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то цяпер менавіта японская і руская мовы пэўным колам насельніцтва 
лічацца «нармальнымі». І тут важна высветліць, як «убівалася» такое 
меркаванне ў галовы людзей на астравах Руку і ў беларусаў. 

Нягледзячы на тое, што рукускія мовы і беларуская мова належаць да 
зусім розных моўных груп, паміж моўнымі сітуацыямі і праблемамі 
рукускіх моў і беларускай мовы ёсць некалькі агульных рыс. Здаецца, 
гэта значыць, што ў нас, японцаў і беларусаў, ёсць магчымасць 
супрацоўнічаць і абмяркоўваць гэтыя праблемы. Спадзяемся, што ў 
будучыні ў Японіі і Беларусі будуць не толькі больш актыўна 
праводзіцца даследаванні, прысвечаныя сітуацыям рукускіх і беларускай 
моў, але будзе і актыўны абмен думкамі наконт гэтых праблем і 
сумесная праца па іх вырашэнні. 
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ФАНЕТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ БЕЛАРУСКАМОЎНАГА 
РЭКЛАМНАГА ТЭКСТУ 

Р. А. Карахоева 

Класічнай фанетыкай прынята разглядаць гукі маўлення як 
аднабаковыя матэрыяльна выражаныя адзінкі, пазбаўленыя значэння. Але 
сцвярджэнне, што гукі маўлення не маюць семантычнага напаўнення, 
даволі спрэчнае. У апошнія дзесяцігоддзі шырокае распаўсюджанне 
атрымалі даследаванні ў вобласці гукавога сімвалізму (гл. працы 
Дж. Фланагана, Л. Бенуара, Р. В. Якабсона, А. П. Жураўлёва і інш.). 

Гукавы сімвалізм суадносіцца з ідэяй матываванасці гучання і 
значэння, якая ўзыходзіць яшчэ да антычнай філасофіі. У славянскім 
мовазнаўстве гэта ідэя ўпершыню была выказана М. В. Ламаносавым, 
які паказаў здольнасць гукаў маўлення аказваць значнае ўздзеянне на 
слухача і адпаведна выклікаць пэўныя асацыяцыі. Вучоны адзначыў, 
што часты паўтор на пісьме галоснага [а] спрыяе ўзнікненню пачуццяў 
пышнасці, вялікай прасторы, глыбіні і вышыні. Частае выкарыстанне 
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гукаў [э], [у] ў маўленні прыводзіць да абвастрэння пачуццяў пяшчоты, 
жалю [3, с. 165]. 

Патэнцыял уздзеяння асобных гукаў маўлення ў складзе некаторых 
слоў і словазлучэнняў на чалавека мэтанакіравана выкарыстоўваецца ў 
розных сферах дзейнасці, асабліва ў рэкламе. Каштоўнасць рэкламнага 
тэксту заключана ў яго здольнасці запамінацца. Ён павінен увайсці ў 
паўсядзённае маўленне і пры гэтым не згубіць сувязі з аб’ектам 
рэкламы. Правільная гукавая арганізацыя тэксту спрыяе аптымізацыі 
ўспрымання і запамінання інфармацыі. 

Мова рэкламы павінна быць мілагучнай. Мілагучнасць тэксту 
залежыць ад яго гукавога афармлення. Улічваючы дасягненні сучаснай 
фанетычнай навукі (гл. працы І. Р. Бурлыкі, Л. Ц. Выгоннай і інш.), усе 
гукі маўлення ўмоўна можна падзяліць на мілагучныя, нейтральныя і 
немілагучныя. Да мілагучных мэтазгодна аднесці ўсе галосныя гукі: [а], 
[о], [э], [у], [і]. Усе санорныя гукі (акрамя гуку [р]) і выбухныя варта 
кваліфікаваць як нейтральныя. Фрыкатыўныя [в], [в'], [з], [з'], [ж], [г], [г'] 
і афрыкатыўныя [дз], [дз'], [дж] звонкія адносяцца да немілагучых гукаў. 
Але фрыкатыўныя [ф], [ф'], [с], [с'], [ш], [х], [х'] і афрыкатыўныя [ц], [ц'], 
[ч] глухія, а таксама дрыжачы гук [р] з’яўляюцца шумнымі ў большай 
ступені, таму лічацца самымі немілагучнымі гукамі беларускай мовы. 
Рэкламны тэкст можна лічыць мілагучным, калі галосныя ў ім 
змяняюцца зычнымі (перавага меладычных тонаў над шумамі), а на 
стыку складоў не адбываецца сутыкненне некалькіх галосных або 
зычных гукаў: Паспрабуйце Бярозавік, пакуль ён ёсць! (рэклама соку 
«Бярозавік»); Мара! У доме лад без пераплат! (рэклама ўніверсальнага 
парашку «Мара»). 

Разам з тым спецыфічныя беларускія гукі [дз], [дз'] і [дж], якія ўмоўна 
адносяцца да немілагучных гукаў, побач з іншымі фанетычнымі 
асаблівасцямі дазваляюць паказаць адметнасць фанетычнага ладу 
беларускай мовы. Для носьбіта беларускай мовы гэтыя гукі з’яўляюцца 
звыклымі і не толькі не выклікаюць адмоўных асацыяцый, а наадварот, 
падкрэсліваюць асаблівасці нашага маўлення: Рыба не паскардзіцца! 
Беражыце чысціню вадаёмаў! (Міністэрства прыродных рэсурсаў і 
аховы навакольнага асяроддзя); KARALI – адзінае шляхетнае беларускае 
мыла ручнога вырабу! (рэклама мыла «Karali»). 

Адным з адметных гукаў беларускай мовы з’яўляецца санорны 
плаўны гук [ў], які дастаткова часта выкарыстоўваецца сацыяльнай 
рэкламай у якасці своеасаблівага паказчыка беларускай мовы: Ў. Гавары 
са мной па-беларуску!; Ў. Вучыце родную мову! (сацыяльная рэклама 
грамадскай суполкі «Будзьма з мовай!»). 
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Асновай правільнай гукавой арганізацыі рэкламнага тэксту 
з’яўляецца не толькі мілагучнасць, але і адпаведнасць паміж гукавым 
зместам і сэнсам рэкламнага паведамлення. Дасягнуць гэтага можна 
шляхам выкарыстання слоў, якія маюць гукі з падобнай да агульнага 
рэкламнага паведамлення семантыкай: Зялёны суботнік. Скарбніца 
добрых спраў (рэклама ТАА «Арс коммюникейшнз») – спалучэнні [рб], 
[бр], [пр] даюць адчуванне руху, дынамікі; Мы звяжам вас са светам! 
Белпошта (рэклама РУП «Белпошта») – частотнае выкарыстанне гуку 
[а] ў згаданым прыкладзе падсвядома выклікае ўражанне чагосьці 
светлага, добрага, моцнага і вялікага. Сувязь паміж гукам і сэнсам 
вельмі тонкая, яе практычна немагчыма растлумачыць. Яна мае 
імпліцытны характар, але вельмі добра адчуваецца носьбітамі мовы.  

У рэкламных тэкстах найчасцей выкарыстоўваюцца простыя словы. 
Па-першае, з такімі словамі даволі лёгка можна пабудаваць 
асацыятыўны рад. Па-другое, яны найбольш ярка і поўна дэманструюць 
унутраную сувязь паміж гукавым зместам і сэнсам паведамлення. 
Напрыклад, «WEB-Лёгкі» ад Velcom. Калі ты не ведаеш, што будзе 
заўтра (рэклама тарыфнага плану ад «Velcom») – санорны [л] і 
пранізлівы галосны [і] ў слове «лёгкі» перадаюць ідэю бязважкасці, 
адкрытасці, тонкасці; Асобіна! Птушка на любы густ! (рэклама РУП 
«Беларуснефть-Особино») – спалучэнні [ту], [гу] ў словах «птушка» і 
«густ» надаюць тэксту грунтоўнасць, надзейнасць, ствараючы давер да 
рэкламаванага тавару. 

Да фанетычных сродкаў выразнасці рэкламнага тэксту варта аднесці 
рыфму як адзін з самых распаўсюджаных спосабаў запамінання 
інфармацыі. Відавочна, што зарыфмаваны тэкст даволі лёгка і хутка 
запамінаецца мэтавай аўдыторыяй, таму дадзены сродак выразнасці 
эксплуатуецца ў прагматычных мэтах. 

Варта адзначыць, што ў рэкламным тэксце шырока прадстаўлены як 
жаночая (націск прыпадае на перадапошні склад зарыфмаваных слоў), 
так і мужчынская (націск прыпадае на апошні склад зарыфмаваных 
слоў) рыфмы. Разгледзім некаторыя прыклады: 1) жаночая рыфма: 
Бывайце здаровы, кахайце, сябру́йце! Жывіце без бедаў і шчасце 
буду́йце! (рэклама life:) ЗАТ «БеСТ»); Гаворкі з сябрамі бясконца 
вядзі́це! І грошы пры гэтым зусім не лічы́це! (рэклама life:) ЗАТ 
«БеСТ»). 2) мужчынская рыфма: Трэба life:) падключа́ць і бясконца 
размаўля́ць! (рэклама life:) ЗАТ «БеСТ»); Шляхамі самых светлых зо́р 
складае неба свой узо́р. Майго дзяцінства ўспаміны тут́, заўсёды ў 
сэрцы родны ку́т (рэклама ГМ «Сузор’е смаку»). 

Апошні рэкламны тэкст з’яўляецца прыкладам яшчэ адной 
асаблівасці, характэрнай для беларускамоўнай рэкламы апошняга 
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дзесяцігоддзя, – уключэння ў склад зарыфмаванага выказвання з мэтай 
міжвольнага запамінання інфармацыі слова іншамоўнага паходжання, як 
правіла, назвы рэкламаванага тавара альбо паслугі (у вышэйзгаданым 
прыкладзе слова «life»). 

На думку Л. П. Якубінскага, «эмоцыі, выкліканыя вядомымі гукамі і 
гукаспалучэннямі, з’яўляюцца найбольш моцнымі» [5, с. 46], таму ў 
рэкламным тэксце трэба пазбягаць выкарыстання немілагучных для 
славян, а значыць, антырэкламных слоў іншамоўнага паходжання. 
Пагадзіцца з даследчыкам можна толькі часткова. Калі прыняць пад 
увагу той факт, што кола носьбітаў замежных моў з кожным днём 
пашыраецца, то словы тыпу «life», «love», «cat» і падобныя з’яўляюцца 
агульнавядомымі, зразумелымі аўдыторыі, таму такія лексічныя адзінкі 
нельга адносіць да чужародных элементаў. 

Цікавым рашэннем пры стварэнні рэкламнага тэксту можна лічыць 
зварот да гукапераймання, гэта значыць выкарыстанне слоў, фанетычны 
змест якіх нагадвае названыя імі прадметы і з’явы: На дэпазіце 
«Шкварка» грошы растуць шпарка! (рэклама дэпазіту «Шкварка на 
картку» ад ЗАТ «Трастбанк»). Спалучэнні [шквр], [грш], [рст], [шпр] 
шляхам гукапераймання перадаюць адчуванне працэсу смажання. 

Варта падкрэсліць, што прыём гукапераймання таксама мае 
выключна прагматычны характар, бо тэкст, пры стварэнні якога 
выкарыстоўваецца гэты прыём, безумоўна, заўсёды значна 
адрозніваецца ад іншых, прыцягвае ўвагу аўдыторыі і выдзяляе 
рэкламаваную адзінку з шэрагу да яе падобных. 

Адным з характэрных прыёмаў уздзеяння, што выкарыстоўваюцца ў 
беларускамоўным рэкламным тэксце, з’яўляецца алітарацыя – паўтор 
аднародных зычных гукаў. Выкарыстанне такога прыёму дапамагае 
стварыць пэўны эмацыйны тон з мэтай рэалізацыі прагматычнай задумы 
рэкламадаўцы, а таксама свабоднага ўспрымання і запамінання 
інфармацыі аўдыторыяй. Разгледзім прыклады: [д] Добры майстар! 
Добры сэрвіс (рэклама сэрвіснага цэнтра «Ford»); [с] Самсунг Дуас-2. 
Сем цудаў Свету, дзве сім-карты, адзін тэлефон (рэклама серыі 
мабільных тэлефонаў Duos-2 ад «Samsung»). 

Паралельна з алітэрацыяй у рэкламным тэксце шырока ўжываецца 
такі прыём, як асананс – паўтор галосных гукаў, што надае тэксту 
меладычны і выразны характар, спрыяе стварэнню адметнага рытмічнага 
малюнка: «Шкварка» на картку – выгадна і зручна! (рэклама дэпазіту 
«Шкварка на картку» ад ЗАТ «Трастбанк»); Час для справы, час для 
забавы! (рэклама інтэрнэт-правайдара «Шпаркі дамавік»). 

Такім чынам, можна зрабіць вывад, што нават такая мінімальная 
адзінка, як гук, якая не мае ўласнага семантычнага напаўнення, пры 
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ўключэнні ў арганізаваны тэкст з вызначанай камунікатыўнай задачай 
надае выказванню дадатковую сэнсавую нагрузку, а вышэйзгаданыя 
сродкі выразнасці ствараюць гукавы лад паведамлення і надаюць 
рэкламнаму тэксту выразны рытмічны і экспрэсіўны характар.  
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ЛЕКСІЧНАЯ СПАЛУЧАЛЬНАСЦЬ ПРЫМЕТНІКА 
Ў АСПЕКЦЕ «СЛОЎНІК-КАНТЭКСТ» 

(НА МАТЭРЫЯЛЕ БЕЛАРУСКІХ І РУСКІХ 
СПАРТЫЎНЫХ ВЫДАННЯЎ) 

Ж. Ю. Клімянок 

Спалучальнасныя магчымасці прыметніка ў беларускай мове 
паслядоўна разглядаліся намі ў шэрагу апошніх даследаванняў. 
Лексічную спалучальнасць, услед за Б. А. Плотнікавым і В. К. Шчэр-
біным, мы вызначаем як «індывідуальную характарыстыку лексемы, яе 
асабістую здольнасць спалучацца не з любым словам, а толькі з 
некаторымі» на аснове прыналежнага ёй лексічнага значэння [5, с. 528], 
у адрозненне ад спалучальнасці сінтаксічнай, калі ўлічваюцца 
граматычныя патэнцыі слоў, тыя сінтаксічныя мадэлі, па якіх лексемы 
спалучаюцца ў сказе (тыпу «дзеяслоў + прыслоўе», «лічэбнік + 
назоўнік» і да т. п.) [4]. 

Адсутнасць у айчынным мовазнаўстве слоўніка спалучальнасці 
прыметніка прадвызначыла кірунак нашай даследчай дзейнасці: намі 
быў распрацаваны алгарытм адбору моўных адзінак для адпаведнага 
лексікаграфічнага выдання, стварэнне якога з’яўляецца перспектыўнай 
задачай. Было, у прыватнасці, устаноўлена, што ў працы з матэрыялам 
асаблівую ўвагу трэба надаваць дадзеным тлумачальных слоўнікаў 
(Акадэмічны ТСБМ у 5 тамах) і рознастылявых тэкстаў (творы класікаў 
беларускай літаратуры, публіцыстыка і інш.). Лексікаграфічныя крыніцы 
фіксуюць тыповыя слоўныя атачэнні, тэкставыя крыніцы – спецыфічныя 
ўнікальныя словаўжыванні, найбольш частотныя з якіх таксама павінны 
быць уключаны ў патэнцыйны слоўнік спалучальнасці. 


