
дзей, фар мі ру ю чы грамадскую думку, культывуюць моўны густ. Як адзнача
юць дас лед чы кі, «уплыў журналісцкіх камунікацый, па сут нас ці, настолькі 
вялікі, што раз віц цё стратэгій і мэт функцыянавання СМІ, па водзі ны і 
камуніка тыўныя ўста ноў кі выданняў, тэлерадыёканалаў і асоб ных журналістаў 
ужо сёння ўздзей ні ча юць на вектар развіцця ўсяго гра мад с т ва» [74, с. 23]. 
Таму важна, каб канцэптуальны змест арыентаваў на пазітыўныя з’явы ў 
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соцыуме, ствараў на цы я на ль ную карціну свету, не ак ту а лі зу ю чы негатыўны 
кантэкст.

Узгадаем, як у мінулым годзе сусветны масаваінфармацыйны дыс курс 
стварыў самы частотны канцэпт за апошняе дзесяцігоддзе – кры зіс. Беларускі 
перыядычны друк, усведамляючы свой уплыў на маса вую свя до масць, 
паспрабаваў разабрацца ў праблеме: «сМі не павінны пра па ган да ваць 
масавы страх перад крызiсам…Сiтуацыя з крызiсам най больш 
наглядна паказвае праблемы, якiя iснуюць у журналiстыцы. Мы су ты-
ка ем ся з больш значнымi праблемамi, чым фiнансавы крызiс, – крыз i сам 
свядомасцi. Людзi настолькi зашораны крызiсам, што ўсе – ад пен-
сiя не ра да студэнта – ходзяць i гавораць, што ў iх крызiс…»; і далей: 
«супрацоўнiкi СМI павiнны разумець, што «гучныя загалоўкi, зробленыя 
вык люч на для павелiчэння тыражу, чытаюць такiя ж мацi i жонкi». 
Не трэ ба пра нешта маўчаць, трэба думаць аб вынiках сказанага, 
па ка за на га, надрукаванага. Журналiсты чамусьцi часам забываюць, 
што яны як суддзi…». Журналісты разумеюць, што адказнасць СМI ва 
ўмовах няп рос тай сітуацыі шматразова ўзрастае, бо «няправiльна сказанае 
слова вядзе да нер во васцi i яшчэ больш цяжкiх наступстваў…» (Зв. 
2009. 14 лют.). Задача СМІ, нават у самых складаных умовах, – не пра
вакаваць гра мад с т ва, а настроіць людзей на пазітыўны лад. («Анты крызісная 
вя чэ ра» – Зв. 2011. 23 ліп.) 

Аналізуючы спецыфіку канцэптуалізацыі беларускай рэчаіснасці ў су
час ным друку, мы можам адзначыць важны фактар: мадэль свету ў бе ла ру
саў ан т ра па цэн т рыч ная, бо яна цалкам залежыць ад асобы, ад яе све та
ўспры ман ня, яе ментальнасці. Гэтая акалічнасць не магла не паў п лы ваць на 
пашырэнне аў тар с кіх рубрык і калонак рэдактара: «Письма из Лон до на 
Натальи Лещенко», «Личное с Владимиром Степаном», «Роман с про дол
жен ием», «Кочка зрения Сер гея Канашица», «Дело вкуса от Эле о но ры 
Езерской», «Колонка Татьяны Сул и мо вой», «Письма Инессы Плес ка чев
с кой» і інш. Даследчыкі жур на ліс ц кай творчасці папярэджваюць, што раз
уменне тэксту адбудзецца толькі «пры на ла жэн ні ці хаця б час т ко вым супа
дзен ні моўнай карціны свету рэцыпіента на моўную карціну све ту, 
прадстаўленую аўтарам у тэксце» [95, с. 30].

Журналісцкі тэкст залежыць ад моўнай асобы аўтара, яго пра фе сій ных 
здо ль нас цяў і выяўляе думку не рэдакцыі, а канкрэтнай асобы. Су час ны 
жур на ліст, на думку даследчыкаў, паўстае асобай, якая самастойна асэн соў
вае і ацэ нь вае рэальную сітуацыю, моўнай разняволенасцю дэ ман с т руе сваю 
све та пог ляд ную пазіцыю і індывідуальнасць [74, с. 18]. Гэта вы ні ка ва ла ін
тэн сі фі ка цыю эмацыйнага выкладу інфармацыі, перадачу ў ма тэ ры я ле 
ўласных па чуц цяў і перажыванняў, дамінаванне су б ’ ек тыў на га. Да прыкла
ду, рубрыка «Мнения» з падрубрыкамі «В мире», «В стра не», «Во мне». 
На думку дас лед чы цы Н. Клушынай, для аўтарапуб лі цыс та зада ча адэкват
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нага прачытання і ра зу мен ня створанага ім пуб лі цыс тыч на га тэксту цесна 
звязана з задачай уз дзе ян ня на адрасата: «чытач павінен не толькі зразумець 
прапанаваную яму ін фар ма цыю, але і ўключыць яе як склад нік у асабістую 
карціну свету, г. зн. пад уп лы вам публіцыстычнага тэк с ту індывідуальная 
карціна свету рэцыпіента па він на тран с фар мі ра вац ца ў заданым аўтарам
публіцыстам накірунку» [95, с. 33].

Імкненне да канцэптуалізацыі рэчаіснасці відавочна дэманструецца ў 
руб ры цы «Пяць падзей тыдня», у якой аўтарытэтнымі людзьмі Беларусі 
кан цэп та ва вызначаюцца найбольш важныя моманты ў жыцці грамадскім і 
аса біс тым. Газета акцэнтуе ўвагу, што інфармацыя ў рубрыцы пераважна 
су б ’ ек тыў ная, бо прадстаўлены матэрыял – гэта погляд на свет «вачыма» 
ге ро яў руб ры кі. Да прыкладу, 7 мая 2011 г. дырэктар Беларускага дзяр жаў
на га музея гіс то рыі Вялікай Айчыннай вайны С. Азаронак вызначыў пяць 
канцэптаў: 1 – бу даў ніц т ва, 2 – выстава, 3 – свята СМІ, 4 – Ра да-
ні ца, 5 – кара; 14 мая 2011 г. зас лу жа ны артыст Рэспублікі Беларусь 
Уладзі мір Правалінскі адзначыў нас туп ныя падзеі: 1–9 Мая, 2 – настрой, 
3 – «Еўра бачанне», 4 – курс, 5 – аса біс тае. Відавочна, што нумар 
выяўляе ін дэкс у іерархіі значнасці той ці іншай падзеі (канцэпта).

Сёння ў друку назіраецца тэндэнцыя да бінарнасці меркавання, якая дае 
маг чы масць чытачу самому вызначыцца, што ён прымае і ў што ве рыць. 
Гэта даз ва ляе зрабіць малюнак рэчаіснасці адносна рухомым, са сва ім спек
трам ад цен няў і адносін. Так, канцэптуальныя матэрыялы руб ры кі «Конфе
ренцзал» (напрыклад, «Надо ли продавать наши заводы?» ад 12 мая 2011 г.; 
«Доктор на ук – не пустой звук» ад 5 мая 2011 г.) не толькі выз на ча юц ца 
аналітычнасцю і ін тэ лек ту а ль най разняволенасцю, але і даз ва ля юць чытачу 
як бы падслухаць мер ка ван ні і развагі спецыялістаў па ак ту а ль ным пытанні, 
а пасля самастойна зра біць высновы.  Як адзначаюць дас лед чы кі, «кожны 
чытач вычытвае з тэк с ту некалькі розны змест. Ад нак, успрымаючы тэкст 
парознаму, мы не будуем роз ныя светы. Гэты свет мы можам бачыць у 
розных ракурсах, з рознай сту пен ню яснасці, мож на бачыць фрагмент замест 
цэлага малюнка» [111, с. 32]. 

Такім чынам, наша рэчаіснасць адлюстроўваецца ў СМІ праз сіс тэ му 
канцэптаў. Менавіта медыйная канцэптасфера сёння, у час фар мі ра ван ня 
інфармацыйнага грамадства, мае найбольшы ўплыў на кан цэп тас фе ру 
носьбітаў культуры і здольна не толькі ўздзейнічаць на свядо масць ча ла ве
ка, але і вызначаць маўленчамысліцельныя паводзіны со цыуму, фар мі ру
ю чы нацыянальную карціну свету. 

Багацце маўленчых формул сведчыць пра высокі ўзровень мыс лі це ль най 
культуры большасці перыядычных выданняў, пра імкненне да ад наў лен ня 
стра ча ных каштоўнасцяў, рэстаўрацыі іх багатай семантыкі, да но ва га асэн
са ван ня рэчаіснасці, прадыктаванага самім жыццём. 
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Эвалюцыя публіцыстычнага маўлення 

У апошняе дзесяцігоддзе адбыліся значныя змены ў журналістыцы, што 
ад бі ла ся на ўсёй сістэме сродкаў масавай інфармацыі і, адпаведна, на ла
гас фе ры су час ных СМІ. 

У выніку фарміравання інфармацыйнага грамадства з’явіўся новы стыль, 
значны ўплыў на станаўленне якога аказала постмадэрнісцкая ку ль ту ра з 
ха рак тэр най манерай пісьма: «цытаванне спадчыны папярэдніх эпох, пе ра
а сэн са ван не элементаў культуры мінулага, парадзіраванне, іра ні зі ра ван не, 
прыём гу ль ні, шматузроўневая арганізацыя тэкстаў» [201, 41], «асэнсаваны 
плюралізм сты ляў, жанраў, моў… дынамізм, інтэрактыўнасць, ін тэр тэк с ту а
ль насць (гіпертэкстуальнасць), ацэнтрызм» [201, 44]. 

Відавочнымі ў публіцыстычным маўленні з’яўляюцца і змены ў моў най 
ар га ні за цыі журналісцкага тэксту – у прыватнасці ў суадносінах гу тар ко вай 
і кніж най лексікі. Адна з прычын – гістарычна абумоўлены ін тэр фе рэн т ны 
ўплыў бе ла рус кай мовы на рускую з дамінуючай кніжнапі сь мо вай трады
цыяй. Дас лед чы кі адзначаюць: традыцыя фарміравання бе ла рус кай літара
турнай мовы – раз моў налітаратурная – праектуецца на маў лен чую парадыг
му сучаснай рускай мо вы [76, с. 226]. Заўважана, што газета «СБ. Беларусь 
сегодня» стварыла маў лен чы ідэал для рускамоўных бе ла рус кіх СМІ, у якім 
знайшлі сваё арганічнае спа лу чэн не вусны і кніжны эле мен ты, што дыяг
назуецца беларускай традыцыяй – раўнамернага і раў нап раў на га суіснавання 
іх у літаратурным маўленні. 

Вызначальнай асаблівасцю маўленчамысліцельнага працэсу ў СМІ па
чат ку ХХІ ст. стала ацэначнасць. У цесным звязку з ёй патрабуе дас ле да
ван ня і ка тэ го рыя мадальнасці ў тэкстах СМІ, актывізацыя якой цесна звя
за на з пер са ні фі ка цы яй сучаснага журналіста і аўтарызацыяй медыйных 
ма тэ ры я лаў, што ды яг на зуе ўзмацненне фатычнай функцыі, павышэнне дзей
с нас ці журналісцкага тво ра і вынікуе станаўленне новага для пост савецкіх 
СМІ тыпу журналістыкі – «канцэптуальнай».

Персаніфікацыя моўнай асобы журналіста

У кан цэп ту а ль най жур на ліс ты цы, якая ўзнікла на сучасным этапе развіцця 
маўленчамыс лі це ль най га лі ны сродкаў масавай інфармацыі, акрэслілася 
новая з’ява – пер са ні фі ка цыя. Так, прафесар Ясен Засурскі сцвярджае: «Ад
бываецца пер са ні фі ка цыя ў сродках ма са вай інфармацыі» [63, с. 9].

Узнікненне ў СМІ персаніфікацыі звязана не толькі з фар мі ра ван нем 
но ва га моўнага стылю, але і з шэрагам іншых фактараў: пе ра раз мер ка ван
нем каш тоў нас цяў, змяненнем статусу адрасата і адрасанта жур на ліс ц ка га 
тэксту, тран с фар ма цы яй жанравай сістэмы і інш. Калі раней, асабліва ў 
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са вец кія часы, моў ная асоба журналіста параўнальна з пісьменніцкай была 
са цы я ль наары ен та ва най, пасіўна аўтарызаванай, дык зараз публіцыстычнае 
маў лен не ха рак та ры зу ец ца асобасным падыходам да адлюстравання рэ ча
іс нас ці: праз прызму све таў с п ры ман ня і індывідуальнага меркавання жур
на ліс та выяў ляецца асэнсаванне жыц цё вых фактаў, рэалій, якія ў пуб лі цыс
тыч ным маў ленні атрымліваюць тлу ма чэн не і ацэнку з адпаведным ка мен та рам. 

У сувязі з гэтым паняцце персаніфікацыя ў журналісцкім тэксце будзе 
ня поў ным, калі пакінуць паза ўвагай такую важную для тэк с таў т ва рэн ня і 
тэк с таў с п ры ман ня катэгорыю, як мадальнасць. Менавіта яна аб ’ яд ноў вае 
складнікі тэк с ту ў адзінае сэнсавае і структурнае цэлае.  

У навуковай літаратуры тэкставая мадальнасць атаясамліваецца з 
су б ’ ек тыў наацэначнай характарыстыкай аб’екта/прадмета ў тэксце. У на
шым дас ле да ван ні мадальнасць разглядаецца як катэгорыя, якая ўключае 
са мыя розныя ві ды кваліфікацыі паведамляемага, у тым ліку «побач з  су
б ’ ек тыў най (эмацыянальнай, станоўчай, негатыўнай і інш.) аб’ектыўную 
(інтэлек туальную, ла гіч ную і інш.) ацэнку зместу тэксту» [5, с. 30]. 

Мадальнасць тэксту, аб’ектыўная і суб’ектыўная, прымушае ўсп ры маць 
тэкст як цэласны твор. Часта ў залежнасці ад жанравай прыналежнасці 
тэк с ту су ад но сі ны суб’ектыўнага і аб’ектыўнага яе складнікаў вар’іруюцца. 

Суб’ектыўная мадальнасць журналісцкага тэксту (ці аўтарская 
ма да ль насць) – гэта выражэнне ў тэксце адносінаў аўтара да інфармацыі, 
яго кан цэп цыя, меркаванне, яго каштоўнасныя арыентацыі, якія прад с таў
ле ны чытачу. Па ко ль кі перадача інфармацыі адбываецца скрозь прызму 
аў тар с кай пазіцыі, аў тар с кіх адносінаў да аб’екта адлюстравання, факт у 
жур на ліс ц кім тэксце атрымлівае ма да ль ную валентнасць і з гэтай пазіцыі 
выз на ча ец ца як суб’ектыўная рэ а ль насць. Пры гэтым накладваецца дадат
ковая «асобасная» інфармацыя, якая ма ты ва ва на інтэнцыяй аўтара і з’яў
ляецца эле мен там агульнай аўтарскай канцэпцыі. 

Мадальнасць напрамую звязана з паняццем аўтарскай ін ды ві ду а ль нас ці 
і з яе праявамі ў публіцыстычным маўленні. Максімальная ін ды ві ду а ль насць 
наг ля да ец ца ў сучасных тэкстах газеты «СБ. Беларусь сегодня», у пры ват
нас ці ў па пу ляр най рубрыцы «Мнения». Змешчаныя ў ёй матэрыялы кан
цэп ту а ль на на кі ра ва ны на персаніфікацыю журналіста. Мэтавая ары ен та цыя 
на су б ’ ек тыў насць закладзена ў самой назве рубрыкі. Фотаздымкі аў та раў 
публікацый«меркаванняў» дадаткова індывідуалізуюць матэрыял, ро бяць 
відавочнай су б ’ ек тыў ную кваліфікацыю самога паведамлення. Пры гэ тым 
«асобасная» ін фар ма цыя, абавязковая для журналісцкіх твораў гэтай руб
ры кі, збліжае адрасата і ад ра сан та, забяспечваючы персаніфікацыю вык ла
ду – персаніфікацыю інфармацыі. Аў та раў падобных матэрыялаў у за меж
най журналістыцы называюць жур на ліс та міканцэптуаламі. Аднак у 
ад роз нен не ад нас у ЗША, як адзначаюць дас лед чы кі, калонкі журналістаў
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кан цэп ту а лаў друкуюцца ў агульнанацыянальных вы дан нях на інфармацыйных 
ста рон ках [96, с. 172].

Сучасная сістэма масавай камунікацыі паступова страчвае свой ма са вы 
ха рак тар, ператвараецца ў структуру, арыентаваную на пер са на лі зі ра ва ную 
аў ды то рыю, зазначае Я. Засурскі [63, с. 10]. У гэтым выпадку размова ідзе 
аб ін ды ві ду а лі зі ра ва ным падыходзе да спажыўца інфармацыі. Змяніўся ста
тус адрасата: гэ та ўжо не так званы «масавы чытач», а асоба («персона»), 
якая сама выбірае, што і каго чытаць, патрабуючы і якаснага ін фар ма цый
на га прадукту.  

Такім чынам, персаніфікацыя праяўляецца ў некалькіх накірунках: 1) пе
раход ад традыцыйных СМІ да сродкаў персаніфікаванай (ін ды ві ду а ль най) 
ін фар ма цыі, г. зн. персаніфікацыя інфармацыі; 2) змяненне статусу ад ра
сан та, г. зн. персаналізацыя аўдыторыі; 3) змяненне статусу аўтара, г. зн. 
пер са ні фі ка цыя журналіста. 

«Персона» журналіста – стрыжнёвая ў маўленчай рэчаіснасці жур на
ліс ц ка га тэксту – становіцца важнай і для самой газеты. Размова ідзе пра 
аў тар с кія калонкі і рубрыкі, калонку рэдактара, аўтарскія праграмы і пра ек ты.

Назіраецца тэндэнцыя да змяшчэння цэнтра: выбар інфармацыі спа
жыў цом сёння залежыць не толькі ад самога матэрыялу (удалага загалоўка, 
тэ ма ты кі і праблематыкі публіцыстычнага твора), але і ад аўтара. Імя жур
на ліс та ста но віц ца ў пэўным сэнсе «брэндам» выдання. Журналіст у сучас
ным све це – публічны ча ла век. Аднак з папулярнасцю прафесіі ўзраста юць 
і пат ра ба ван ні да яе. Фар мі ру ец ца новы тып журналістапрафесіянала. 

Асноўным паказчыкам персаніфікацыі журналіста з’яўляецца ак ты ві за
цыя мадальных працэсаў у сродках масавай інфармацыі і камунікацыі. На 
наш пог ляд, гэта заканамерна, калі ўлічыць, што ў аснове пос т ма дэр ніс ц кіх 
адносінаў да рэчаіснасці «ляжыць прызнанне яе ўмоўнага характару і ад
маў лен не маг чы мас ці аб’ектыўнага пазнання» [168, с. 171]. Адсюль узрастае 
ўва га да розных спо са баў аўтарызацыі газетнага тэксту (ад ацэначнасці і 
ма да ль нас ці да аба гу ль нен ня). Як адзначае прафесар В. Іўчан каў, уся су куп
насць мадальных і аў та ры за ва ных канструкцый у адносінах да мэтавых ус
та но вак матэрыялу вядзе да не аб ход нас ці змяніць афармленне і раз мер ка
ван не традыцыйных жанраў газетных пуб лі ка цый, абвастраецца пытанне аб 
змяш чэн ні межаў паміж імі [77, с. 52]. 

Аналіз шэрагу матэрыялаў пацвярджае меркаванне С. Смятанінай, што 
«суб’ектстваральнік медыятэксту прадстае перад чытачом як асоба, якая 
са мас той на асэнсоўвае і ацэньвае рэальную сітуацыю, якая дэ ман с т ры руе 
сваю све та пог ляд ную пазіцыю і індывідуальнасць маўленчай раз ня во ле нас
цю, імкненнем адыс ці ад клішэ газетнапубліцыстычнага стылю. Гэта вядзе 
да аўтарызацыі да ку мен та ль на га па сваёй прыродзе дыскурсу тэкстаў СМІ» 
[168, с. 5].
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Суб’ектывізацыя тэкстаў асабліва відавочная ў матэрыялах маладых 
жур на ліс таў праз пастаянную актуалізацыю аўтарскага «я»: «я недавно ку
пил…», «я поспешил запрыгнуть в машину…», «так и хотелось ответить», 
«по ду мал», «не знаю, как у автора этой идеи дела с чувством юмора» і інш. 
(СБ. 2007. 12 кастр.).

Сучасныя журналісцкія тэксты часта перанасычаны прэцэдэнтнымі эле
мен та мі. Напрыклад, загалоўкі газеты «СБ. Беларусь сегодня» за 23 мая 
2008 г.: «Москва слезам не верит…», «Время – деньги», «Победителей не 
су дят?», «Любовь зла?», «Кушать подано», «В поисках утраченного», 
«Маш и на вре мени», «Страшный сон Шекспира», «Там, где зреет виног
рад!», «По большому, го су дар с т вен но му счёту», «Улыбочку, пожалуйста!», 
«Сладкая жизнь» и т. д. Вы со ка час тот нае выкарыстанне ў тэкстах СМІ фак
таў інтэр тэкстуальнасці з’яў ля ец ца фактарам, які павышае суб’ектыўнасць 
ство ра най у журналісцкім тэксце кар ці ны свету, і кагнітыўным маўленчым 
срод кам персаніфікацыі журналіста. Як сцвярджае С. Смятаніна, працэс 
вы ба ру «чужога» слова, безумоўна, звязаны з ін ды ві ду а ль ным густам, ін
ды ві ду а ль ны мі прыярытэтамі, менталітэтам пішучага, яго энцыклапедычным 
па тэн цы я лам [168, с. 133].

Даследчыца Э. Усоўская ўпэўнена, што сучасны аўтар – не адзіны твор
ца тэксту, «разам з ім, і магчыма, у большай ступені, стварае тэкст гля дач
ка рыс та ль нік. Аўтарская функцыя мяняецца і зводзіцца да пасрэд ніцтва; 
аў тар як бы «пераводзіць» каштоўнасці, што ўзніклі, у поле зроку аў ды то
рыі» [200, с. 77]. Ак ту а лі за цыя мадальных працэсаў у публіцыстыч ным маў
лен ні вядзе да час тот на га ўжывання звароту да чытача («А это ведь очень 
мно го значит, правда?» (СБ. 2007. 12 окт.), выкарыстання асабовага зай
мен ні ка «мы» ў значэнні «аўтар і чы тач» («Но, похоже, в безум ном мире, 
в ко то ром мы живем, причин сойти с ума становится больше…» – (СБ. 
2007. 12 окт.).

Творчыя інтэнцыі аўтара запрашаюць чытача да дыялогу, пра дуг лед ж
ва ю чы магчымасць інтэрпрэтацыі паведамлення. Скіраванасць на ды я лог 
з чы та чом праз мадальнасць праяўляецца ў загалоўках і загаловачных 
ком п лек сах, асаб лі ва відавочна ў пытальных канструкцыях: «Теряют все. 
Ко му нужна такая “оптимизация”?», «Гуд бай, старина?», «Откуда берутся 
дети?», «Тайна Белухи. Спус тя два года в Алтае нашли тело погибшего бе
ло рус ско го туриста?», «По ком звонит телефон?», «Где хранят гранит?», 
«Удивитель ное – рядом?», «Секрет ег и петских фараонов. Можно ли по ху
деть, ежедневно съедая 3 кг сала?», «Трынтра ва? Эффективность ле кар
с т вен ных трав поста вили под сомнение» і інш. Пры ведзе ныя ілюстрацыі 
пац вяр д жа юць ужо адзначаную даследчыкамі асаблівасць пуб лі цыс тыч на га 
тэк с ту: «У сінтаксісе асноўнай часткі тэксту ўзрастае ко ль касць мадальных 
і аў та ры за ва ных канструкцый, прычым іх колькасць даволі вы со кая нават у 
тэк с тах такіх жанраў, як заметка і рэпартаж» [74, c. 49]. 
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Аўтарская мадальнасць прадугледжвае вызначэнне мадальнага кам па
нен та сэнсу, мадальнай валентнасці і «мадальнага ключа» пуб лі цыс тыч на га 
тэк с ту на аснове ўспрымання інфармацыі адрасатам. Пры гэтым выз на чэн
не «мадальнага ключа» ўмоўнае, як і постмадэрнісцкі публіцыстычны тэкст 
у цэ лым, паколькі асобае значэнне набываюць фонавыя веды, ін тэн цыі, 
све та ад чу ван ні, эмоцыі спажыўца інфармацыі. 

Такім чынам, наглядаецца заканамерная тэндэнцыя актывізацыі ма да
ль ных працэсаў у публіцыстычным маўленні, што прыводзіць да ін ды ві ду а
лі за цыі (суб’ектывізацыі) тэксту і, адпаведна, персаніфікацыі маўленчай 
асо бы жур на ліс та. Апошні факт вызначае выбар маўленчых сродкаў, тым 
са мым уплываючы на ар га ні за цыю публіцыстычнага маўлення, і, як вынік, 
ак ты ві зуе змены ў жан ра вай сістэме сродкаў масавай інфармацыі.

Перлакутыўны эфект тэкставай дзейнасці журналіста

Уп лыў ма са вай камунікацыі на развіццё грамадства сёння настолькі 
вялікі, што жур на ліс ц кі тэкст, спалучыўшы ў сабе каштоўнасныя ўстаноўкі 
і канцэпцыі аў та ражур на ліс та і СМІ, актыўна фарміруе грамадскую думку, 
стратэгічна ар га ні зуе «падзейнасць» факта рэчаіснасці, інтэрпрэтаванай 
праз прызму «журналісцкага ба чан ня». На сёння камунікатыўнаўплывовы 
эфект жур на ліс ц ка га матэрыялу стаў вывучацца не ў былой аднапалярнай 
тактыцы ХХ ст., а ў спектральным вы яў лен ні асобы журналіста, які высту
пае не прос та транслятарам пэўных ме ды я падзей, а з’яўляецца непасрэдным 
іх удзе ль ні кам. Новы падыход быў абу моў ле ны актыўным развіццём тэорыі 
маў лен чых актаў. Сучасныя даследчыкі слушна сцвяр д жа юць: «Паводле тэ
о рыі маўленчых актаў, у якасці асноўных адзінак ча ла ве чай камунікацыі 
выс ту па юць не асобныя словы, сказы, а шматпланавыя па сва ёй пабудове 
і выт вор час ці пэўныя маўленчыя дзеянні (лакуцыі), якія выс ту па юць у якасці 
но сь бі таў вызначаных пэўнымі ўмовамі камунікатыўных заданняў (ілакуцый) 
і накіраваны на дасягненне камунікатыўнаўплывовага эфекту (перлакуцый). 
Гэты факт актуалізуе апісанне асаблівасцей вобразу аўтара на пад с та ве ство
раных ім тэкстаў» [77, с. 37]. 

Мы ўжо адзначалі, што ва ўмовах сённяшняй сацыяпалітычнай сі ту а цыі 
вобраз аўтара мяняецца. У сучасным публіцыстычным маўленні кан с ты ту
лі зу юц ца наступныя складнікі адлюстравання рэчаіснасці: праз прыз му све
та пог ля даў і індывідуальных меркаванняў журналіста выразна вы яў ля ец ца 
асэн са ван не жыццёвых фактаў, які падае ў сваім матэрыяле пэў нае тлума
чэнне і ацэн ку медыяпадзеі і... каментуе яе. Такім чынам, жур на ліс ц кі тэкст 
пачынае вы кон ваць функцыю кансалідуючага па ве дам лен ня, накіраванага 
ад носьбіта ін фар ма цыі да аўдыторыі. 

Сучасны аўтар (а ў цэлым і СМІ як калектыўны суб’ект) шукае роз ныя 
формы максімальнага самавыражэння. Традыцыйна гэтая тэма ак рэс лі ва
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ла ся даследаваннямі ў накірунку знаходжання ў публіцыстычным тэк с це 
аў тар с ка га «я» або вобраз аўтара прымяняльна да розных жанраў. Гэ тыя 
паняцці ма юць розную форму, характар і ў журналісцкім тэксце вы ра жа юц
ца гра ду а ль на: у адных жанрах мінімалізаваны, у другіх – ін ды ві ду а лі за ва ны 
і кан к рэ ты за ва ны. 

Найбольш цікавай і прыдатнай для комплекснага даследавання га зе ты 
становіцца аўтарская калонка. Яшчэ больш шматабяцальным з’яў ля ец ца 
гар ма ніч на сінтэзаваны від апошняй: аўтарская калонка, ці ка лон ка рэ-
дак та ра. 

Прадметам аналізу абяром персаналізаванае выражэнне вобраза аў та
ра ў калонках рэдактара газеты «СБ. Беларусь сегодня». П. Якубовіч пад 
час пра цы ў газеце «Знамя юности», а таксама ў якасці іміджавага фе ль е
та ніс та яш чэ ў савецкі час меў высокую ступень персаналізаванасці сва ёй 
тэкставай дзей нас ці. 

Шматлікія маўленчыя факты з даследаваных матэрыялаў свед чаць пра 
тое, што памкненне да эмацыянальнага выражэння асабістых пе ра жы ван няў 
і пачуццяў прывяло да змянення ў аўтарскіх публікацыях су ад не се нас ці эк-
с п рэ сіі і стандарту. Параўн.: «Так что с полным ос но ван ием могу поз
волить себе корректно ответить желающим совместно «по рулить» газетой: 
сер деч ное спасибо, в ваших административных услугах по ка не нуждаюсь. 
И лич но вам ничего не должен!» (СБ. 2004. 17 сент.) Сты ліс тыч на апраўда
ным і кан тэк с ту а ль на матываваным у аўтарскіх ка лон ках становіцца тэкст, 
дзе эк с п рэ сія актыўна прэвалюе: «весь вы ше пе реч и с лен ный идиотизм», «не 
мой стиль – бессмысленная грубость. Ейбо гу, обидно...», «что ж, я готов 
выслушать кон т рар гу мен ты», «но решать свои проблемы следует без при
ступов падучей...», «так что опять, со вер шен но того не желая, с привольной 
магистрали раз мыш л и з мов я не за мет но съехал на скользкую тропинку по
литики» і інш.

Другой асаблівасцю выражэння вобраза аўтара ў аўтарскіх ка лон ках 
ста ла актывізацыя рознага кшталту кантактастваральных (фатычных) стра
тэ гій і тактык, скіраваных на дыялог. Так, аўтарскія інтэнцыі ўцяг ва юць 
чытача ў ды я лог, прадугледжваючы магчымасць інтэрпрэтацыі па ве дам лен
ня. Да прык ла ду, П. Якубовіч у матэрыяле «Не надо нервничать. Спо кой но 
разберемся! (из почты главного редактора)» (СБ. 2006. 16 февр.) звярта
ецца да лістоў, якія, што адзначае і сам Павел Ізотавіч, «стали ком ментарием 
к опубликованным на прош лой неделе под руб р и кой «Колонка редактора» 
моим авторским ма тер иа лам», і дае ўжо ў адказ свой «камен тар». Такім 
чынам, мадэлюецца сітуацыя, якая ўплывае на аў та ра і яго тэкст, пастаян
на мяняецца суаднесенасць фак та раў адрасат і ад ра сант. Праз журналісцкі 
тэкст аўтар правакуе чытача на аса біс тую твор часць, калі той дзеліцца 
меркаваннямі, думкамі, фактамі: «Давайте, ува жа е мые читатели, заинтере
сованно размышлять о жизни, о се год няш нем и завтрашнем дне. Спокойно 
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и уважительно. Даже если мы не всег да сог лас ны друг с другом. Ничего. 
Ведь и сегодня, и завтра нам жить в од ном доме. Пишите» (СБ. 2006. 16 февр.). 
У той жа час аўтар пакідае за са бой пра ва выбару свайго суразмоўцы: «За 
три дня этой недели получил чуть более 30 писем. Пишут, как всегда, о 
разном. Немножко, правда, сму ща ет, что ак т и в и з и ро вались анонимщики… 
Коль письмо анонимное, то хоть убей, но нет ему ве ры, уж как себе хотите, 
господа авторы… А вдруг вы сводите личные счеты, хит ре нь ко распростра
няете сплетни – что, газета должна идти у вас на поводу? Нет уж, если 
решили написать в «СБ», то делать это нужно с открытым, как го вор и т ся, 
забралом. Иначе мы так и будем втягивать друг друга в эпоху, где бал пра
вят по доз р и те ль ность и наветы…» (СБ. 2006. 16 февр.) Скіраванасць на 
дыялог вынікуе час тот нае ўжыванне звароту да чытача: «Уверен, что вы, 
наши читатели, име е те собственное представление о своей газете – иначе 
б не вып и сы вали её!» (СБ. 2004. 17 сент.) Асабліва факт дыялагічнасці 
відавочны ў пы та ль ных канструкцыях: «Кто, впрочем, может сказать, что у 
нас нет проб лем?», «А как же насчет ответствен ности?», «Что они скажут?», 
«Кому и что тут неясно?», «Что ж получает ся?» і г. д.

Фармат аўтарскай калонкі (калонкі рэдактара) прадвызначае да мі на ван
не ў публіцыстычным маўленні аўтарызаваных канструкцый: «Этот впол не 
бо ро да тый анекдот я вспомнил в связи с коррупционным скан да лом, который 
сей час, как цунами, разрушает тихое болотце Ев ро пар ла мен та…» (СБ. 2011. 
23 марта) Максімальная індывідуалізацыя наг ля да ец ца праз пастаянную 
ак цэн ту а лі за цыю на аўтарскім «я»: «я задержу вни ман ие читателей на...», 
«я вро де бы понимаю, “что к чему”, но дей с т в и те ль ность не устает удивлять», 
«буду рад ошибиться, однако трудно избав и ть ся от впечатления», «напом
ню её со дер жан ие», «по моим ощущениям», «и, как тогда я смутно подо
зревал», «не ска жу, как говорится, за всю Одес су, скажу о...», «которые, 
как я понимаю, идут...», «но не могу от де ла ть ся от ощущения» и др. Аса
бовы займеннік «мы» ка лі і ўжываецца ў аў тар с кіх калонках, то пераважна 
ў значэнні «аўтар і чы тач»: «Конечно, все мы – люди и всем нам очень 
хочется заглянуть за гор и зонт», «С тех, ко му много дано, мы вправе много 
спрашивать», «Когда мы ос мыслим уроки траги ческого опыта века?», «Ана
логичные “оригинальные идеи” мы, наверное, услышим с экрана еще не раз 
и не два» і інш.

Канцэптуальнасць медыятэксту цалкам залежыць ад сукупнасці ха рак
та рыс тык канкрэтнага аўтара: перадае яго асабістыя меркаванні і праз моў
ныя сродкі, якія і фарміруюць індывідуальны, аўтарскі стыль, вы ра жае маў
лен чую асобу журналіста. Параўн.: «Выпущенный из бутылки джинн 
спо со бен пойти дальше – осенние события во Франции должны под с ка зать 
«политкорректной» Европе что к чему» (СБ. 2006. 7 февр.); «Подумаешь... 
Мы ж не немцы какиенибудь, чтобы любому закону тут же брать под ко
зырек» (СБ. 2004. 5 нояб.) «Любой, кто маломальски зна ком с поряд ками, 
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царящими в сфере «телевизионной аналитики», в курсе то го, что над голо
вой Соловьева, Со рок и ной, а чуть раньше – Савика Шус те ра и Евгения 
Киселева, на видном мес те висит указательный палец, ко е му и следуют 
общенародные оракулы» (СБ. 2005. 11 окт.) «Терпеливо прос лу шав эконо
мистов, я расстроился. Ко неч но, до вчерашней те ле сессии я тоже знал, что 
щеголяющего не терминами, а блес ком анализа эко ном и с та встретить в 
Минске так же сложно, как в Нор и ль с ке попугая. Но почему–то от моло
дого Ярослава Романчука я – только без обид! – ож и дал более осмыс
ленного выступления» (СБ. 2010. 26 нояб.) и др. Імя жур на ліс та становіцца 
своеасаблівым «брэндам» выдання, а стыль – аў тар с кай візітоўкай. 

Такім чынам, прыведзены аналіз пацвярджае заўважаную дас лед чы ка мі 
тэн дэн цыю эвалюцыі публіцыстычнага тэксту – павелічэнне ко ль кас ці аў
та ры за ва ных канструкцый і розных спосабаў аўтарызацыі газетнага тэк с ту, 
вы ні куе трансфармацыю жанравай сістэмы сучасных СМІ, кан с та туе змены 
маў лен чамысліцельнай дзейнасці сучаснага журналіста. 

Усе выяўленыя моўныя факты і тэндэнцыі, як інтра, так і эк с т ра лін г
віс тыч на га характару, сведчаць пра станаўленне новай журналістыкі – кан
цэп ту а ль най. 

Праблема гуманізацыі нацыянальнай лагасферы

Працэс дэ мак ра ты за цыі грамадства суправаджаецца зменамі ў маўленча
мыс лі це ль най дзей нас ці ў розных сферах зносінаў. Свабода слова – неаб
ходны склад нік гэ та га працэсу – часта разумеецца носьбітамі мовы і ў пэўнай 
сту пе ні сродкамі ма са вай інфармацыі як адыход ад любых нормаў, нават 
ма ра ль наэтычных, што пры водзіць да дэгуманізацыі лагасферы. Пра фе
сар Б. Стральцоў падкрэслівае, што свабода не адасобленае паняцце, яна 
з’яў ля ец ца часткай адзінай трыяды: «свабода – неабходнасць – ад каз насць». 
Тут побач з прававымі ўстаноўкамі заяўляе аб сабе маральны фактар [180, 
c. 65]. Газета «СБ» справядліва зазначае: «Свобода должна предоставлять
ся обществу настолько, насколько оно готово нести за нее ответственность. 
Если же уровень свободы превышает меру ответственности, то это приво
дит к дестабилизации общества и может иметь разрушительные последствия» 
(СБ. 2006. 27 кастр.).

Свабода слова як фундаментальна дэмакратычная каштоўнасць не мае 
ні чо га агульнага з публічным абразлівым словам. Як зазначае дас лед чык 
В. Кастамараў, справа тут не толькі ў парушэнні літаратурнамоўнай нор мы, 
а ў «непавазе да слова, у спробах змяніць «моўны знак», а праз яго і на цы
я на ль ную традыцыйную ментальнасць» [101, c. 8]. Ігна раванне этычных 
прынцыпаў як рэгулятара маўленчых паводзінаў у дэмакратычным грамад
стве, разбурэнне эстэтычных традыцый, «словесный беспредел», дэфарма
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цыя агульначалавечых каштоўнасцяў уплывае на духоўнамаральнаы стан 
людзей, правакуючы з’яўленне беспрынцыпнага соцыуму.

У сувязі з гэтым востра паўстала праблема гуманізацыі ін фар ма цый-
най сфе ры. Расійскія прававеды разам з філолагамі спрабуюць ства рыць 
прававую ас но ву барацьбы з непаважлівым стаўленнем да чалавека ў срод
ках масавай ін фар ма цыі, з ганьбаваннем яго праз грубае, абразлівае сло ва 
[110; 82]. Сва бо да мыслення спарадзіла свабоду маўлення, за якой час та 
хаваецца духоўны ні гі лізм – страта самапавагі, пераацэнка тра ды цый ных 
каштоўнасцяў. Адсюль тыповая з’ява часу – непавага да асобы, і гэта часта 
ўласціва для саміх медыя. (Параўн.: «Каму ж хочацца плаціць грошы дэбілу», 
«засталася адна сволач, якая ўцякла з вёскі і нічога ня хоча рабіць і ўмець, 
акрамя як піць і жэрці». – З газеты. 2001. 2 крас.; «Оставим пока в покое 
В. Ленина. И. Сталин – садист, параноик, самодур. Никита – деятель типа 
«сельского дурачка». Брежнев – маразматикколлекционер. Андропов, 
Черненко, кроме дешевой водки для трудящихся и подноса тела к избира
тельной урне для голосования, ничем другим в истории не запомнились. 
М. С. Горбачев вообще “развалил страну и партию”! Как же она жила, эта 
страна, под руководством “дураков и садистов”?». – З газеты. 2000. Но
ябрь.) Падобныя прыклады – сведчанне па ру шэн ня ў вялікай ступені 
маральнаэтыч най нормы. 

Імкненне да бязмежнай свабоды выказвання сваёй думкі вызначыла 
тэн дэн цыю да пашырэння прастамоўя і жарганізмаў у маўленчых па водзі нах 
не толькі сацыяльна ніжэйшых пластоў грамадства, але і ўладнай элі ты, а 
гэта зна чыць і ў СМІ. Выкарыстанне розных сацыяльных жаргонаў ба дай 
што не ас ноў ная асаблівасць сучаснага публіцыстычнага маўлення. За мест 
вы ка рыс тан ня багатых сродкаў літаратурнай мовы перыядычны друк свядо
ма аб мя жоў ва ец ца гіпертрафаванай «мовай вуліцы». Да прык ла ду: «Бело
русский реж ис сёр не учла того, что выпендрёжем сегодня уже нико го не 
удивишь» (СБ. 2002. 7 мая); «офонарел», «вытер сопли» (СБ. 2002. 17 мая), 
«гэты народ «без тар ма зоў» (ЧЗ. 2002. 23 крас.). Рознага ві ду жаргоны 
праз сродкі масавай ін фар ма цыі настолькі ўвайшлі ў маў лен не грамадства, 
што ўжо не ўсп ры ма юц ца як загана [49, c. 55]. «Ненормативная лексика 
стала обиходной в нашей жизни», – піша «Советская Белоруссия» (2002. 
8 мая). І «в жизни» самой газеты (гл. прыклады). 

Перыядычны друк сцвярджае, што «нядбалыя адносіны да слова псу юць, 
калечаць мову» (1995. 19 крас.). Праблема так званага калечання мо вы, 
трэ ба аддаць належнае нашым газетам, часта абмяркоўваецца на іх ста рон
ках, а тое, што журналісты ў сваім эмацыянальным запале ла ян ка вым словам 
ка ле чаць чалавека, амаль не знаходзіць рэакцыі ў матэрыялах дру ку. Дрэнна, 
і калі «рэакцыя» прымае такі выгляд, як у матэрыяле «Не вле зай – бьет!» 
В. Сцебліна (СБ. 2006. 31 кастр.): «Не так давно в ива нов с кой Интернет-
га зе те «Курсив» редактор г-н Владимир Рахманьков опуб л и ко вал ма-



130

териал, ко то рый назвал лихо: «Путин как фаллический сим вол России». 
Для тех, кто не зна ет, намекнем, что «фаллос» – это синоним муж-
ского детородного чле на…», і далей: «Судебное раз б и ра те ль с т во по 
делу, где невинный «фаллос» скло нял ся во всех падежах, при нес ло сле-
дующий результат: за оскорбление Влад и м и ра Путина ре дак тор 
В. Рахманьков приговорен к штрафу в размере 20 тысяч российских 
руб лей. Наверное, этот приговор не поставит окон ча те ль ной точки 
в бес смыс лен ном споре, имеет ли право журналист ос кор б лять дей с-
т ву ю щую власть. Тем не менее согласимся, что история с «фал ло сом» 
до во ль но-таки поучительная...» Пакінем без каментару.

У сучаснай навуцы стаіць пытанне аб матываванасці і не ма ты ва ва нас ці 
вы ка рыс тан ня ўсёй разнастайнасці моўных сродкаў. Беларускія ву чо ныя з 
абу рэн нем гавораць пра моўную разбэшчанасць і вульгарнасць, пра зніжэнне 
май с тэр с т ва, цаны Слова [177, c. 244; 208, c. 17]. Уменне рас па радзіц ца 
моўным ба гац цем патрабуе ад журналістаў вялікіх творчых на ма ган няў, та
ленту. І зу сім не патрабуе інтэлектуальнага напружання мыс лен чы працэс, 
ад люс т ра ва ны ў маўленчых формулах: «будзем «каўбасіцца», «многім «па 
барабану», «паклубіцца», «кіслотнікі», «пад сі ня вой» (ЧЗ. 2002. 23 крас.). 
Сёння ку ль ты ву ец ца маўленчамысліцельная раз ня во ле насць, чым, на дум
ку вучонага, «наносіцца  непапраўны ўрон раз віц цю грамадства і станаўленню 
сацыяльных ад но сін паміж СМІ і ча ла ве кам. Адбываецца скажэнне мыс
лення» [77, с. 220].

У сферу масавай камунікацыі, і беларускай, і расійскай, укараніліся сло
вы з крымінальнага свету кшталту: «прафэсуру – на лесапавал, паэта – на 
па ра шу, лідэра партыі – у бамжатнік» (З газеты. 2001. 2 крас.). Ілля Тал
с той пі ша: «Норавы і мараль крымінальнага свету пранізваюць усе плас ты 
гра мад с т ва. Мы бачым адлюстраванне таго стану культуры, у якім зна ходзіц
ца наша гра мад с т ва, культуру люмпенаў і крымінальнікаў» [194, c. 6]. Мод
нае, ак ту а лі за ва нае ў дыскурсе СМІ слова лёгка пераймаецца но сь бі та мі 
мовы і набывае ста тус прэстыжнай адзінкі маўлен ня, якой пры вы ба ры 
сродкаў выражэння ад да ец ца безумоўная перавага. Апошнім ча сам 
актуалізавалася лексіка «наркаманаў», якая прыйшлася даспадобы не ка то
рым перыядычным вы дан ням: «...белорусское село прочно сядет на за пад ную 
технологическую «иглу» (СБ. 2000. 23 апр.); «...могут и «ширнуться» на 
лесничной площадке» (СБ. 2002. 7 мая). 

Імкненне да вербальнай уседазволенасці вынікавала праяву маў лен чай 
аг рэ сіі ў СМІ нават у форме мату. Актуальна гучыць чатырохрадкоўе, змеш
ча нае ў «Народнай газеце» (2001. 16 сак.): «Як размаўляюць сёння ў на шай 
хаце? Пас лу хаў шы, пара рабіць выснову: мы ўжо даўно забылі мо ву маці, 
а знаем то ль кі мацерную мову». Праз СМІ ініцыятарамі сва бод на га выка
рыстання мо вы становяцца людзі адукаваныя. Вядомы расійскі рэ жы сёр 
Раман Вікцюк выз на чае лаянку як «самые ласковые, умные, тонкие сло ва, 
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которые су щес т ву ют в мире для выражения чувств и эмоций» (СБ. 2000. 
23 апр.). Часам «мацерная», «блатная» мова становіцца набыткам і са мо
га інтэрв’юера. 

Газета «Звязда» ў артыкуле «Пасылаючы адзін аднаго “на тры лі та ры”, 
бе ра це на душу грэх» сцвярджае, што лаянка – гэта дзіця нашага «свабод
нага» гра мад с т ва, што гэтая заганная з’ява не была ўласціва ў та кой меры 
бе ла рус кай ментальнасці. «На вёсцы раней дарослыя амаль не ла я лі ся ў 
прысутнасці жан чын і дзяцей. Калі нават былі «пад мухай». Ні ко лі не лаяліся 
ў прысутнасці вяс ко ва га настаўніка, старшыні калгаса і нез на ё ма га чалавека. 
Тое было раней. Ба ю ся, што хутка пачнуць лаяцца ў пры сут нас ці святара» 
(Зв. 2002. 23 мая). На род ная мудрасць сцвярджала, што ў сям’і брыдкаслова 
няма міру, а сама схі ль насць да мяцяршчыны заў сё ды суправаджаецца і іншымі 
заганамі, па чы на ю чы з алкагалізму і за кан ч ва ю чы рознымі формамі бытавой 
агрэсіі. Яшчэ ў ся рэдзі не 1990х гг. Адам Мальдзіс прааналізаваў стан 
маўленчай культуры ў су час ным со цы у ме: «Сённяшні грамадзянін часцей за 
ўсё не ведае добра ні я кай мовы, га во рыць на «трасянцы», густа перасыпа
най матам («мататрасянцы»)». З ця гам часу сітуацыя толькі замацавалася. 

У сучасным грамадстве, заўважае М. Карповіч, адсутнічае «болевая 
рэ ак цыя» на абразы, ніхто не спыняе праявы бескультур’я і агрэсіўнасці 
[88, c. 43]. У соцыуме пануе «атмасфера суцэльнага мату», «брыдкае сло
ва, пам но жа нае на сілу соцень маладых глотак, зрабілася эпідэміяй, на якую 
захварэла на ша моладзь, а лячыць ніхто не збіраецца», – сцвярджае га зе
та «Звязда» (2001. 13 верас.). Прычына такога становішча, на наш пог ляд, 
у сацыяльнай не ад на род нас ці соцыуму, а гэта значыць, у розным уз роў ні 
маўленчамыс лі це ль най культуры. І гэта факт, які не можа не ад біц ца на 
лагасферы саміх СМІ. У той жа час і сама масавая камунікацыя, па ру ша
ю чы этычныя нормы, спа рад жае агрэсіўную рэакцыю ў грамадстве і яе не
прыстойнае моўнае выражэнне. «Популярные у народа телеигры настоя
тельно советуют: убирай сильнейшего... Мораль агрессивного соперничества 
на дух не переносит честности и благородства» (Р. 2002. 21 мая). Нагадаем, 
што галоўным канцэптам у ла гас фе ры сродкаў масавай ін фар ма цыі савец
кага перыяду быў канцэпт спа бор ніц т ва. Ён уводзіўся ў маў лен чамыс
ленчую дзейнасць грамадства як най важ ней шы стымул да «сацыялістычнай 
працы». Без гэтага слова не выходзіў амаль ніводзін ну мар газеты.

За прымітыўнай маўленчай культурай, падкрэслім, стаіць ад па вед ная 
мыс лі це ль ная культура – абмежаванасць думкі, сістэмы вобразаў, аса цы я
тыў нас ці – словам, лянота думкі, тая якасць, якая гвалтоўна разбурае ла
гас фе ру на цы я на ль най культуры ва ўсёй яе змястоўнасці. Трэба аддаць на
леж нае га зе це «Звязда», якая пастаянна заклікае асэнсаваць усю важ насць 
маўленчай ку ль ту ры («Мат – не фармат, альбо Думкі ўголас пра са мую 
“калючую” частку на ша га маўлення» – Зв. 2011. 5 жн.). 
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У артыкуле «Вся эта байда и куча другого фуфла..., альбо Колькі слоў 
у абарону другой дзяржаўнай» газета «Звязда» вызначае праблему ку ль ту
ры маў лен ня як пытанне жыцця або смерці нацыянальнай ку ль ту ры: «...мы 
нібы вы ра шы лі для сябе: мая мова, што хачу, тое і раблю, як ха чу, так і 
гавару. І ро бім, і гаворым... А гэтыя калізіі з рускамоўным на пі сан нем назвы 
нашай кра і ны! І «Беларусь», і «Белоруссия», і «Белорусь». Ка то ры вары
янт больш пра ві ль ны? Дзе яшчэ, у якім кутку зямлі жыхары кра і ны не ве
даюць толкам, як пра ві ль на пішацца назва іхняй краіны на ад ной з дзвюх 
дзяржаўных моў? Не ве да юць, бо ў нас можна сустрэць і пер шы, і другі, і 
нават трэці варыянт напісання, пры чым усе з прэтэнзіяй на пра ві ль насць... 
адсутнасць моўнай культуры ў срод ках масавай ін фар ма цыі краіны, 
дзе з моўнай культурай сітуацыя наогул скла да ная, ёсць «вялізны 
крок да пагібелі гэтай моўнай культуры наогул...» (Зв. 2001. 5 мая). 
Развіццё маўленчамысліцельнай галіны культуры залежыць ад ха рак та ру 
страты фікацыі грамадства, ад сацыяльнай і моўнай дынамікі. Ад нак нельга 
не пагадзіцца з думкай: «Вітаючы любое вальнадумства як аба вяз ко вую 
ўмову прагрэсу, самай злоснай і шкоднай апазіцыяй лічу пар тыю цы ніч най 
лаянкі, заўзятымі членамі якой зрабіліся апошнім часам ве ль мі многія» (Зв. 
2002. 23 мая). 

Сучасныя беларускія сродкі масавай інфармацыі валодаюць дас тат ко вым 
патэнцыялам уздзеяння на грамадскую свядомасць, на маўленчамыс лі це
ль ную культуру соцыуму, але, як паказвае аналіз, часам няўмела яго вы ка
рыс тоў ва юць. Да прыкладу: газета «Звязда» ў рубрыцы «Салон пры га жос
ці» (2003. 30 жн.) дае параду, як падтрымаць «імідж “прасунутай”, 
стыльнай, пры го жай і разумнай (выдзелена намі. – В. С.) дзяў чы ны». Для 
гэтага пра па ну ец ца вывучыць наступныя «вельмі модныя сло вы гэтага се
зона» (+ мініслоў нік сінонімаў): паці – сэйшн, тусоўка; фэшн, кул – 
крута, класна; пер фек та мэн те; канэкт ці канэкшн; міцін; бой-фрэнд – 
пасія. Аўтар сцвярджае, што «калі з чалавекам размаўляць пры ем на, ён 
здаецца нам прыгажэйшым. А з та кім слоўнікавым запасам ты станеш про
ста зоркай!». Культура маўлення – па няц це ёмістае, якое звя за на не толькі 
з уменнем прыгожа, пераканаўча га ва рыць, але і з агу ль най культурай ча
лавека, яго манерамі, паводзінамі, знешнім выг ля дам. Бя рэ сумніў, што 
словы, пералічаныя ў артыкуле, узбагацяць мову ці ўпры го жаць чалавека. 
Так, з улікам таго, што наша жыццё дынамічна раз ві ва ец ца ва ўсіх сферах, 
у тым ліку і інфармацыйнай, мова змушана таксама мя няц ца, прыстасоўвацца 
да новых рэалій і абставінаў. Аднак працэс дэ мак ра ты за цыі мовы не павінен 
падмяняцца працэсам «варварызацыі» мо вы (Колесов В.). Параўн.: «они…, 
говоря журналистским языком, вставили фитиль маститой российской га
зете» (з газеты. 2003. 29 жн.). Як заз на чае М. Карповіч, «сродкі масавай 
інфармацыі павінны стаць школай моў на га вы ха ван ня беларусаў, узорам 
беларускай і рускай моўнай ку ль ту ры» [92, с. 99].
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Сродкі масавай інфармацыі фарміруюцца грамадствам і вы кон ва юць 
клю ча вую ролю ў пашырэнні сацыяльных і культурных навацый. У той жа 
час СМІ характарызуюцца супярэчлівасцю, таму нельга ад наз нач на вызна
чыць і іх ро лю ў гуманізацыі нацыянальнай лагасферы. Аднак, стрым лі ва
ю чы праявы маў лен чай агрэсіі на сваіх старонках, СМІ могуць пас п ры яць 
гуманізацыі, якая аба пі ра ец ца найперш на паняццях ду хоў нас ці, духоўнага 
жыцця народа, ду шэў на га жыцця чалавека. Праблему гу ма ні за цыі  
нацыя нальнай лагасферы срод кі масавай інфармацыі могуць вы ра шыць і 
шляхам пашырэння рэлігійнай тэ ма ты кі, асвятлення пытанняў ма ра лі і этыкі, 
культуры маўлення і мыслення. Яго маўленчы ідэал – сіс тэ ма маўленчых 
формул высокай зместавай і лі та ра тур най якасці, якія змо гуць уплываць на 
маўленчамысліцельную культуру со цы у му ў яго іе рар хіч най структуры. 
Справядліва сцвярджае найстарэйшае бе ла рус кае пе ры я дыч нае выданне, 
што «цэнзура – гэта мы самі, кожны з нас, гэ та нашы ўнут ра ныя «пара
метры» і абмежаванні» (Зв. 2002. 13 крас.). Кожнае ўжы тае ў тэкстах СМІ 
ненарматыўнае слова павінна быць кантэкстуальна ма ты ва ва ным. 

Даследаванне лагасферы беларускіх сродкаў масавай інфармацыі дае 
пад с та вы з шэрагу выданняў асобна вылучыць газету «Звязда» ў яе ста ноў
чым уп лы ве на працэс гуманізацыі лагасферы нацыянальнай ку ль ту ры. У 
гэтай фун к цыі газета можа быць узорам для іншых выданняў. Па зі цыя «Звяз
ды» – «цэнзура – гэта мы самі» – найлепшы спосаб гу ма ні за цыі агульнай 
на цы я на ль най лагасферы праз прыватную (лагасферу СМІ). Са ма цэн зу ра 
абапіраецца на ма раль, яна – найважнейшы рэгулятар межаў сва бо ды сло
ва. Толькі этычная жур на ліс ты ка з яе агульначалавечымі ма ра ль ны мі 
нормамі, піша прафесар Я. За сур с кі, можа быць сапраўды праў дзі вай і сва
боднай [64, c. 3]. 

Абарона маўленчамысліцельнай культуры на маральнай аснове ёсць 
тры ва лы гарант гуманізацыі лагасферы саміх СМІ і нацыянальнай ла га сфе
ры ў цэлым.

Вывады

1. Сучасныя беларускія сродкі масавай інфармацыі валодаюць дас тат
ко вым патэнцыялам уздзеяння на грамадскую свядомасць, на маў лен чамыс
лі це ль ную культуру соцыуму, але, як паказвае аналіз, не ў ад но ль ка вай 
ступені вы ка рыс тоў ва юць свой патэнцыял. Важная роля ў развіцці ла га сфе
ры беларускай ку ль ту ры адводзіцца індывідуальнакалектыўнаму су б ’ ек ту 
«сукупнага» га зет на га дыскурсу: ён здольны ўздзейнічаць на жыц цё і на 
мысленне носьбітаў ку ль ту ры, на канцэптуалізацыю рэ ча іс нас ці. Асноўнай 
характарыстыкай маў лен ча га ідэалу сучасных СМІ з’яў ля ец ца яго няўстой
лівасць, супярэчлівасць. На цы я на ль ная ідэя, якая павінна грун та вац ца на 
ментальных каштоўнасцях на цы я на ль най культуры, не зна ходзіць адпавед



нага асэнсавання ў беларускіх СМІ і, як вынік, ад па вед на га моўнага вы
ражэння. Сярэдні носьбіт на цы я на ль най культуры да гэ туль застаецца 
пасіўным у асэнсаванні канцэпта на цы я на ль ная ідэя, які па куль квола 
адраджаецца ў беларускай перыёдыцы. 

2. Ключавыя канцэпты агульнай лагасферы, такія як зямля, Радзіма, 
бе ла рус кі народ, чалавек, праца, маці, дзеці, у канцэптасферы сучасных 
СМІ па шы ры лі сваё асэнсаванне, набылі новыя канатацыі. Назіраецца тэн
дэн цыя да па паў нен ня субсфер. Шэраг маўленчых формул сучаснага ма са
ваін фар ма цый на га дыскурсу сугучны з формуламі нашаніўскага кан тэк с ту. 
Яны ад люс т роў ва юць працэс нацыянальнага адраджэння, які ў знач най 
ступені асэн соў ва ец ца праз асноўныя канцэпты агульнай ла гас фе ры і ла
гасферы «Нашай Нівы».

3. Парознаму ставяцца перыядычныя выданні да працэсу ад рад жэн ня 
бе ла рус кай мовы – аднаго з асноўных канцэптаў нацыянальнай ла гас фе ры. 
Су час ныя СМІ ў сваёй ментальнамаўленчай культуры ў палоне ру сі фі ка цыі 
і не ставяць сваёй задачай вызваленне з яго. 

4. Лагасфера нацыянальнай культуры падпадае пад негатыўны ўплыў з 
бо ку пэўных пластоў сучаснага соцыуму. Гэты ўплыў спазналі і срод кі ма са
вай інфармацыі. Дэгуманізацыя лагасферы СМІ выяўляецца ў гру бым, аб
раз лі вым слове, у плыні элементаў з нелітаратурнай мовы з іх аг рэ сіў най 
скі ра ва нас цю на чытача – прадстаўніка таго ж соцыуму. Гу ма ні за цыя ла
гасферы маг чы ма пры ўмове асэнсавання сродкамі масавай ін фар ма цыі і 
носьбітамі мовы каш тоў нас цяў маўленчамысліцельнай спад чы ны бела
рускага народа з яе ба га ты мі гарманізуючымі мажлівасцямі.

5. Сёння можна канстатаваць існаванне беларускай канцэптуальнай 
жур на ліс ты кі, скіраванай на асэнсаванне (тлумачэнне, ацэнку, аналіз) рэ
ча іс нас ці і фарміраванне светапогляду праз дыялог адрасанта з адрасатам, 
што ста ноў ча адбіваецца кардынальнымі зменамі ў маўленчамыс лі це ль най 
прак ты цы беларускага грамадства і на развіцці лагасферы на цы я на ль най 
культуры ў цэлым.
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ЗАК лЮ ЧЭН Не

Даследаванне беларускіх сродкаў масавай інфармацыі ў лагасферы на
цы я на ль най культуры дазволіла вызначыць іх месца ў развіцці гра мад с т ва, 
выявіць светапоглядную сутнасць, кагнітыўную функцыю, ак сі я ла гіч ныя 
прыярытэты, устанавіць характар уздзеяння на маўленчамыс л це ль ныя 
паводзіны грамадства. Аналіз публіцыстычнага маўлення, заснаваны на 
міждысцыплінарным падыходзе, дае падставы  выявіць маўленчую рэ ча іс насць 
беларускіх медыя ў розныя перыяды іх функцыя навання. Фо на вым матэ
рыялам даследавання паслужыла канцэптавая аснова агульнай на цы я на ль най 
лагасферы, вызначаная паводле этна графічных і фа ль к лор ных крыніц. 

У выніку даследавання зроблены наступныя высновы.
1. Маўленчамысліцельная дзейнасць грамадства ёсць рухавік усёй гіс

то рыі яго сацыяльнапалітычнага развіцця. І гэта дае падставы раз г ля даць 
феномен маўленчамысліцельнай дзейнасці як асобную галіну ку ль ту ры. 
Слова лагасфера з прычыны сваёй ёмістай семантыкі вартае быць вы ка
рыс та ным у ролі тэрміналагічнага наймення гэтай галіны. Лагасфера на-
цы я на ль най культуры – тэрміналагічная формула, якая ўвабрала ас ноў
ныя складнікі ментальнамаўленчага працэсу ў іх еднасці: мова – маў лен-
не – мысленне – рэчаіснасць і таму можа лічыцца свайго роду вербальным 
ко дам нацыянальнай культуры, у адзінках якога выражаны ментальныя каш
тоў нас ці нацыі. 

2. Падобна таму як у культуры кожнага народа ёсць агу ль на ча ла ве чае і 
этнанацыянальнае, так у канцэптавай структуры лагасферы ўтрым лі ва юц ца 
і ўніверсальныя кампаненты культур, і ўласна нацыя нальныя. Маў лен чыя і 
мысліцельныя стэрэатыпы папярэдніх эпох існавання бе ла рус кай культуры 
выразна адлюстроўваюцца ў этна графічных і фа ль к лор ных крыніцах. Кан
цэптавую аснову беларускай лагасферы, паводле гэтых кры ніц, складаюць 
такія паняцці, як зямля, Радзіма, чалавек, маці, дзеці, Бог, душа, слова, 
хлеб, праца, гаспадарка, хата, праўда, сумленне, розум і шэ раг інш. 
Даследаванне структурнасемантычных асаблівасцяў асноўных суб с фер бе
ларускай канцэптасфе ры – чалавек, жыццё, сям’я, зямля, дом, ежа, сло-
ва, час, рэлігія і інш. – раскрывае спецыфіку нацыянальнай мен та ль нас ці. 

3. Уплывовым фактарам развіцця лагасферы беларускай культуры з’яў
ля юц ца сродкі масавай інфармацыі як сацыяльны і палітычны ін с ты тут гра
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мадства. У кожны гістарычны перыяд яны яскрава вызна чаюць сваю пазіцыю 
ў дачыненні да ментальных каштоўнасцяў бела рускага на ро да і адводзяць ім 
адпаведнае месца ў інфармацыйным полі. Так, з га зе тай «Наша Ніва» на 
старонкі перыядычнага друку прыйшло роднае слова ка рэн на га насельніцтва, 
і гэта было стымулам для сама ідэнтыфікацыі бе ла ру саў, пазбаўленых вякамі 
свайго друкаванага слова. Канцэптасферу «Нашай Нівы» склалі паняцці 
мы беларускі народ; мова; наша жыццё, на цы я на ль нае жыццё; зямля, 
якія набылі ў газетным кантэксце шырокае і роз на ба ко вае асэнсаванне. 
Камунікатыўнымі стратэгіямі нашаніўскага дыс кур су сталі: заклік да пера
менаў, да дзейнасці («Вялікі час і нашым бе ла ру сам пайсці па розум да 
галавы»); аптымістычны погляд на будучыню; аба ро на традыцыйных каштоў
насцяў – мовы, роднай зямлі, Айчыны; аба ро на беларуса – зняцце з яго 
віны за неадукаванасць; стратэгія спраш чэн ня – давесці поўную інфармацыю 
да неадукаванага мужыка; стратэгія па раў нан ня («Дзіўная рэч, чаму ўсе 
нацыі шануюць родную мову сваю, ува жа юць яе больш за ўсе іншыя, а нашы 
беларусы вырэкаюцца яе»); уз дзе ян не на пачуцці і эмоцыі; выкрыванне 
ворагаў. Гэтыя стратэгіі, як і ўся маў лен чамысліцельная дзейнасць выдан
ня, былі арыентаваны на вы ра шэн не адной праблемы – пераадоленне ў 
беларускім народзе сацыяльна«мужыцкай» абмежаванасці. «“Калі спы
таеце мужыкоў, чаму яны пе рэс та лі уніжацца перэд сваімі непрошэнымі 
“апекунамі” – усюды паслышіце ат каз: “Бо ужо дурніца прайшла”». 

Нашаніўскі дыскурс эфектыўна ўкараняў у свядомасць беларусаў на цы
я на ль ную годнасць, быў пасапраўднаму кансалідуючым, мяняў стра фі ка цыю 
соцыуму.

4. Сувязь паміж з’явамі жыцця (рэчаіснасцю) і маўленчай дзей нас цю 
яскрава выражаецца ў лагасферы СМІ савецкага перыяду. Эва лю цый ныя 
працэсы грамадскага жыцця знайшлі адбітак у публіцыстычным маў лен ні. 
У перыядычным друку адбываецца прыкметнае пераасэнса ванне ўні вер са лій 
нацыянальнай культуры, звужаецца іх семантычны аб’ём, страч ва ец ца 
канататыўная сема ментальнасці, закладзеная стваральнікам на цы я на ль най 
культуры – народам. Пад форму таго ж самага знака пад водзіц ца новы змест, 
крыніцай якога служыць афіцыйная сістэма ідэ а ла гем, што спарадзіла і ад
паведныя маўленчыя формулы. Канцэпт зямля, да прык ла ду, які асэнсоўваўся 
ў агульнай лагасферы як карміцелька, родны кут, уласная гаспадарка, 
духоўны скарб нацыі, «зямелька, якая за ста ран не каля яе двойчы 
атплаціць», у тагачасных СМІ паўстае як «посевная пло щадь», а яе новы 
гаспадар – калгаснік – багаты ўраджай «сваёй воляй бя рэ ад зямлі і бярэ 
той поўнай мерай, на якую здольны яго веды і ўласная пра ца». Адвечная 
бінарная апазіцыя свая зямля – чужая зямля паг лы на ец ца паняццем кал-
гасная зямля. Маўленчыя формулы тыпу савецкі народ – гас па дар зямлі; 
савецкі чалавек – сябар, брат, таварыш; несавецкі ча ла век – вораг, 
правакатар; маё – гэта наша, наша – гэта маё; дзеці – пі я не ры, 
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акцябраты, камсамольцы; праца – дзеля Радзімы і шэраг іншых пра
ніз ва лі газетныя кантэксты і ўкараняліся ў свядомасць грамадства.

5. Сучасныя беларускія перыядычныя выданні, арыентаваныя на на цы
я на ль ную ідэю, імкнуцца да адраджэння нацыянальных каш тоў нас цяў, да 
рэстаўрацыі багатай традыцыйнай семантыкі дамінантных кан цэп таў куль
туры, такіх як беларускі народ, Беларусь, уласная зямля, на цы я на ль нае 
жыццё. СМІ даводзяць да масавага чытача неабходнасць звароту да сва іх 
вытокаў, аднаўлення страчаных каштоўнасцяў духоў нага развіцця асо бы і 
грамадства. Яны выступаюць выразнікамі света погляду розных са цы я ль ных 
груп і адлюстроўваюць разнастайныя сацыяльныя стэрэатыпы. Маў лен чыя 
формулы беларускі народ – самабытная старажытная на цыя і на-
род – тлум, бедны, няшчасны; беларуская мова – душа народа, мат-
чы на песня і непрэстыжная, дэкаратыўная мова; дзеці – гэта не 
то ль кі цуд і вялікае шчасце, а і недазваляльная раскоша і іншыя ад
люс т роў ва юць супрацьлеглае стаўленне ў сучасным грамадстве да сакраль
ных каш тоў нас цяў бела рускай культуры і ўзровень маўленчамысліцельнай 
ку ль ту ры сучаснага соцыуму.

6. Маўленчыя паводзіны носьбітаў культуры рэгулююцца маў лен чым 
ідэалам – стрыжнёвым кампанентам лагасферы, суадносным з ха рак та рам 
эпохі. Ён характарызуецца культураспецыфічнасцю, гістарыч най змен лі вас
цю. Беларускія СМІ як калектыўны суб’ект нацыянальнай маў лен чамыслі
цельнай культуры свядома фарміруюць маўленчы ідэал. Так, у аснову маўлен
чага ідэалу «Нашай Нівы» (1906–1915 гг.) пакладзены кан цэп ты праўдзі-
васць, талерантнасць, найбольш пры бліжаныя да на цы я на ль на га 
менталітэту і маўленчай традыцыі. У савецкі перыяд асаб лі вас цю маўлен чага 
ідэалу была імператыўнасць, дырэк тыўнасць. Рэ гу ляр насць іх праяў ства
рала прымусовы тып маўленчых паводзінаў – ідэ а ла гіч ны, які характарызуе 
савецкую ментальнасць. Маўленчы ідэал су час на га перыяду характарызу
ецца стылёвай, лексіч най, ідэалагічнай раз нас тай нас цю і супярэчлівасцю, 
разладжана сцю як літаратурнай нормы, так і ма ра ль наэтычнай. Усе значныя 
змены маўленчага ідэалу абумоўлены пе ра лом ны мі падзеямі ў жыцці гра
мадства. 

Працэс дэмакратызацыі ахапіў усе сферы зносінаў. Свабода слова – не
аб ход ны складнік гэтага працэсу – часта разумеецца носьбітамі ку ль ту ры і 
сродкамі масавай інфармацыі як адыход ад любых нормаў, нават ма ра ль на
этычных, што прыводзіць да дэгуманізацыі нацыяналь най ла гас фе ры і 
спараджае раскол у грамадстве. Ва ўмовах такой сацыякультурнай сі ту а цыі 
праблема гуманізацыі інфармацыйнай сферы, яе маўленчага ідэалу надз
вы чай актуальная. На трывалай маральнай аснове прыватных ла гас фер, 
пры ўмове асэнсавання ўсімі носьбітамі культуры каштоўнасцяў маў лен ча
мысліцельнай спадчыны беларускага народа магчыма абараніць на цы я на
ль ную лагасферу ад маўленчай агрэсіі.
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ДАДАтАК

1. ключавыя паняцці агульнай лагасферы (паводле алфавіту)

Канцэпт Колькасць 
выслоўяў  

з ужываннем 
канцэпта

З іх: Колькасць эпітэ
таў да канцэпта 

(Гаўрош Н.
Слоўнік эпітэтаў 

беларускай 
мо вы. – Мінск, 

1998)

фразеалагіч
ных адзінак

прымавак  
і прыказак

1. Агонь 69 27 42 78
2. Багаты 57 – 57 –
3. Бацька / тата 87 3 84 –
4. Бедны / гаротны 39 – 39 –
5. Бог, Божа / Алах 287 87 / 35 / 7 158 –
6. Брат 47 8 39 –
7. Вада 192 49 143 192
8. Вайна / бой 23 8 15 44
9. Век 74 24 50 44

10. Вецер 61 33 28 238
11. Вечар 10 3 7 87
12. Вока 366 225 141 345
13. Воля 25 11 14 26
14. Восень 23 – 23 82
15. Воўк 124 17 107 –
16. Вуха 85 63 22 –
17. Вясна 26 – 26 92
18. Гадзіна 32 11 21 –
19. Галава 313 179 134 –
20. Гарэлка / водка / 
віно

30 2 28 –



139

Канцэпт Колькасць 
выслоўяў  

з ужываннем 
канцэпта

З іх: Колькасць эпітэ
таў да канцэпта 

(Гаўрош Н.
Слоўнік эпітэтаў 

беларускай 
мо вы. – Мінск, 

1998)

фразеалагіч
ных адзінак

прымавак  
і прыказак

21. Гаспадар / гаспа
дыня

76 3 73 –

22. Гаспадарка 15 – 15 –
23. Гной 20 – 20 –
24. Год 47 13 33 53
25. Гора / бяда / ліха 202 7 195 56
26. Госці 65 – 65 –
27. Грамада 10 – 10 –
28. Дабро 67 – 67 –
29. Дарога 115 45 66 127
30. Дачка 24 2 23 –
31. Дзень 88 36 52 172
32. Дзеці 151 3 148 –
33. Дзеўка 43 1 42 49
34. Дом 43 7 36 –
35. Дух / душа 130 38 / 27 65 31 / 136
36. Жонка 93 1 92 –
37. Жыццё 31 10 21 116
38. Здароўе 18 1 17 –
39. Зіма 53 4 49 74
40. Выпадак 16 15 1 –
41. Грошы 133 19 114 –
42. Думка 23 10 13 133
43. Дурань 66 8 58 –
44. Зорка 14 7 7 95
45. Зямля / глеба / 
грунт

117 49 / 7 / 6 55 164

46. Камень 60 22 38 –
47. Карова 63 6 57 –
48. Каша 43 11 32 –
49. Конь / кабыла 163 16 147 85
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Канцэпт Колькасць 
выслоўяў  

з ужываннем 
канцэпта

З іх: Колькасць эпітэ
таў да канцэпта 

(Гаўрош Н.
Слоўнік эпітэтаў 

беларускай 
мо вы. – Мінск, 

1998)

фразеалагіч
ных адзінак

прымавак  
і прыказак

50. Кот 86 27 59 –
51. Край / кут 26 15 11 85
52. Крок 19 17 2 96
53. Кроў 51 46 5 40
54. Кут (у хаце) 12 1 11 –
55. Лес 79 12 67 134
56. Лета 41 4 39 80
57. Людзі 127 12 115 51
58. Магіла / труна 38 18 20 –
59. Маладосць 28 4 14 37
60. Маці 106 3 103 56
61. Мера 37 29 8 –
62. Месца 65 50 15 38
63. Мінута 10 10 – 66
64. Мова 10 6 4 93
65. Муж 12 – 12 –
66. Мужык 46 – 46 –
67. Мядзведзь 21 3 18 –
68. Навука 19 – 19 –
69. Нага 176 112 64 49
70. Неба 53 25 28 167
71. Ноч 29 6 23 162
72. Памяць 33 30 3 –
73. Пан 157 5 152 –
74. Парог 25 8 17 –
75. Песня 41 9 32 195
76. Печ 39 8 31 –
77. Поле / ніва 60 13 40 / 7 89 / 33
78. Поп / дзяк / ксёндз 61 2 59 –
79. Праўда 76 2 74 46
80. Праца / работа 93 – 93 57
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Канцэпт Колькасць 
выслоўяў  

з ужываннем 
канцэпта

З іх: Колькасць эпітэ
таў да канцэпта 

(Гаўрош Н.
Слоўнік эпітэтаў 

беларускай 
мо вы. – Мінск, 

1998)

фразеалагіч
ных адзінак

прымавак  
і прыказак

81. Розум 107 25 82 –
82. Рука 348 197 151 146
83. Сабака 187 26 161 –
84. Сала 30 2 28 –
85. Свет 180 89 91 102
86. Свіння 108 9 99 –
87. Сіла 77 36 41 132
88. Слова 123 68 55 208
89. Смерць 54 9 45 –
90. Сон 15 8 7 167
91. Сонца 38 7 31 166
92. Справа / дзела 31 19 12 –
93. Старана 24 5 19 30
94. Старасць 27 1 26 –
95. Сумленне 14 6 8 –
96. Сусед 18 – 18 –
97. Сын 37 4 33 –
98. Сэрца 125 86 39 163
99. Сябар / прыяцель 34 – 34 –
100. Сям’я 24 – 24 –
101. Сястра 12 4 8 –
102. Халера 15 15 – –
103. Хата 114 10 104 66
104. Хвароба 33 11 22 4
105. Хлеб 235 20 215 29
106. Хлопец 11 – 11 65
107. Чалавек 125 1 124 –
108. Час 60 16 44 111
109. Чорт / д’ябал 285 87 / 10 188 –
110. Шчасце 34 – 34 124
111. Язык 194 95 99 –
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2. ключавыя паняцці агульнай лагасферы (паводле індэкса частотнасці)

Канцэпт Колькасць 
выслоўяў  

з ужываннем 
канцэпта

З іх: Колькасць эпі
тэтаў да канцэп
та (Гаўрош Н.

Слоўнік 
эпітэтаў бела
рускай мовы. –
Мінск, 1998)

фразеала
гічных 
адзінак

прымавак 
і прыка

зак

1. Вока 366 225 141 345
2. Рука 348 197 151 146
3. Галава 313 179 134 –
4. Бог, Божа / Аллах 287 87 / 35 / 7 158 –
5. Чорт / д’ябал 285 87 / 10 188 –
6. Хлеб 235 20 215 29
7. Гора / бяда / ліха 202 7 195 56
8. Язык 194 95 99 –
9. Вада 192 49 143 192

10. Сабака 187 26 161 –
11. Свет 180 89 91 102
12. Нага 176 112 64 49
13. Конь / кабыла 163 16 147 85
14. Пан 157 5 152 –
15. Дзеці 151 3 148 –
16. Грошы 133 19 114 –
17. Дух / душа 130 38 / 27 65 31 / 136
18. Людзі 127 12 115 51
19. Сэрца 125 86 39 163
20. Чалавек 125 1 124 –
21. Воўк 124 17 107 –
22. Слова 123 68 55 208
23. Зямля / глеба / грунт 117 49 / 7 / 6 55 164
24. Дарога 115 45 66 127
25. Хата 114 10 104 66
26. Свіння 108 9 99 –
27. Розум 107 25 82 –
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Канцэпт Колькасць 
выслоўяў  

з ужываннем 
канцэпта

З іх: Колькасць эпі
тэтаў да канцэп
та (Гаўрош Н.

Слоўнік 
эпітэтаў бела
рускай мовы. –
Мінск, 1998)

фразеала
гічных 
адзінак

прымавак 
і прыка

зак

28. Маці 106 3 103 56
29. Жонка 93 1 92 –
30. Праца / работа 93 – 93 57
31. Дзень 88 36 52 172
32. Бацька / тата 87 3 84 –
33. Кот 86 27 59 –
34. Вуха 85 63 22 –
35. Лес 79 12 67 134
36. Сіла 77 36 41 132
37. Гаспадар / гаспадыня 76 3 73 –
38. Праўда 76 2 74 46
39. Век 74 24 50 44
40. Агонь 69 27 42 78
41. Дабро 67 – 67 –
42. Дурань 66 8 58 –
43. Госці 65 – 65 –
44. Месца 65 50 15 38
45. Карова 63 6 57 –
46. Вецер 61 33 28 238
47. Поп / дзяк / ксёндз 61 2 59 –
48. Камень 60 22 38 –
49. Поле / ніва 60 13 40 / 7 89 / 33
50. Час 60 16 44 111
51. Багаты 57 – 57 –
52. Смерць 54 9 45 –
53. Зіма 53 4 49 74
54. Неба 53 25 28 167
55. Кроў 51 46 5 40
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Канцэпт Колькасць 
выслоўяў  

з ужываннем 
канцэпта

З іх: Колькасць эпі
тэтаў да канцэп
та (Гаўрош Н.

Слоўнік 
эпітэтаў бела
рускай мовы. –
Мінск, 1998)

фразеала
гічных 
адзінак

прымавак 
і прыка

зак

56. Брат 47 8 39 –
57. Год 47 13 33 53
58. Мужык 46 – 46 –
59. Дзеўка 43 1 42 49
60. Дом 43 7 36 –
61. Каша 43 11 32 –
62. Лета 41 4 39 80
63. Песня 41 9 32 195
64. Бедны / гаротны 39 – 39 –
65. Печ 39 8 31 –
66. Магіла / труна 38 18 20 –
67. Сонца 38 7 31 166
68. Мера 37 29 8 –
69. Сын 37 4 33 –
70. Сябар / прыяцель 34 – 34 –
71. Шчасце 34 – 34 124
72. Памяць 33 30 3 –
73. Хвароба 33 11 22 4
74. Гадзіна 32 11 21 –
75. Жыццё 31 10 21 116
76. Справа / дзела 31 19 12 –
77. Гарэлка / водка / віно 30 2 28 –
78. Сала 30 2 28 –
79. Ноч 29 6 23 162
80. Маладосць 28 4 14 37
81. Старасць 27 1 26 –
82. Вясна 26 – 26 92
83. Край / кут 26 15 11 85
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Канцэпт Колькасць 
выслоўяў  

з ужываннем 
канцэпта

З іх: Колькасць эпі
тэтаў да канцэп
та (Гаўрош Н.

Слоўнік 
эпітэтаў бела
рускай мовы. –
Мінск, 1998)

фразеала
гічных 
адзінак

прымавак 
і прыка

зак

84. Воля 25 11 14 26
85. Парог 25 8 17 –
86. Дачка 24 2 23 –
87. Старана 24 5 19 30
88. Сям’я 24 – 24 –
89. Вайна / бой 23 8 15 44
90. Восень 23 – 23 82
91. Думка 23 10 13 133
92. Мядзведзь 21 3 18 –
93. Гной 20 – 20 –
94. Крок 19 17 2 96
95. Навука 19 – 19 –
96. Здароўе 18 1 17 –
97. Сусед 18 – 18 –
98. Выпадак 16 15 1 –
99. Гаспадарка 15 – 15 –

100. Сон 15 8 7 167
101. Халера 15 15 – –
102. Зорка 14 7 7 95
103. Сумленне 14 6 8 –
104. Кут (у хаце) 12 1 11 –
105. Муж 12 – 12 –
106. Сястра 12 4 8 –
107. Хлопец 11 – 11 65
108. Вечар 10 3 7 87
109. Грамада 10 – 10 –
110. Мінута 10 10 – 66
111. Мова 10 6 4 93
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