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вузов, совершенствование прикладного бакалавриата, понимание вуза 
как костяка когнитивного сообщества, нивелирование различий в уров-
не образования в столичном и провинциальном вузах, организационное 
и ментальное вхождение в Болонский процесс.
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СЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ КАНЦЭПТУ «СЯМ’Я»  
Ў РЭКЛАМНЫМ ДЫСКУРСЕ

Сёння рэкламны дыскурс рэалізуецца шматлікімі маўленчымі 
стратэгіямі, абумоўленымі камунікатыўнымі ўстаноўкамі адрасантаў, 
накіраванымі на дасягненне асноўных мэт – інфармаванне і пры-
цягненне ўвагі адрасатаў. У залежнасці ад задач, пастаўленых перад 
складальнікамі паведамленняў: зрабіць тэкст палітычнай, сацыяльнай 
або камерцыйнай рэкламы, – вызначаюцца асаблівасці функцыянавання 
розных канцэптаў ці фрэймаў (як разнавіднасцей канцэптаў) у рэклам-
ным дыскурсе, вакол якіх факусіруецца асноўны змест тэкстаў рэклам-
най камунікацыі. 

Сучасны рэкламны дыскурс, як і публіцыстычны, фарміруе ма-
савую свядомасць адрасатаў. У выніку таго, што рэклама знаходзіцца 
найчасцей побач з журналісцкімі матэрыяламі, яе зместу давяраюць, 
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як і ім. Аднак успрымальнікі інфармацыі часам не задумваюцца пра 
тое, што адбываецца маніпуляцыя розумам, паводзінамі шляхам выба-
ру ці ўзаемадзеяння вербальных і візуальных сродкаў, якое прыводзіць 
да патрэбных для адрасантаў дзеянняў – набыцця. Акрамя маркетын-
гавага ўздзеяння спажывец інфармацыі таксама з’яўляецца аб’ектам 
псіхалагічнага маніпулявання. Адметнасць і перавага рэкламнага тэк-
сту над журналісцкім праяўляецца ў тым, што яго больш і часцей па-
казваюць або друкуюць, чым прымушаюць болей трымаць у памяці 
і прыгадваць у неабходны жыццёвы момант (хваробе, праблемах ва 
ўзаемазносінах з іншымі членамі сям’і або грамадства, побытавых 
клопатах). З падсвядомага ўсплываюць навязаныя рэкламныя вобразы 
праз стэрэатыпныя мадэлі паводзін у той ці іншай сітуацыі. Большасць 
айчынных рэкламных інфармацый арыентуецца на паняцці, уяўленні, 
канцэпты, якія нам бліжэй па светаўспрыманні, выхаванні, нацыяналь-
ных, рэлігійных і культурных традыцыях. На думку медыярыторыка 
В. Іўчанкава, «стэрэатыпныя, характэрныя для пэўнага грамадства са-
цыяльныя і прагматычныя сітуацыі могуць утрымлівацца ў памяці ў 
форме сцэнарыяў такім чынам, што носьбіты мовы маюць магчымасць 
узаемадзейнічаць не толькі на вербальным узроўні, а і на сацыяльна 
адзна чаным, паравербальным, падзейным. Любы слоўны акт выступае 
ў такім разе як сацыяльнае (а таксама як кагнітыўнае, прагматычнае, 
ментальнае) дзеянне» [5, с. 213].

У працэсе рэкламнай камунікацыі, такім чынам, шляхам выбару таго 
ці іншага канцэпту адбываецца ўплыў на светапогляд асобы. Канцэпт 
вызначаецца «не проста як адзінка ўзроўню ментальных рэпрэзента-
цый, а як феномен, што ўяўляе сабой узаемадзеянне свядомасці, мовы, 
тэксту і культуры» [8]. 

Сёння дамінаванне вядомых канцэптаў (радзіма, сям’я, шчасце, на-
род, чалавек і яго здароўе і інш.) абумоўліваецца новымі ці дадатковымі 
сэнсамі, высвятляе сучаснае ўспрыманне сябе як асобы і іншых у свеце, 
пры гэтым «і сам канцэпт эвалюцыянуе, мяняюцца яго межы, паняццевы 
аб’ём, нават сэнс, які нярэдка звязаны з аўтарскім светабачаннем» [9]. 

Уключанасць рэкламных інфармацый у паўсядзённае жыццё, 
распаўсюджанне праз СМІ, інтэрнэт, знадворкавыя каналы (бігборды, у 
транспарце, поштай) прымушае адрасатаў да іншага мыслення з новымі 
або скажонымі стэрэатыпамі, якія трансфармуюць ці адмаўляюць тра-
дыцыйныя, нацыянальныя ўстаноўкі агульных каштоўнасцей нашага 
грамадства. Сучасны чалавек стаіць перад выбарам ідэалаў у жыцці, 
што тлумачыцца даследчыцай І. Калачовай як «зніжэнне каштоўнасных 
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арыенціраў» і «трансфармацыя традыцыйных каштоўнасцей і засваен-
не новых (яны з’яўляюцца ў паўсядзённым жыцці праз сродкі масавай 
інфармацыі) культурных традыцый прадстаўнікоў іншых краін» [6, с. 3]. 

Камунікатыўныя паводзіны адрасантаў і адрасатаў зафіксаваны маў-
лен чымі стратэгіямі. Па словах беларускай мовазнаўцы В. Самусевіч, 
«маў ленчы ідэал сучаснага перыяду характарызуецца стылёвай, 
лексічнай і ідэалагічнай разнастайнасцю і супярэчлівасцю, разладжа-
насцю як літаратурнай нормы, так і маральна-этычнай. Усе значныя 
змены маўленчага ідэалу абумоўлены пераломнымі падзеямі ў жыцці 
грамадства» [13]. 

Змест паняцця «канцэпт» падаецца нам больш глыбокім, чым па-
няцце «фрэйм», для дэталёвага аналізу лексемы «сям’я» ў рэклам-
ных тэкстах з розных аспектаў вывучэння кагнітыўнай лінгвістыкі і 
медыялінгвістыкі. Большая частка сучасных даследчыкаў разглядае па-
няцце «фрэйм» у дачыненні да шматлікіх класіфікацый канцэптаў, што 
выдзяляе «мысленчыя малюнкі, схемы, інсайты, сцэнарыі, гештальты» 
[1, с. 104], якія зводзяцца да тэорыі фрэймаў як «эфектыўнага прынцы-
пу арганізацыі ведаў» [Тамсама, с. 105]. Фрэймы – гэта структуры, якія 
валодаюць «комплексам значэнняў суадноснага слова і яго асацыяцый і 
канатацый» [12, с. 21].

Фрэйм «сям’я» ў рэкламнай інфармацыі некаторымі навукоўцамі 
разглядаецца праз слоты «члены сям’і» і «ўзаемаадносіны ў сям’і», якія 
акцэнтуюць патрэбу ў аптымальным узаемадзеянні з іншымі людзьмі, 
«валоданне прадметам рэкламы – пропуск у пажаданую сацыяльную 
групу, сімвал статусу, з аднаго боку, і сродак фарміравання добрых ся-
мейных адносін – з другога» [1, с. 135]. 

Канцэпт – гэта «згустак культуры ў свядомасці чалавека; тое, у вы-
глядзе чаго культура ўваходзіць у ментальны свет чалавека, той “пучок” 
уяўленняў, паняццяў, ведаў, асацыяцый, якія суправаджаюць слова» [14, 
с. 43]. Канцэпты ў рэкламе маюць этычнае напаўленне, яны ўяўляюць 
сабой «матрыцу, па якой будуецца светапогляд носьбітаў мовы» [4]. Так-
сама канцэпт разглядаюць як шматмернае дыскрэтнае культурна-знач-
нае «сацыяпсіхічнае ўтварэнне ў калектыўнай свядомасці, апрадмеча-
нае ў той ці іншай моўнай форме» [2]. На думку расійскай даследчыцы 
М. Грыбавай «канцэпт нараджаецца ў выглядзе першаснага канкрэтна-
га вобраза. Затым у працэсе пазнавальнай дзейнасці і камунікатыўнай 
практыкі чалавека гэты вобраз у яго свядомасці паступова атрымлівае 
новыя канцэптуальныя ўзроўні, ахутваецца, абвалокваецца новымі 
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канцэптуальнымі пластамі, што павялічвае аб’ём канцэпту і напаўняе 
яго змест» [3].

Так, на сёння змест ключавой лексемы «сям’я» пашыраецца новымі 
семемамі, якія раней не былі яму ўласцівыя. Праз рэкламны тэкст канцэпт 
«сям’я» фарміруе новую сістэму сацыяльнай прасторы, кіруе маўленчым 
густам грамадства, трансфармуе новыя стылі і правілы паводзін, сацы-
яльныя нормы. Праз існаванне і змены ў функцыянаванні ў розных ды-
скурсах (мастацкім, публіцыстычным, рэкламным) гэтага канцэпту і яго 
семантычнага поля рэалізуюцца значэнні лексем: дом, бацькі, муж, жон-
ка, дзеці, здароўе, шчасце, дабрабыт, свой-чужыя і інш. 

Змест ядра ў канцэпце «сям’я» патлумачым паводле слоўнікаў. Так, у 
Тлумачальным слоўніку беларускай мовы першаснае значэнне падаец ца 
як «група людзей, якая складаецца з мужа, жонкі, дзяцей і іншых свая-
коў, якія жывуць разам» [15, с. 450]. Лексема «сям’я» з’яўляецца сіно німам 
да «сямейства» ў адным радзе з «кланам, абшчынай, родам» [16, с. 374], 
суадносіцца са словамі «супружеская пара», «род», «домашние» [11].

Не менш цікавым, на нашу думку, уяўляецца аналіз канцэпту «сям’я» 
ў беларускай мастацкай літаратуры даследчыкам К. Піваварам, які 
паказаў, «што нягледзячы на шырокую рэпрэзентацыю канцэпту сям’я 
ў хрэстаматыйных тэкстах, моўныя сродкі яго аб’ектывацыі даволі 
нешматлікія: сям’я, радзіма, айчына, бацькоўская буслянка, бацькі, гняз-
до, роднае кубло» [10, с. 15]. У моўнай карціне свету беларусаў змены 
ў канцэпце «сям’я» адбываюцца пад уплывам змен у рэчаіснасці. Пад-
час «функцыянавання канцэпту «сям’я» ключавая лексема развівалася 
ў двух накірунках: звужэнне і пашырэнне семантычнай структуры. 
Вынікам пашырэння семантычнай структуры слова стала з’яўленне вы-
творных значэнняў “сукупнасць аднародных прадметаў” і метафарыч-
ныя ўжыванні “сям’я – гэта дзяржава”, “сям’я – гэта народ”» [7].

У адзначаным канцэпце ў рэкламным дыскурсе ўзнікаюць пра-
ма ці асацыятыўна звязаныя з ядром значэнні слоў, якія вылучаюц-
ца разнастайнай таксаноміяй адносін паміж сабой. У адсоткавым 
суаднясенні гэта падаецца наступнымі групамі: 1) сям’я – бацькі / 
дзеці / унукі – 50 % рэкламнай інфармацыі (сок «Сочный»); 2) сям’я –  
маці / маленькае дзіця – 25 % (лекавы сродак «Арпетол»); 3) сям’я – 
бацькі / дарослыя дзеці – 15 % (прадукцыя кампаніі «Санта Бремор»); 
4) сям’я – маці / дачка (эпізод роліка «Сапраўдныя жанчыны» фабрыкі 
«Камунарка») – 3 %; 5) сям’я – бацька / сын – 2 % (адзін з рэкламных 
ролікаў VELCOM); сям’я – бабуля / дзядуля / унукі – 5 % (ролік «Бабуш-
кина крынка»).
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Семантычнае поле канцэпту «сям’я» залежыць ад ілакуцый і перла-
куцый у рэкламным дыскурсе. Так, у тэкстах камерцыйнай рэкламы праз 
асацыятыўныя сувязі рэалізуюцца суадносіны з семемамі: шчасце, кахан-
не, здароўе, дзеці, дабрабыт, ежа, адзенне, грошы, адпачынак, камфорт. 

Напрыклад, у наступным рэкламным тэксце канататыўнае значэнне 
ядра рэалізавана семантычным полем клопат, здароўе, дзеці: «Анаферон –  
забота о детях. Каждая мама понимает, что нет ничего важней заботы о здо-
ровье ребенка, особенно в сезон гриппа и ОРВИ», дзе праз перлакуцыі –  
куплю лекавага сродку «Анаферон» – вырашаецца праблема здароўя 
дзяцей. З вербальна-візуальнай мадэлі рэкламы пельменяў «Бабушка 
Аня»: «Для семьи я беру самое лучшее. Вкладываю всю душу. И по-
даю к столу. Смотрите – вся семья довольна. Пельмени “Бабушка Аня”. 
Сделано с душой» – вынікае, што якасная ежа з’яўляецца зарукай до-
брых адносін у сям’і. Нешта падобнае назіраецца ў інфармацыі кампаніі 
«Савушкин продукт». Галоўны герой здымае праблемы здароўя сям’і 
набыццём ёгурту: «Мой день – это круговорот событий. Но даже в та-
ком ритме жизни нельзя забываць о здоровом питании. Поэтому наша 
семья выбирает биойогурт “Савушкин продукт”». Такім чынам, перад 
адрасатамі з’яўляюцца новыя стэрэатыпы паводзін, сцэнарыі, якія як бы 
дапамагаюць сучаснаму чалавеку знаходзіцца ў мікра- і макрасоцыуме 
праз валоданне аб’ектамі рэкламы.

Менш частотна назіраюцца прыклады рэалізацыі канцэпту «сям’я» ў 
беларускай сацыяльнай рэкламе, якія адлюстраваны семантычным полем 
здароўе, жыццё, адзіноцтва, сіроцтва, грамадства, прырода, радзіма.

Добра ілюструецца адзначаны канцэпт у рэкламе Міністэрства па 
надзвычайных сітуацыях. Выразныя крэалізаваныя тэксты праз адназ-
начна зразумелыя асацыяцыі фарміруюць дакладнае ўяўленне аб небя-
спецы пажараў, паломках газавага і светлавога абсталявання і г. д., што 
можа прыводзіць да непажаданых вынікаў. Так успрымаецца, напры-
клад, амаль увесь невербальны ролік пра пакіданне дзяцей адных без 
нагляду дома, які заканчваецца маўленчай канструкцыяй: «Оставляя на 
минуту, можешь потерять навсегда». 

Канцэпт «сям’я» ў айчынным рэкламным дыскурсе фарміруе двух-
значнае стаўленне да сябе. З аднага боку, вузлы семантычнага поля 
з’яўляюцца зразумелымі рэцыпіентам, паколькі адлюстроўваюць 
праз маўленчыя канструкцыі і візуальны рад традыцыйныя ўстаноўкі 
ўзаемазносін у сям’і: клопат пра здароўе, жыццё, сувязь розных 
пакаленняў. А з другога боку – адрасат вымушаны бачыць ці чытаць у 
СМІ тэксты, у якіх іранічна ці нават з сарказмам адлюстраваны прабле-
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мы хвароб, узросту, узроўню адукацыі ці характару членаў сям’і. Таму 
двухсэнсоўнымі падаюцца некаторыя серыйныя ролікі VELCOM «Дела 
семейные» ці «Лайф» – «Тарыф intro». Напрыклад, у рэкламе мабільнай 
сеткі «Лайф» можна знайсці тэкст з наступным зместам: 

– Это моя семья. Папа считает себя столпом семьи, хотя семья по-
рой считает его столбиком. Любит меня учить жизни: «Я в твои годы 
всегда все наперед планировал: и армию, и свадьбу, … и утюг». 

Мама держит дома кота. Хотя кот держит ее за прислугу. Часто 
парится по любому поводу: «Сынок, завтра похолодание обещают, а 
ты вторые штанишки не поддел».

Дед – гуру экономии. С помощью пластиковой бутылки починит 
даже телевизор: «А я тебе тапочки сделал».

Это я. Живу своей жизнью и не парюсь. Даже в бане…
Акрамя ацэначна-экспрэсіўнай лексікі, жарганізмаў («считает его 

столбиком», «кот держит её за прислугу», «штанишки не поддел», «дед –  
гуру экономии», «живу своей жизнью и не парюсь»), складальнікі тэк-
сту ўжылі малюнкі-коміксы (на галаве бацькі – прас, маці – чужая галава 
з выскалам, дзед – парсюк-скарбонка). Ад падобнай рэкламы ў маладо-
га ўспрымальніка можа з’явіцца дэфармаванае разуменне ўзаемаадносін 
паміж членамі сям’і. 

Падмена паняццяў у асэнсаванні канцэпту «сям’я» ў сучаснай 
інтэрпрэтацыі ўзнікае пасля прагляду серыі ролікаў VELCOM «Дела 
семейные» з тэкстам тыпу:

– А откуда дети берутся?
– У родителей спроси.
– У папы спроси.
– Мама мне ничего не говорила. Спроси у бабушки.
– Значит – интернет…
Падобная логіка ў адказах дарослых і пошукі інфармацыі ў інтэрнэце 

паказвае аднабаковае ці сітуацыйнае разуменне дадзенага канцэпту 
складальнікамі тэксту і таксама сведчыць аб праяўленні негатыўных 
тэндэнцый ва ўспрыманні сям’і як аб’яднання родных людзей, якія да-
памагаюць у вырашэнні праблем. Аўтарская канцэпцыя прыцягнення 
ўвагі спажыўцоў праз падобныя маўленчыя мадэлі не адпавядае трады-
цыйнаму зместу канцэпту «сям’я» ў беларускай ментальнасці. 

У крыніцы народнай мудрасці – фальклоры – негатыўныя з’явы 
ў паводзінах некаторых членаў сям’і замацаваліся павучальнымі 
парэміямі тыпу: і ў добрай сям’і вырадак бывае; дасі дзецям волю, ад-
бярэш долю; не слухаў бацькі і мацеры, няхай людзі вучаць; што кажа 
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стары на глум – бяры малады на вум; маладое піва заўсёды шуміць; без 
маткі, без айца блукаецца як аўца; няма такой крамы, што купляюць 
мамы. На нашу думку, з мэтай захавання самаідэнтыфікацыі беларускай 
нацыі і яе здабыткаў аўтары рэкламных інфармацый павінны звярнуцца 
да моўнай спадчыны народа ў творчым працэсе складання тэкстаў, якая 
будзе блізкай, даступнай успрымальнікам паведамленняў па сваіх куль-
турных і духоўных традыцыях.

Такім чынам, канцэпт «сям’я» на сёння з’яўляецца найбольш запа-
трабаваным сярод агульнавядомых. Яго структурная арганізаванасць, 
разнастайнасць семантычнага поля ў залежнасці ад дзеянняў носьбітаў 
камунікатыўных заданняў знаходзіцца ў дынамічным развіцці, якое 
абумоўліваецца маўленчымі дзеяннямі сучасных камунікантаў пад 
уплывам агульных працэсаў, што ўзнікаюць на аснове ўласнага і гра-
мадскага вопыту асобы.
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ИДИОМЫ В БЕЛОРУССКОМ  
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ:  

ПРАГМАТИКА ЯЗЫКОВЫХ ВКРАПЛЕНИЙ 
Данная работа является частью исследования функционального и 

ценностного распределения основных идиомов в дискурсивном про-
странстве белорусского интернета. Исследование выполняется в на-
правлении этноинтеракциональной социолингвистики [7, с. 7], которая 
путем наблюдения над участниками интеракции выясняет, какие языко-
вые коды используются говорящими по отношению к разным собесед-
никам. Непосредственной задачей является описание таких контекстов, 
в которых говорящий использует в своей речи вкрапления из другого 
идиома (кодовые переключения) для дистанцирования от некоторой 
части общества, которой, как он думает, данный идиом принадлежит и 
ценности которого выражает.

По данным социолингвистических и этнолингвистических исследо-
ваний, в Беларуси сосуществуют, пребывая в сложном взаимодействии, 
следующие идиомы: белорусские диалекты (в качестве материнского 
языка), белорусский литературный язык, русский литературный язык, 
смешанный вариант русского и белорусского языков (трасянка), а также 
русское просторечие в молодежной городской среде. Доминирующим 


