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КАНЦЫЛЯРЫТ У МЕДЫЯДЫСКУРСЕ:  
КУЛЬТУРНА-ГІСТАРЫЧНЫ АСПЕКТ 

Д. А. Нікановіч 

Папярэднія даследаванні, прысвечаныя канцылярыту, паказалі, што жур-
налісцкая практыка Беларусі ілюструе недастаковы прафесійны ўзровень 
валодання словам. Аўтарскі тэрмін канцылярыт, прыдуманы Карнеем Іва-
навічам Чукоўскім яшчэ ў 1960-я гады, з’яўляецца актуальным і сёння 
[Д. О. Никонович, “Канцелярит в журналистском дискурсе”]. 

Арталагічны аспект вывучае характэрныя прыметы канцылярскага сты-
лю: наміналізацыю, дзеяловы ў форме залежнага стану, ланцужкі назоў-
нікаў альбо шматслоўе, маўленчыя штампы, клішэ, адыменныя прына-
зоўнікі, неапраўданую замену слова іншамоўным аналагам і інш. 

Мы класіфікуем канцылярыт як функцыянальна сумежную з’яву, 
якая знаходзіцца на межах некалькіх функцыянальных стыляў і парушае 
іх нормы адпаведнасці. Акрамя таго, існаванне канцылярыту абумоўлена 
парушэннем прынцыпаў стылістычнай аднароднасці і сфернай дыферэн-
цыяванасці, а таксама канструктыўнага прынцыпу публіцыстычнага тэкс-
ту. Заўважана, што асноўны семантыка-канструктыўны прынцып пабу-
довы публіцыстычнага тэксту – спалучэнне экспрэсіі і стандарту – часам 
няправільна разумеецца стваральнікам медыятэксту: назіраецца тэндэн-
цыя да стандартызаванасці за кошт уключэння канцылярызмаў. 

На сёння СМІ ў вачах грамадства – найбольш аўтарытэтная крыніца 
атрымання звестак і ведаў. Журналісты як добра адукаваныя і культур-
ныя людзі не толькі фарміруюць грамадскую думку, але і паказваюць адра-
сатам, як выкарыстоўваць інфармацыю. Такім чынам, пры выбары нормы 
варыянт ацэньваецца не па моўных заканамернасцях, а ў адпаведнасці з 
экстралінгвістычнымі (камунікатыўна-функцыянальнымі) фактарамі. 

Зыходзячы з экстралінгвістычных фактараў, канцылярыт – праблема, 
якая прыйшла са сферы дзелавой лексікі. Галоўныя карыстальнікі кан-
цылярскай лексікі – чыноўнікі, эканамісты, юрысты і г.д. 

Журналісты, забываючы на тое, што іх дзейнасць заключаецца не 
толькі ў зборы і перадачы інфармацыі, але і ў яе апрацоўцы, перадаюць у 
сваіх творах маўленчыя звароты, не дапушчальныя як для публіцыстыч-
нага, так і гутарковага функцыянальных стыляў, у прыватнасці шмат-
слоўе (“тэма павелічэння аб’ёму транзіту газу”, “увага павышэнню на-
дзейнасці забеспячэння спажыўцоў”, “пытанні павышэння надзейнасці 
забеспячэння асобных рэгіёнаў”, “парушэнне правілаў эксплуатацыі 
электрасетак і электраабсталявання” (Зв., 2012, 23 лістапада, №226)). Ак-
рамя таго, аўтары часам павярхоўна адаптуюць афіцыйны тэкст. Гэта 
становіцца прычынай таго, што ў публіцыстычных творах дзеясловы вы-
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ступаюць у форме залежнага стану: “у прапанове плануецца пашырыць 
пералік”, “была абмеркавана тэма”, “у закон уключаны новыя віды са-
цыяльных паслуг”. 

Залежны стан дзяслова спалучаецца з творным склонам назоўніка, што 
пазбаўляе тэкст дынамікі: “Нацыянальным банкам прапануецца дазво-
ліць”, “яны будуць запатрабаваны інвалідамі”, “новай рэдакцыяй закона 
прадугледжана”, “рух тэхнікі быў значна абцяжараны прыпаркаванымі 
аўтамабілямі” (Зв., 2012, 23 лістапада, №226) і інш. 

Аднак асаблівую цікавасць выклікае культурна-гістарычны комплекс 
з’явы, які фарміруецца з улікам гістарычнай рэальнасці (адбыўшыхся падзей, 
характэрнай эстэтыкі і ўласцівага грамадству менталітэту). Канцылярыт 
разглядаецца як “таталітарная мова”, навукоўцы і публіцысты праводзяць 
паралель паміж распаўсюджаннем канцылярскага маўлення і ідэалогіяй са-
вецкай дзяржавы. У той самы час такое маўленне і сёння застаецца тэндэн-
цыяй, выконвае функцыю паліткарэктнасці і ўтойвання некампетэнтнасці. 

Канцылярыт, на думку яго першаадкрывальніка, татальная і ўсеахоп-
ная з’ява, таму што ён “стал не только стилем речи, но и стилем мысли, и 
стилем жизни”. Маўленчая прыстасавальнасць гэтай “хваробы” (так на-
зываў канцылярыт Чукоўскі) перашкаджае яе хуткай ідэнтыфікацыі і 
выкараненню. 

Аналіз як рускамоўных, так і беларускамоўных журналісцкіх тэкстаў, а 
таксама даследчых крыніц, прадэманстраваў спецыфіку пранікнення 
канцылярыту ў сістэму афіцыйных моў Беларусі. Руская мова функ-
цыянуе на падставе пісьмовай традыцыі, а справаводства на рускай 
мове – спадчына СССР. К.І.*Чукоўскі ахарактарызаваў канцылярыт, 
пазначыўшы яго гістарычны кантэкст: 

“Стиль этот расцвел в литературе, начиная приблизительно с середи-
ны 20-х годов. Большую роль в насаждении и развитии этого стиля сыграл 
пресловутый культ личности. Похоже, что в настоящее время канцелярит 
мало-помалу увядает, но все же нам еще долго придется выкорчевывать 
его из наших газет и журналов, лекций, радиопередач и т.д.” [3, с. 140]. 

Прыблізны перыяд узнікнення канцылярыту акрэслены ў працы Б. Ці-
мафеева “Правильно ли мы говорим?”: 

“Канцеляризмы и штампы… <…> Они имеют весьма солидную 
давность, ведя свое происхождение от чиновничьего “казенного” языка 
царских департаментов. Подобный нежизненный, а порой и откровенно 
архаичный язык проник в наше делопроизводство с первых лет 
революции.<…> [1, с. 110]. 

У 20-я гады савецкія газеты яшчэ толькі шукалі новых шляхоў, як ад-
значае прафесар М. Я. Цікоцкі, “яшчэ толькі пачыналі перабудоўвацца ў 
адпаведнасці з вядомымі ўказаннямі У. І. Леніна – ператварыць прэсу з 
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органа пераважна паведамлення сенсацый, навін у орган выхавання 
масы”*[2, с. 24]. У той час газета сапраўды была бадай ці не адзіным 
сродкам масавай камунікацыі. 

Такім чынам, станаўленне канцылярскага стылю ў журналістыцы супа-
ла з фарміраваннем савецкай прэсы. З таго часу з’явіліся і ўмацаваліся но-
выя сродкі масавай інфармацыі – радыё, телебачанне, інтэрнэт, з якімі па 
аператыўнасці перадачы навін газета не можа ды і не павінна канку-
рыраваць. 

Гэта значыць, што на сёння газета не самае “перспектыўнае” звяно ў 
насаджэнні канцылярыту, аднак самае “кампетэнтнае”. Значную ролю ў 
гэтым адыграла тэорыя штампаванасці газетнай мовы, якая зводзіць 
складаную праблему мовы і стылю публіцыстыкі да вар’іравання 
прыёмамі, штампамі, трафарэтамі, клішэ і іншымі слоўнымі формамі без 
уліку жанру і зместу твора, нагадвае фармалістычную тэорыю школы 
ОПОЯЗа. 

Пранікненне канцылярыту ў беларускую мову мы звязваем з вуснай 
традыцыяй, а таксама з калькаваннем афіцыйных зваротаў з рускай 
мовы ў перыяд яе дамінавання. На сучасным этапе канцылярыт існуе ва 
ўмовах дзяржаўнага білінгвізму. 

Дыскурс-аналіз выявіў тэндэнцыю да ўжывання канцылярыту 
пераважна ў матэрыялах раённых грамадска-палітычных газет, аднак 
асобныя моўныя факты заўважаны і ў рэспубліканскай прэсе. Гэты факт 
вынікуе неабходнасць павышэння моўнай кваліфікацыі журналістаў 
рэгіянальных СМІ. 

Найбольш частотнымі былі выпадкі ўжывання адыменных прына-
зоўнікаў (на працягу, з выпадку, з мэтай) і залежнага стану (было пры-
нята рашэнне, будзе разглядацца пытанне). 

Асноўныя працэсы, якія адбываюцца ў маўленчай практыцы, у пры-
ватнасці дэмакратызацыя мовы, патрабуюць ад журналіста адмовіцца 
ад выкарыстання канцылярыту ў публіцыстычным тэксце. Актуалізацыя 
мадальных канструкцый, звязаная з аўтарызацыяй, персаніфікацыяй ме-
дыядыскурсу, вынікуе зварот да сродкаў экспрэсіўнасці, вобразнасці, па-
збаўленых штампаў і клішэ. 
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