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Месца лексічных пазычанняў у мове справаводства 1920-х гадоў 
(на матэрыяле спецыяльных дапаможнікаў) 

У 20-я гады ХХ ст. было выдадзена некалькі дапаможнікаў па 
справаводстве на беларускай мове [2; 5; 6; 7]. Гэтыя выданні прызначаліся для 
аказання дапамогі “працаўнікам Савецкіх устаноў” [7, с. 3] у вядзенні 
справаводства на беларускай мове. Разам з тым у іх раскрываліся асноўныя 
правілы афармлення дакументацыі, агульныя для ўсёй савецкай дзяржавы, таму 
можна меркаваць, што дапаможнікі па справаводстве 1920-х гадоў спрыялі 
стандартызацыі моўных сродкаў дакументаў і сталі першым значным крокам у 
развіцці афіцыйна-справаводчага стылю сучаснай беларускай мовы. 

Асаблівай увагі заслугоўвае аналіз лексічнага складу справаводчых 
дакументаў і, у прыватнасці, месца ў ім лексічных пазычанняў. Як вядома, 
перыяд 20-х гадоў у беларускай лінгвістыцы вызначаецца даволі моцнай 
тэндэнцыяй пурызму, што выявілася найперш у семантычным калькаванні 
тэрміналагічнай лексікі. У межах нашага даследавання мы імкнуліся 
высветліць, наколькі гэтая тэндэнцыя закранула афіцыйна-справаводчы стыль 
беларускай мовы і якое месца займала ў ім лексіка іншамоўнага паходжання.  

Да акрэсленай праблемы ў адным са сваіх артыкулаў звярталася 
Г.І. Кулеш: даследчыца аналізавала назвы афіцыйна-распарадчых дакументаў, 
ужываныя ў падручніках па справаводстве 20-х і 30-х гадоў [3]. На падставе 
аналізу фактычнага матэрыялу Г.І. Кулеш зрабіла выснову пра тое, што 
“тэндэнцыя семантычнага калькавання іншамоўных слоў… не атрымала 
пашырэння пры фарміраванні корпусу назваў арганізацыйна-распарадчых 
дакументаў” [3, с. 273]. Пры гэтым, як паказала даследаванне, значная 
колькасць назваў дакументаў іншамоўнага паходжання ўжывалася яшчэ ў 
старабеларускай мове, а ў перыяд 20-30-х гадоў ХХ ст. на складванне назваў 
афіцыйна-распарадчых дакументаў у найбольшай ступені ўплывала руская мова. 

Асноўнай крыніцай фактычнага матэрыялу нашага даследавання стала 
“Інструкцыя і правілы аб справаводстве па асабоваму складу” (1928) як 
найменш даследаванае і самае позняе ў межах акрэсленага перыяду выданне. 
Мы вылучылі каля двухсот стылістычна маркіраваных лексічных адзінак у 
тэксце “Інструкцыі” (як у тэарэтычнай частцы, так і ў прыведзеных узорах 
дакументаў), для большай нагляднасці яны былі падзелены на пяць лексіка-
тэматычных груп: назвы дакументаў і іх частак – 47 адзінак; назвы службовых 
працэдур – 48 адзінак; канцылярызмы (пад гэтым паняццем будзем разумець 
стылістычна маркіраваныя словы і выразы, уласцівыя толькі мове 
справаводчых папер) – 39 адзінак; назвы асоб, задзейнічаных у справаводчай 
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сферы – 45 адзінак; назвы ўстаноў і органаў кіравання – 14 адзінак. Аналіз 
вылучаных адзінак дазваляе зрабіць некалькі высноў: 

1. Адбор лексікі адбываўся пад непасрэдным уплывам рускай мовы, у 
тэксце выяўлена вялікая колькасць русізмаў (напрыклад, вучотная картка [2, 
с. 6], ізлажэнне [2, c. 7], служба па саўмясціцельству [2, c. 52] і іншыя); калькі 
ўтвараюцца толькі як адпаведнікі рускім словам і ўстойлівым выразам (клішэ, 
канцылярызмам). Так, напрыклад, пад непасрэдным уплывам рускай мовы 
ўтварыліся такія выразы, як меры ўздзейнічання [2, c. 16], вышэйпаказаны [2, 
c. 17] (ад рускага вышеуказанный), шляхам асабовага ўзгаднення [2, c. 17], у сілу 
чаго [2, c. 25] і іншыя. Выключэнне складае толькі лексема адбітак [2, с. 23], 
ужытая замест слова іншамоўнага паходжання копія; 

2. Доля пазычанняў у тэксце “Інструкцыі” вельмі істотная. Шырока 
выкарыстоўваюцца “даўнія пазычанні”, зафіксаваныя ў старабеларускіх 
пісьмовых помніках [1] і ў “Слоўніку беларускай мовы” І. І. Насовіча [4]. 
Напрыклад, словы акт, разрахунак, бланк, копія і іншыя сустракаюцца і ў 
“Інструкцыі”, і ў названых лексікаграфічных крыніцах. Акрамя таго, шырока 
ўжываюцца ў тэксце і новыя пазычанні, узнікненне якіх абумоўлена новымі 
дзяржаўна-палітычнымі рэаліямі (прафсаюзны білет [2, c. 23], нарком [2, c. 52], 
бухгалтар [2, c. 53] і іншыя). 

3. У меншай ступені сярод стылістычна маркіраваных адзінак 
выкарыстоўваецца спрадвечна беларуская лексіка, аднак за кошт перавагі 
нейтральных лексічных адзінак менавіта яна складае базіс мовы справаводства. 

Такім чынам, тэндэнцыя пурызму практычна не знайшла адлюстравання 
ў мове справаводства 1920-х гадоў. Адна з прычын гэтага – несамастойны, 
перакладны характар разгледжанага спецыяльнага дапаможніка. 

Літаратура 
1. Булыка А.М. Лексічныя запазычанні ў беларускай мове ХІV – XVIII ст. – Мінск, 1980. 
2. Інструкцыя і правілы аб справаводзтве па асабоваму складу. – Выданьне Народнага 

камісарыяту рабоча-сялянскай інспэкцыі БССР “Пытаньні працы”. – Менск, 1928. – 76 с. 
3. Кулеш Г.І. Назвы арганізацыйна-распарадчых дакументаў і іх рэквізітаў у падручніках і 

дапаможніках па справаводстве 20-х і 30-х гг. ХХ ст. // Дыялекталогія і гісторыя 
беларускай мовы: Матэр. міжнар. навук. канф. Мінск, 15-16 красавіка 2008 г. – Мінск, 
2008. – С. 269-274. 

4. Насовіч І.І. Слоўнік беларускай мовы. – Мінск, 1983. – 792 с. 
5. Падручнік справаводства раённых выканаўчых камітэтаў. Выпуск першы. Агульнае 

справаводства і спецыяльныя справаводствы: адміністрацыйнае і паштовае. – Мінск: 
Выд. сакратарыяту ЦВК БССР, 1926. – 108 c. 

6. Падручнік справаводства сельскіх і местачковых саветаў. Выпуск першы. Агульнае 
справаводства і спецыяльныя справаводствы: адміністрацыйнае, паштовае. – Мінск: 
Выд. сакратарыяту ЦВК БССР, 1926. – 54 c. 

7. Cерада С. Дзелавод. Узоры афіцыяльных папер. Слоўнік тэхнічна-канцылярскіх 
выразаў і іншыя, патрэбныя ў дзелаводстве веды. – Мінск: Дзярж. Выд. Беларусі, 
1926. – 135 c. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

