
17 
 

ЧЫМ СЛОВА АДГУКНЕЦЦА 

__________________________________________________________________ 

 

 

М. Г. Антанюк, 
кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт кафедры дзяржаўнага кіравання 

сацыяльнай сферай і беларусазнаўства 

Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь 

 

Семантычны спосаб утварэння беларускіх і рускіх тэрмінаў права 

 

Суадносіны мовы і мыслення ў аспекце трансфармацыі бытавых катэго-

рый у катэгорыі спецыяльна-прафесійныя – адзін з галоўных прадметаў 

тэрміназнаўства.  

У дачыненні да правазнаўчай тэрміналогіі вывучэнне гэтых працэсаў мае 

асабліва важнае значэнне, паколькі ў беларускай і рускай мовах значная частка 

тэрмінаў права ўтворана менавіта семантычным спосабам, шляхам 

тэрміналагізацыі агульнаўжывальных слоў. Гэта абумоўлена ў першую чаргу 

тым, што права кожнай нацыі базіруецца на традыцыях так званага звычаёвага 

права, заснаванага на звычаях, якія складваліся ў грамадскіх адносінах. У гэты 

час адбываецца працэс пераходу бытавых паняццяў у прававыя. Традыцыйныя 

назвы прававых паняццяў паступова захоўваліся ў пэўнай мясцовасці. Іх заха-

ванню садзейнічалі такія адметныя рысы звычаёвага права, як традыцыяналізм, 

кансерватызм, нязменнасць прававых нормаў. З узнікненнем дзяржавы і пісана-

га права гэтыя найменні фіксаваліся ў прававых помніках. 

На думку даследчыкаў, семантычны спосаб «быў адным з першых сло-

ваўтваральных прыёмаў стварэння тэрміналагічных найменняў» [3, с. 98] і сён-

ня з’яўляецца адным з асноўных спосабаў тэрмінаўтварэння, што ў поўнай ме-

ры можна аднесці да ўтварэння юрыдычных тэрмінаў [2, с. 90, с. 178; 3, с. 98]. 

Як адзначае Л. А. Антанюк, «галоўнай крыніцай стварэння новых тэрмінаў і 

папаўнення канкрэтных галіновых тэрміналагічных сістэм з’яўляюцца лексіч-

ная і словаўтваральная сістэмы агульналітаратурнай беларускай мовы» 

[1, с. 47]. Агульналітаратурныя словы ў навуковай сферы набываюць 

тэрміналагічнае значэнне, якое становіцца прамым [5, с. 35–36], напрыклад: 

грабеж, закон, суд, віна, пакаранне, парадак, права, абавязак, абгавор (рус. гра-

беж, закон, суд, вина, покарание, порядок, право, обязанность, оговор) і інш. 

Такія словы адначасова належаць да агульналітаратурнай і вузкай спецыяльнай 

сферы. «Азначаемае і азначаючае ў іх у гэтых розных сферах супадаюць. Ад-

розніваюцца яны аб’ёмам семантыкі, аб’ёмам інфармацыі, тыпам значэння» [3, 

с. 23; 7, с. 19–20; 9, с. 72]. 

Напрыклад, у агульналітаратурнай мове слова грабеж мае значэнне: 

‘адкрыты захоп чужой маёмасці, звычайна з прымяненнем сілы’ (ТСБЛМ, 

с. 155). У юрыдычнай сферы яно набывае вузкае, спецыяльнае значэнне: 
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‘адкрытае выкраданне дзяржаўнай, грамадскай і асабістай маёмасці, учыненае 

без насілля або з насіллем, няшкодным для жыцця і здароўя’ (ЮЭС, с. 148). 

У агульналітаратурнай мове слова закон мае некалькі значэнняў: ‘сувязь і 

ўзаемазалежнасць якіх-н. з’яў аб’ектыўнай рэчаіснасці’, а таксама ‘агульнапры-

нятае правіла, тое, што прызнаецца абавязковым’ (ТСБЛМ, с. 214). У юрыдыч-

най сферы закон – гэта ‘нарматыўна-прававы акт, які мае вышэйшую юрыдыч-

ную сілу’ (ЮЭС, с. 202). 

У агульналітаратурнай мове слова віна мае значэнні: ‘нядобры ўчынак, 

правіннасць’, ‘прычына, крыніца чаго-н.’ (ТСБЛМ, с. 113). У юрыдычнай сфе-

ры значэнне гэтага слова ўдакладняецца, дэталізуецца: ‘усведамленне асобай 

проціпраўнасці сваіх паводзін і звязаных з імі вынікаў’ (ЮЭС, с. 104). 

Як паказвае аналіз, у беларускай і рускай мовах гэтыя словы з’яўляюцца 

спрадвечнымі. Некаторыя з іх узыходзяць сваімі каранямі да старажытнага 

перыяду індаеўрапейскага моўнага адзінства.  

Пераход гэтых слоў з агульнаўжывальных у разрад тэрмінаў – доўгі 

гістарычны працэс. 

Прыкладамі могуць служыць тэрміны: падарунак, дарэнне (рус. подарок, 

дарение) і аднакаранёвыя з імі словы, а таксама права, прававы (рус. право, 

правовой). 

Падарунак, дарэнне (рус. подарок, дарение) (зорачкай пазначана рэкан-

струяваная форма): *dō – ‘даваць’, *dō-no-m, *dō-ro-m ‘падарунак’; гр. έδωχα δί-

δω-μι, δωρον; лац. dō dōnum; скр. da-da-dami, dānam; ст.-слав. dati ‘даць’ darŭ 

‘падарунак’; літ. dúoti ‘даваць’ [8, с. 49]. 

У помніках старабеларускай мовы зафіксавана разгалінаваная сістэма ад-

накаранёвых слоў дар, дарунак (ГСБМ, вып. 7), некаторыя з якіх не зусім супа-

даюць па семантычным аб’ёме з адпаведнымі словамі, зафіксаванымі гістарыч-

нымі слоўнікамі рускай мовы, або адсутнічаюць у іх (СРЯ, вып. 4, с. 171–175), 

напрыклад: 

Дарити, дарыти дзеясл. Дарыць, абдорваць, надзяляць. 

Даритися, дарытися дзеясл., зв. ад дарити. 

Даровавший дзеепрым. ад дзеясл. доровати ў 5 знач. 

Дарование гл. дарованье. 

Дарованый, дарованный дзеепрым. 1. Падораны, надзелены чым-н. 2. Ад 

даровати ў 3 знач. 3. Ад даровати ў 5 знач. 

Дарованье, дарование наз. 1. Дар, падарунак. 2. Дзеянне па дзеясл. даро-

вати ў 2 знач. 3. Дараванне, прыроджаныя здольнасці да чаго-н. 4. Дзеянне па 

дзеясл. даровати ў 5 знач. 

Даровати, доровати дзеясл. 1. Дарыць, абдорваць, надзяляць чым-н. 

2. Даваць (аб дзеяннях Бога, а таксама высокапастаўленых духоўных асоб). 

3. Прадстаўляць права на што-н. 4. Дараваць, адпускаць (грахі). 5. Памілаваць 

асуджанага на смерць, дараваць жыццё. 

Дароватися дзеясл., зв. ад даровати ў 2 знач. 

Даровизна, доровизна наз. Падарунак, падаравальны запіс. 

Даровищо наз. Зямля, некалі падораная ўладальніку. 
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Даровливый прым. Шчодры. 

Даровненый прым. Падораны. 

Даровный прым. ад даръ у 1 знач. 

Даровство наз. Прынашэнне дару, ахвяраванне. 

Дарокъ наз. памянш. ад даръ у 1 знач. 

Даромъ прысл. 1. Дарэмна, марна; бескарысна. 2. Дарма, бясплатна. 3. У 

якасці дару, падарунка. 

Дарствовати дзеясл. Тое, што і даровати ў 1 знач. 

Дарунокъ наз. Падарунак. 

Даруючий дзеепрым. 1. Тое, што і даровливый. 2. Які дае жыццё. 3. Ад да-

ровати ў 5 знач. 

Даръ наз. 1. Дар, паднашэнне, падарунак. 2. Здольнасць да дабрадзейства, 

па хрысціянскаму вучэнню, пасланая з неба, ад Бога. 3. Ахвяраванне. 

4. Дараванне, прыроджаныя здольнасці, талент (ГСБМ, вып. 7, с. 245–255). 

Некаторыя з гэтых слоў адсутнічаюць у гістарычных слоўніках рускай 

мовы. Гэта прававыя тэрміны, якія шырока выкарыстоўваліся ў старабеларускіх 

юрыдычных і канцылярска-дзелавых тэкстах: даровизна, даровищо. 

Само слова даръ мела ў старабеларускай мове, акрамя агульнаўжываль-

нага, таксама і тэрміналагізаванае юрыдычнае значэнне. Аб гэтым сведчаць вы-

карыстанне яго ў юрыдычных дакументах, спецыфічная семантыка і спалу-

чальнасць. Так, у адрозненне ад агульнаўжывальнай семантыкі ‘дар, паднашэн-

не, падарунак’, яно часта выкарыстоўвалася ў значэнні ‘дараваная маёмасць’ і 

супрацьпастаўлялася словам продажа, продать: што жъ изъ вѣка къ тому 

Рычегову прислухаеть, то и нинѣ имаеть слухати; волни продати, или за даръ 

дати, на свое лѣпшее обернути (АЗР, I, 59, 1445) (ГСБМ, вып. 7, с. 253–255). 

Пацвярджэннем прысутнасці ў старабеларускім даръ значэння юрыдыч-

нага тэрміна з’яўляецца і наяўнасць аднакаранёвых утварэнняў з тэрміналагіч-

ным юрыдычным значэннем, якія не зафіксаваны ў «Материалах для словаря 

древнерусского языка» І. І. Сразнеўскага (Матер.) і ў «Словаре русского языка 

XI–XVII вв.» (СРЯ, вып. 4): 

Даровизна, доровизна наз. Падарунак, падаравальны запіс. И на иншие 

розные купли его и даровизны (КСД, 640, 1510); вси наданя данины даровизны… 

выданы и ωбяснены ест (Прыв., 109 б); постановившысе очевисто земянка 

гдрьская Земли и повету Виленского Алжбета Филиповна … оповедала и по-

кладала листъ свой доброволны вечысты записъ на доровизну именя своего 

Книзловкя (АВК, XXXII, 462, 1596). 

Даровищо наз. Зямля, некалі падораная ўладальніку. Тыи ωбровци мовили 

передъ нами: тыи Гичане за предковъ своихъ здавна не мели въ тотъ ωстровъ 

вступу, ωдно вошли Сосною, даровищомъ, къ дереву бортному, ижь предокъ 

нашь Шамякъ далъ Гице Сосную за дочкою своею, а въ томъ ωни [въ] тотъ 

ωстровъ впоромъ своимъ почали ходити (КСД, 76, 1514) (ГСБМ, вып. 7, 

с. 251). 

Слова даревный хоць і блізкае па форме да пададзеных у слоўніку 

І. І. Сразнеўскага даровьный і ў «Словаре русского языка XI–XVII вв.» даров-
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ный, аднак юрыдычнае значэнне не ўказваецца, у той час як у «Гістарычным 

слоўніку беларускай мовы» такое значэнне называецца: 

Даревный прым. Падаруначны. Записъ мой даревный пры зуполной моцы 

под кождымъ часомъ у вшелякого суду за слушный и правный почытанъ и 

прыймованъ (АВК, XXXII, 267, 1596) (ГСБМ, вып. 7, с. 245). 

Некаторыя з такіх аднакаранёвых утварэнняў з’яўляюцца кампанентамі 

юрыдычных тэрміналагічных словазлучэнняў, напрыклад: записъ даревный, 

листъ даревный. 

Больш ранняя ў параўнанні з рускай мовай тэрміналагізацыя слоў даръ, 

дарунокъ у беларускай мове, наяўнасць разгалінаванай сістэмы вытворных 

тэрмінаў і тэрміналагічных словазлучэнняў звязаны з высокай ступенню 

развітасці тэрміналогіі права старабеларускай мовы XIV–XVII стст. 

Права, прававы (рус. право, правовой): pro-vos ад pro (пар. пра) роднас-

нага лац. probus ‘добры, сумленны, прыстойны’, ст.-інд. prabhus ‘выдатны (па 

сіле, багаццю), які перавышае’, англас. framr ‘моцны, актыўны, смелы’, ст.-ісл. 

framr ‘які імкнецца наперад’ (ЭСРЯ, т. III, с. 352). Разам з тым некаторыя 

даследчыкі адзначаюць, што тэрмін права паходзіць ад польскага prawo, якое 

калькуе нямецкае Recht. На ўсходнеславянскай глебе слова право з’явілася ў 

канцы XIV ст. і адзначаецца ў гэты час толькі ў мове заходнерускіх помнікаў. 

Праз гэту мову трапляе ў дакументы міжнародных зносін Маскоўскай дзяржа-

вы, дзе фіксуецца з 1495 г. Варта адзначыць, што да XVII ст. гэты тэрмін ужы-

ваецца ў маскоўскіх дакументах як запазычанне і толькі ў дачыненні да права 

іншых краін. У слоўнікавы склад рускай літаратурнай мовы тэрмін право ува-

ходзіць у пачатку XVIII ст. [4, с. 79]. 

Пры тэрміналагізацыі гэтых слоў у беларускай і рускай мовах таксама 

назіраецца пэўная спецыфіка. Супастаўляльны аналіз беларускіх і рускіх адпа-

веднікаў, зроблены на матэрыяле «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» і 

«Словаря русского языка XI–XVII вв.», паказаў няпоўную адпаведнасць семан-

тыкі беларускіх і рускіх слоў у пэўныя гістарычныя перыяды. Назіраецца больш 

ранняя тэрміналагізацыя слоў права, прававы ў старабеларускай мове, аб чым 

сведчыць таксама разгалінаваная сістэма юрыдычных тэрміналагічных сло-

вазлучэнняў, параўнаем. 

У «Гістарычным слоўніку беларускай мовы»: 

Правный прым. 1. Прававы, юрыдычны, законны; судовы. На каждомъ 

соймѣ о таковых правных потребахъ змѣнки чините (АЗР, III, 51, 1554); тая 

оборона правная стороне поводовой больш ку заваде нижли ку помочи (ИЮМ, 

VIII, 211, 1582); для лепъшого змоцненя сего моего листу и порадку правного 

просил есме о прыложене печатей (АВК, XXXVI, 164, 1596). 

2. Правільны, справядлівы (ГСБМ, вып. 27, с. 454–460). 

У «Словаре русского языка XI–XVII вв.»: 

Правный, прил. Правовой. Чтобъ мы всѣ освобождены были отъ по-

шлинъ и от тягла, и чтобъ намъ была всякая оборона правная и вольность та-

кою приязновою мѣрою, как и иные иноземцы имѣютъ. Гебд., 44, 1659 (СРЯ, 

вып. 18, с. 115). 
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У «Гістарычным слоўніку беларускай мовы»: 

Право I наз. 1. Закон, сістэма ўстаноўленых дзяржавай сацыяльных норм. 

Право наше такъ оуставляемъ (Вісл., 12); права писаные даны панству вели-

кому кньзству литовскому рускому и жомоитскому и иныхъ (Ст., 1529-Ф, 1). 

(У слоўніку зафіксавана разгалінаваная сістэма тэрміналагічных сло-

вазлучэнняў з кампанентам права, якія адсутнічаюць у «Словаре русского язы-

ка XI–XVII вв.»: право военное (воинское), право городское (городовое, кгород-

ское), право замковое, право земское, право литовское, право майдеборское, 

право местское, право немецкое, право польское, право посполитое, право 

упривильеваное.) 

2. Юрысдыкцыя. Его тамъ полочане ωсудат по своему праву (ПГ, I, 110–

111, 1407). 

3. Суд, судовы орган. Естли бы пѣнезей не мѣлъ, тогды за проступокъ, 

яко право найдетъ, маетъ быти каранъ (АЗР, I, 24). 

4. Судовы працэс, судовае разбіральніцтва. 

5. Паўнамоцтва; прадастаўленая каму-н. свабода дзейнічаць або карыста-

цца чым-н. Право гостинное, право даровное – права на падараванне маёмас-

ці; право дедичное – спадчыннае права; право закупное – права на арэнду; пра-

во залоговое – права на забранне маёмасці ў выпадку нявыплаты закладу; пра-

во купное – права на куплю маёмасці; право набытое – права набываць маё-

масць; право свецкое – права свецкіх людзей; право шляхецкое – шляхецкія 

прывілегіі і інш.  

6. Улада; магчымасць дзейнічаць якім-н. чынам (ГСБМ, вып. 27, с. 454). 

У «Словаре русского языка XI–XVII вв.»: 

Право I, 1. Установление, закон. И рѣша сами в себѣ: поищемъ собѣ 

князя, иже бы володѣлъ нами и судилъ по праву… Лавр. лет., 19. 

2. Юрисдикция, право суда. А которое дѣло обидное нашимъ людемъ 

отъ твоихъ людей отъ порубежныхъ, а твоимъ отъ нашихъ, ино тому судъ и 

право обчее… Польск. д. I, 35. 

3. Свобода действий, власть. Назвать бѣсомъ лукаваго человѣка – и он 

плоть носитъ, не бѣсъ; назвать Христовымъ – велико право бѣ дьяволу на 

души. Ав. Кн. обл., 649. XVIII в. – 1679 г.  

4. Обязательство. (1469) Изневолилъ насъ царь, и право свое дали есмя 

ему, что намъ не помогати ни царю на великаго князя, ни князю великому на 

царя. Симеон. лет. 

5. Присяга (?). Ино у насъ есть свой обыскъ, опытавъ къ праву приве-

дутъ, а тот статокъ ему отдадутъ. СГГД V, 21. 1497. 

6. То, что причитается кому-л.; во мн. ч. – взыскания (СРЯ, вып. 18, с. 115). 

У гістарычных слоўніках беларускай і рускай моў зафіксавана таксама 

сістэма вытворных тэрмінаў, якія з’яўляюцца спецыфічнымі ў кожнай мове, 

параўнаем: 

У «Гістарычным слоўніку беларускай мовы»: 

Правованый дзеепрым. Заснаваны на праве. 
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Правованье наз. Дзеянне па дзеяслову правовати ў 1 і 2 знач. 

Правовати, правовать дзеясл. 1. Кіраваць, забяспечваць захаванне права-

вых норм.  

2. Тое, што і правоватися. 

Правоватися, правоваться дзеясл. Судзіцца. 

Праводавца наз. Той, хто выпрацоўвае прававыя нормы. 

Праводейстный прым. Правадзейны. 

Правосудный прым. Правасудны. 

Правотворенье наз. Правасуддзе. 

Правотный прым. Справядлівы. 

Правоучиненый прым. Законны, адпаведны прававым нормам. 

Правуючий дзеепрым. ад правовати ў 1 знач. 

Правуючийся дзеепрым. ад правоватися. 

Правчий прым. у знач. наз. Судовы выканаўца (ГСБМ, вып. 27, с. 454–466). 

У «Словаре русского языка XI–XVII вв.» зафіксаваны наступныя вытвор-

ныя тэрміны: 

Правоиспрошение. Оправданное требование. 

Правоистинный, прил. Истинный. 

Правление. 1. Управление чем-л. 

Правливати. Взыскивать, собирать. 

Правоподаяние. Юрисдикция, право суда. 

Правоправление. Справедливое правление. 

Правословесие. Судебное красноречие. 

Правословие. Доказательство правоты. 

Правосудъ. Справедливый судья. 

Правосудецъ. То же, что и правосудъ. 

Правосудие. Правосудие, правый, справедливый суд. 

Правосудити. Судить справедливо. 

Правосудный, прил. Справедливо судящий, являющийся справедливым 

судьёй. 

Правосудство. То же, что и правосудие. 

Правохранитель. Должностное лицо при дворе византийских императо-

ров (СРЯ, вып. 18, с. 115–121). 

Такім чынам, супастаўляльна-гістарычны аналіз прававых тэрмінаў пада-

рунак, дарэнне (рус. подарок, дарение) і аднакаранёвых з імі слоў, а таксама 

права, прававы (рус. право, правовой) паказвае няпоўную адпаведнасць семан-

тыкі блізкароднасных беларускіх і рускіх слоў, асобныя значэнні якіх былі 

тэрміналагізаваны, і сведчыць аб спецыфіцы працэсаў развіцця тэрміналагіч-

ных сістэм гэтых моў у розныя гістарычныя перыяды. Больш ранняя 

тэрміналагізацыя некаторых слоў у беларускай мове ў параўнанні з рускай, 

наяўнасць разгалінаванай сістэмы вытворных тэрмінаў і тэрміналагічных сло-

вазлучэнняў звязаны з высокай ступенню развітасці тэрміналогіі права старабе-

ларускай мовы XIV–XVII стст. 
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Семантычны спосаб утварэння беларускіх і рускіх прававых тэрмінаў 

з’яўляецца прадуктыўным на ўсіх этапах развіцця правазнаўчай тэрміналогіі 

абедзвюх моў. 

ГСБМ – Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 1–35. Мінск, 1982–2015. 
СРЯ – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–26. М., 1975–2002. 

Матер. – Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка: в 3 т. Т. 1–

3. СПб., 1893–1903. 

ТСБЛМ –Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. 3-е выд. Мінск, 2002. 

ЭСРЯ – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 1–4. М., 1964–

1973. 

ЮЭС – Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік / Рэдкал.: С. В. Кузьмін [і інш.]. Мінск, 

1992. 
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