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ТРАДЫЦЫІ САВЕЦКАЙ РЭКЛАМЫ  
Ў ЗМЕСТАВАЙ АРГАНІЗАЦЫІ СУЧАСНЫХ ТЭКСТАЎ

Сучасныя	рэкламныя	тэксты,	размешчаныя	на	старонках	айчынных	
газетна-часопісных	 выданняў,	 маюць	 трывалыя	 традыцыі,	 якія	 былі	
закладзены	яшчэ	ў	першых	беларускіх	 газетах	«Наша	Доля»	 і	 «Наша	
Ніва»	 пачатку	 XX	 ст.	 –	 гэта	 размяшчэнне	 на	 апошняй	 старонцы,	
выкладанне	 інфармацыі	 ў	 жанры	 аб’явы,	 суправаджэнне	 візуальным	
радам.	Аднак	 найбольшае	 развіццё	 і	 зместавыя	 паказчыкі	 друкаваная	
рэклама	знайшла	ў	савецкім	друку,	пра	што	сведчаць	шматлікія	прыкла-
ды	рэкламных	тэкстаў	у	газетах	«Звязда»,	«Советская	Белоруссия»	за	
60–80	гг.	XX	ст.

Традыцыйная	структурная	і	кампазіцыйная	арганізацыя	рэкламнага	
тэксту,	 які	 сёння	 можна	 прачытаць	 у	 друкаваных	 СМІ,	 складаецца	
з	 загалоўка,	 асноўнага	 інфармацыйнага	 блока,	 слогана,	 даведачнай	
інфармацыі	(нумар	ліцэнзіі,	адрас,	кантактныя	тэлефоны,	часам	кошт).	
Падобная	 пабудова	 ўласціва	 рэкламным	 артыкулам,	 рэпартажам,	
нататкам,	 замалёўкам,	 апавяданням,	 толькі	 аб’явы	 адрозніваюцца	
адсутнасцю	 загалоўка,	 і	 кожны	 жанр	 вызначаецца	 ўласным	 наборам	
канструктыўна-жанравых	прыкмет.

Найбольш	 пашыраным	 па	 функцыянаванні	 пасля	 розных	 тыпаў	
рэкламных	 аб’яў	 (напрыклад,	 аб’ява-намінацыя,	 аб’ява-заклік,	 аб’ява-
сцвярджэнне,	 аб’ява-пытанне,	 аб’ява-наратыў	 і	 інш.),	 на	 нашу	 думку,	
з’яўляецца	 жанр	 нататкі.	 Рэкламнай	 нанатцы	 ўласціва	 «экспрэсія	
адназначнага	 ўсхвалення.	 Яна	 ствараецца	 эмацыянальна-танальнымі	
і	 вобразнымі	 сродкамі:	 ацэначнай	 лексікай,	 тропамі	 і	 сінтаксічнымі	
фігурамі»	[1,	с.	155].

Зместавая	 арганізацыя	 сучаснай	 рэкламнай	 нататкі	 паводле	
эмацыянальна-экспрэсіўных	 моўных	 сродкаў	 і	 тропаў	 можа	 падацца	
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як	клішэ	або	штампы,	тыпу:	«Королевство	меха	–	это	гарант высокого 
качества»,	 «ТСД-ЭКСПОРТ»	 Идеальная	 межкомнатная	 дверь	
должна	 сочетать	 в	 себе	 безупречное качество, функциональность, 
практичность и элегантность»,	«Белагропромбанк.	Став	участником	
Детской	 сберегательной	 программы	 «Расти	 большой!»	 вы	 не	 только	
подарите своему	 любимому	 ребенку	шанс осуществить его мечту,	
но	 и	 получите	 ряд	 привилегий»,	 дзе	 спалучэнні:	 «гарант	 высокого	
качества»,	«безупречное	качество,	функциональность,	практичность	и	
элегантность»,	«подарите	шанс	осуществить	его	мечту»	не	нясуць	ніякай	
новай	і	канкрэтнай	інфармацыі	для	адрасатаў,	а	толькі	ўспрымаюцца	як	
ужо	вядомае,	банальнае.

Падобныя	 канструкцыі	 былі	 ўласцівы	 таксама	 савецкай	 рэкламе.	
Звернемся	 да	 прыкладаў	 з	 газеты	 «Звязда»	 за	 1981	 г.:	 «Грамадзяне!	
Гэта вам вельмі выгадна!	 У	 дадатак	 да	 абавязковага	 акладнога	
страхавання	 органы	 ДЗЯРЖСТРАХА	 прымаюць	 на	 добраахвотнае	
страхаванне	жылыя	 і	 гаспадарчыя	будынкі,	 хатнюю	маёмасць,	 сродкі	
транспарту.	 Гэты	 від	 страхавання	 забяспечыць	 ад	 страт	 у	 выніку	
пагібелі	 або	 пашкоджання	 вашай	 маёмасці.	 Своечасова	 абнаўляйце	
або	 заключайце	дагаворы	дабравольнага	 страхавання.	Усе	 даведкі	 вы	
можаце	 атрымаць	 у	 інспекцыі	 або	 ў	 агентаў	 ДЗЯРЖСТРАХА»	 або	
«Лятайце	 самалётамі	 Аэрафлоту!	 Грамадзяне!	 З	 Мінска	 самалётамі	
Аэрафлоту	 хутка	 даставяць	 вас	 у	 любы	 куток	 краіны.	 Кожнаму,	 хто	
накіроўваецца	ў	падарожжа,	камандзіроўку	або	турыстычную	паездку	
самалёты	 зберагуць	 самае	 важнае	 –	 час.	Вы ніколі не пашкадуеце аб 
тым, што выкарысталі паслугі	 Аэрафлоту	 і	 назаўсёды	 захаваеце	
добрае	 ўражанне	 аб	 сваім	 палёце.	 Аэрафлот	 вам	 гарантуе	 скорасць	 і	
камфорт!».	Выразы	«Гэта	вам	выгадна!»,	«Вы	ніколі	не	пашкадуеце	аб	
тым,	што	выкарысталі	паслугі»	ўспрымаюцца	як	рэкламныя	штампы,	
якія	вельмі	часта	можна	знайсці	ў	сучасных	тэкстах.

Разам	 з	 тым	 у	 змесце	 рэкламных	 нататак,	 як	 і	 аб’яў,	 з’яўляліся	
спробы	апісаць	аб’ект	больш	экспрэсіўна,	вобразна.	Трэба	адзначыць	
у	 якасці	 цікавага	 для	 разгляду	 прыкладу	 наступны	 тэкст,	 узяты	 з	
газеты	«Советская	Белоруссия»	за	1980	г.:	«Янтарь	–	солнечный	луч	
на	 вашем	наряде.	Янтарь…	Тысячелетия	 хранили	 тайну	 его	 природ
ной	красоты.	И	вот	теперь,	обработанный	умелыми	руками	мастеров	
Калининградского	 янтарного	 комбината,	 обрамленный	 драгоценны
ми	 металлами,	 он	 засиял	 во	 всей	 неповторимой	 красе.	 Таинственно	
мерцает	янтарь	в	золотых	кольцах	«Сатурн»,	«Вечернее»,	«Новелла»,	
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мягко	светится	в	кольцах	«Нежность»,	«Мотив»,	лучится	в	сережках	
«Осень»,	 «Элегия»,	 золотится	 в	 кулонах	 и	 колье	 «Ракушка»,	
«Сонет»,	 сверкает	в	бусах	и	ожерелье	 с	 круглыми	и	многогранными	
бусинами…».	 Тропы:	 «янтарь	 –	 солнечный	 луч»,	 «тысячалетия	
хранили	 тайну»,	 «мерцает,	 мягко	 светится	 в	 кольцах»,	 «лучится	 в	
сережках»,	 «золотится	 в	 кулонах»,	 з	 аднаго	 боку	 –	 адлюстроўваюць	
аўтарскую	 спробу	 да	 выразнасці	маўлення	 пры	 апісанні	 абъекта,	 а	 з	
другога	–	перадаюць	сувязь	з	арганізацыяй	тэксту,	які	паводле	экспрэсіі	
і	стандартызаванасці	нагадвае	журналісцкі	твор,	але	адрозніваецца	ад	
яго	 адсутнасцю	 сацыяльнай	 ацэначнасці.	 Некаторыя	 з	 даследаваных	
намі	 тэкстаў	 савецкай	 рэкламы	 часткова	 ўвабралі	 праз	 моўныя	
паказчыкі	 і	 гэтую	прыкмету	 дыскурсу	СМІ.	Так,	 у	 інфармацыі:	 «Бе
регите	хлеб.	О	том,	что	хлеб	надо	беречь,	знает	каждый.	Но	порой	в	
доме	 остается	 хлеб,	 который	 затем	 черствеет.	Не	 выбрасывайте	 его.	
Ведь	 черствый	 хлеб	 может	 успешно	 разнообразить	 наше	 меню.	 Из	
него	готовят	хлебный	квас,	панировочные	сухари,	гренки.	Множество	
кондитерских	изделий.	Вот	несколько	рецептов:	Запеканка	из	ржаного	
хлеба	<…>,	Гренки	из	сухариков	<…>,	Хлебный	суп	по-крестьянски	
<…>.	Управление	торговли	Мингорисполкома.	Белорусское	агентство	
торговой	 рекламы»,	 дзеясловы	 ў	 форме	 загаднага	 ладу	 «берегите»,	
«не	выбрасывайте»	засяроджваюць	увагу	на	сацыяльна	важнай	тэме	–	
зберажэнні	хлеба.	Падобная	арганізацыя	многіх	тагачасных	рэклам	(з	
заклікам	да	дзеяння)	прывяла	да	з’яўлення	і	функцыянавання	асобнага	
віду	 ў	 рэкламным	 дыскусе	 –	 сацыяльнай	 рэкламы,	 якая	 сёння	 мае	
значнае	распаўсюджанне	ў	СМІ	Беларусі.

Такім	 чынам,	 вывучэнне	 зместавай	 арганізацыі	 савецкай	 рэкламы	
дае	 падставы	 сцвярджаць,	 што	 сучасныя	 рэкламныя	 тэксты	 выйшлі	
з	 журналісцкіх	 матэрыялаў,	 заснаваных	 на	 стандарце	 і	 экспрэсіі	 і	
часткова	 на	 сацыяльнай	 ацэначнасці.	 Сучасная	 айчынная	 рэклама	 ў	
друкаваных	 СМІ	 Беларусі	 мае	 шматгадовыя	 традыцыі	 ў	 напісанні	
тэкстаў,	якія	маюць	агульную	структурную,	кампазіцыйную,	зместавую	
арганізацыю,	рэалізаваную	на	розных	моўных	узроўнях.
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