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ЛЕКсІчнАЯ пАРАДЫгМА сУчАснАгА  
БЕЛАРУсКАМоўнАгА МЕДЫЯМАўЛЕннЯ

Білінгвізм і нівеліроўка асаблівасцей беларускіх гаворак, выкары-
станне трасянкі сёння пэўным чынам уплываюць на беларускамоўную 
медаяпрастору, асабліва ў вусным маўленні. Працэсы глабалізацыі і 
хуткаплыннасць падзей, сацыяльна-эканамічныя змены спарадзілі ў 
медыямаўленні пэўныя змены ў параўнанні з некалькімі папярэднімі 
дзесяцігоддзямі. Мова сродкаў масавай інфармацыі стала больш дэма-
кратычнай у плане стылёвай афарбоўкі лексічных адзінак, што асабліва 
праяўляецца ў выкарыстанні размоўнай і нават прастамоўнай, а таксама 
спецыяльнай запазычанай лексікі. З другога боку, мова СМІ на сучасным 
этапе страціла пэўную эмацыйнасць, выразнасць, адметную семантыч-
ную нюансіроўку. У большай ступені сталі распаўсюджанымі спрош-
чаныя клішаваныя фразы. Асабліва ў сэнсе выразнасці і дакладнасці 
ва ўмовах двухмоўя траціць сваю адметнасць беларускамоўнае 
маўленне. Дзеля прыкладу можна вылучыць з тэкстаў два найбольш 
распаўсюджаныя пытанні: Як жыццё? і Як справы?. Не будзем спыняц-
ца на іх правамернасці, адзначым толькі, што амаль не сустракаецца Як 
маешся (маецеся)? з адказамі Сам пры сабе, Нішто сабе і інш.

Катэгорыя слоў, што аб’ядноўвае лексемы з парадыгматычным 
значэннем прабачэння, вельмі часта выкарыстоўваецца адвольна. А 
між іншым яна мае ў беларускай мове сваю выразную, адмысловую 
сітуацыйную прывязку. Калі неабходна звярнуцца да каго-небудзь, ужы-
ваюць прабачце, прабачайце, калі ж хтосьці незнарок прыцягнуў увагу 
сваімі дзеяннямі – выбачайце, калі ж віна перад кімсьці значная – да-
руйце. Калі нам трэба перапыніць чыюсьці гутарку, мэтазгодна ўжыць 
слова перапрашаю.

Падзабытымі і незапатрабаванымі ў медыямаўленні сталі сёння 
многія словы і выразы з парадыгмай семантыкі пажаданняў: рыбно 
табе; грыбно табе; памагай, Божа; асвяці, Божа; смачна есці; сыць, 
Божа; на здароўе; пі, здаровенькі.

Парадыгма вітанняў даволі разнастайная і можа мець рэгіянальныя 
асаблівасці: дабранак (добрага ранку, добрае раніцы); дабрыдзень, 
дзяньдобры (добры дзень, дзень добры); дабрыдзень у хату; дабры-
вечар; дабранач. Агульнае вітанне незалежна ад часу ў цэнтральнай 
Беларусі – дабраслаў (слаўлю цябе дабром). Вітанне чалом (зварот да 
шаноўных асоб, бацькоў, Радзімы). Так, у Янкі Купалы чытаем: «Ой, ча-
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лом, чалом табе, Беларусь!» Як апісальнае ўжываецца вітанне: Дазволь 
вітаць цябе на нашай гасподзе. Вітаю, добрага здароўя, рады бачыць, 
ласкава просім, здароў, маё шанаванне і некаторыя іншыя – усё гэта 
сёння павінна быць у актыўным лексіконе сучаснага медыямаўлення.

Словы падзякі, акрамя дзякуй ды вялікі дзякуй, якія пераважна 
выкарыстоўваюцца ў мове сродкаў масавай камунікацыі, маюць так-
сама некаторыя семантычныя варыянты. Гэта такія выразы, як прымі, 
калі ласка, падзяку за..; шчыры дзякуй; шчыра ўдзячны, дазволь выка-
заць маю ўдзячнасць. Некалькі іранічна, магчыма, гучыць дзякуй табе 
за ласку. Калі ж удзячнасць бязмежная, то можна выказаць і шчыры 
тлусты дзякуй.

Лексічная парадыгма медыямаўлення – з’ява гістарычная і залежыць 
у значнай ступені ад аўтарскай дасведчанасці і скіраванасці сродкаў 
масавай камунікацыі. Так, у сучасным маўленні нарматыўным лічыцца 
слова урад, хоць да сярэдзіны 30-х гг. ХХ ст. замест яго ў СМІ ўжывалася 
выключна лексема правіцельства. Прыкладам можа служыць і імклівае 
вяртанне ў актыўны ўжытак у канцы ХХ ст. формы спадар і вытвор-
ных ад яе. Уважлівае стаўленне да гістарычных здабыткаў мовы, да 
лексічнага скарбу народнай стыхіі з’яўляецца неабходнай умовай багац-
ця медыямаўлення, паспяховага яго развіцця і функцыянавання.
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нАРМАТЫўнАЕ ўКЛючЭннЕ ТЭРМІнАў  
У РЭКЛАМнЫЯ ТЭКсТЫ  

(на прыкладзе хімічных паняццяў)
Дэталёвае даследаванне рэкламных тэкстаў, размешчаных у СМІ, не 

можа абысціся без аналізу маўленчых канструкцый, якія вызначаюцца 
ўключэннем тэрміналагічнай лексікі.

Сучасныя рэкламныя матэрыялы, надрукаваныя ў рэспубліканскіх і 
рэгіянальных выданнях, акрамя актыўнага ўжывання запазычаных слоў, 
жарганізмаў, часам перанасычаны навуковымі паняццямі, складанымі 
для ўспрымання адрасатамі.

Сярод найбольш папулярных у тэкстах рэкламы з’яўляюцца 
тэрміны, якія перадаюць хімічныя назвы ў якасці тлумачэнняў да 
аб’екта інфармацыі – медыцынскіх, фармацэўтычных прэпаратаў, а так-
сама назваў так званай «бытавой хіміі».


