
 паходжанне наймення ад апелятываў з забытымі ўстарэлымі значэннямі 
(Дзіч, Добрая Парада, Цыбульнік), іншамоўнае паходжанне наймення (Стотберг).  

 дээтымалагізаваныя айконімы, напрыклад, Рошча. Назва ўяўляе са-
бой слова, неўласцівае беларускай мове. Такое найменне хутчэй за ўсё з’явілася 
ў выніку перайменавання [1, с. 326], у сувязі з чым вельмі верагодна, што яно 
абсалютна ўмоўнае, не звязанае з культурна-гістарычнымі рэаліямі. 

Аналіз паказаў, што высвятляючы паходжанне геаграфічных назваў, 
можна атрымаць цікавыя звесткі не толькі моўнага, але і гістарычнага, 
культуралагічнага, этнаграфічнага характару. 
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Г.І. Кулеш 

Слоўнікі беларускай юрыдычнай тэрміналогіі 1920-1930-х гадоў 

Пачынаючы з 1918 г. беларуская мова пасля працяглага перапынку зноў 
выконвае функцыі афіцыйнай, ўжываецца ў сферы заканадаўства. Гэты статус 
абавязвае мець распрацаваную на адпаведным узроўні і ў неабходным аб’ёме 
тэрміналогію. 

Паводле дадзеных каталога Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, за 1920-
1930-я гг. выйшлі тры слоўнікі юрыдычнай тэрміналогіі. 

Адзін з іх пад назвай “Тэрміналогія права” (далей – БНТ-10) – дзесяты 
выпуск серыі “Беларуская навуковая тэрміналогія” [1]. Укладаннем слоўніка 
займаўся пераважна супрацоўнік Інбелкульта Мікалай Гуткоўскі [6, с. 58]. Пла-
навалася, што ў гэтай рабоце прыме ўдзел і М.М. Піятуховіч, аднак у хуткім ча-
се на яго былі ўскладзены іншыя абавязкі [5, с. 83]. Праект праўнай 
тэрміналогіі ўважліва разглядаўся і падрабязна абмяркоўваўся Правапісна-
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тэрміналагічнай камісіяй Інбелкульта, а таксама асобнай Тэрміналагічнай 
камісіяй пры яго Праўнай секцыі [6, с. 59]. Акрамя таго, надрукаваны колькас-
цю 300 экземпляраў праект быў разасланы ў дзяржаўныя ўстановы з мэтай саб-
раць аб ім водзывы практычных работнікаў. У выніку на канчатковую 
падрыхтоўку перакладнога руска-беларускага слоўніка “Тэрміналогія права”, што 
змяшчае 3135 лексічных адзінак, было затрачана пяць гадоў працы [5, с. 81]. 

Найпершай задачай стала вызначэнне корпусу тэрміналогіі, якая ўвойдзе 
ў слоўнік. Было вырашана ўключыць тэрміны, што ахопліваюць “1) усе 
адносіны і ўласцівасьці гэтых адносін, якія ўтвараюць грамадзкі парадак; 2) усе 
формы грамадзкага парадку і іх уласьцівасьці; 3) усе формы сацыяльных пры-
мусовых норм і акалічнасьці іх утварэньня; 4) агульныя суб’екты і аб’екты праў 
і іх уласьцівасьці; 5) усе моманты ўзнікненьня і спыненьня права, яго дапаса-
ваньня да жыцьця, яго парушэньне і абарона” [5, с. 84]. 

Акрэсленая гэтымі межамі лексіка была выбрана з рускамоўных крыніц 
па праве (падручнікаў, алфавітных паказчыкаў да законаў і да т. п.). Да яе пат-
рабавалася знайсці сваямоўныя адпаведнікі. Вось такой была агульная схема 
стварэння беларускай юрыдычнай тэрміналогіі. 

Не менш важнай задачай з’явілася выпрацоўка прынцыпаў перадачы вы-
значанага корпусу тэрмінаў па-беларуску. У адпаведнасці з агульнапрынятай 
усімі секцыямі Правапісна-тэрміналагічнай камісіі методыкай, стварэнне 
тэрміналогіі павінна было грунтавацца пераважна на ўласнай моўнай базе. 
Рэалізаваць такую ўстаноўку можна было некалькімі спосабамі: падбіраць 
адпаведнікі з агульнаўжывальнай лексікі; утвараць рознага тыпу неалагізмы; 
выкарыстоўваць старабеларускія тэрміны. 

З жывой мовы можна было ўзяць словы для абазначэння юрыдычных паняц-
цяў, якія “добра вядомы народу ў яго штодзённым жыцьці і ўжываюцца ім з даўніх 
пор” [5, с. 84]. Такім чынам у БНТ-10 былі перакладзены, напрыклад: вымога-
тель – зьдзірца, запирательство – адраканьне, изуродовать – ашпэціць, подстре-
кательство – падбухторваньне, попытка – спроба, приданное – пасаг, расхище-
ние – раскраданьне, слабоумие – прыдуркаватасьць, соучастник – супольнік, уве-
чье – калецтва, умалишенный – вар’ят, уловка – выкрут, эмиграция – высяленьне. 

Пры немагчымасці адшукаць у жывой мове аднаслоўны адпаведнік 
выкарыстоўваўся апісальны пераклад: кадастр – зямельны перапіс, нарочный – 
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наўмысны пасланец, сутяжество – цяганіна па судох, нетрудоспособность – няз-
дольнасьць да працы, опечатка – друкарская памылка, повинная – прызнаньне віны. 

У БНТ-10 адлюстравана спроба перакладаць на беларускую мову і 
тэрміны міжнароднага характару, напрыклад: аккредитив – паўнамоцтва, ар-
битр – пасрэднік, реставрация – адбудаваньне, суррогат – падмен. Аднак у пе-
раважнай большасці выпадкаў побач з беларускім словам прыводзілася 
іншамоўнае, адпаведна аформленае: дезорганизация – разлад, дэзарганізацыя; 
деталь – драбніца, дэталь; дисконтировать – адлічаць, дыскантаваць; колли-
зия – стычнасьць, калізія; консультация – парада, кансультацыя; кредит – па-
вер, крэдыт; кризис – пералом, крызіс; легализация – узаканеньне, легалізацыя; 
регистратор – рэгістратар, запісчык; эквивалент – эквівалент, роўнакошт; 
циркуляр – цыркуляр, абежнік; экземпляр – экземпляр, паасобнік; экспертиза – 
экспертыза, дасьледаваньне; эпидемия – пошасьць, эпідэмія. 

Азнаямленне з рэцэнзіямі на слоўнік і з дакладам М. Гуткоўскага, прачыта-
ным у юрыдычнай секцыі Навуковага таварыства пры БДУ, дзе ён дэталёва апісаў 
працу па ўкладанні слоўніка, наводзіць на думку, што ў адрозненне ад лінгвістаў, 
правазнаўцы былі супраць замены міжнародных тэрмінаў на беларускія словы і 
даволі катэгарычна наконт гэтага выказваліся: “Тэрміны, выпрацаваныя навукаю і 
ўжываныя ва ўсіх эўрапейскіх мовах, павінны быць пакінуты без перакладу... За-
хаваньне гэтага прынцыпу дасьць мажлівасьць не ламаць галавы над прыдум-
ваньнем беларускіх слоў і над іх перакладам, калі іх часта і перакласьці нельга” [5, 
с. 89]. Такое стаўленне тлумачылася дзвюма акалічнасцямі. Па-першае, тым, што 
“большасьць юрыдычных інстытутаў, азначаных гэтымі тэрмінамі, не спатыка-
юцца ў жыцьці селяніна ці рабочага, і таму няма адпаведных беларускіх тэрмінаў” 
[4, с. 25], а па-другое, прапанаваныя беларускія словы не з’яўляліся поўнымі 
эквівалентамі да міжнародных тэрмінаў у юрыдычным значэнні. 

Пэўная частка з прыведзеных у БНТ-10 тэрмінаў была ўзятая са стара-
жытнага канцылярска-юрыдычнага пісьменства: злачынец, мытніца, позва, 
сьведка, тэстамант. Аднак у тагачасных рэцэнзіях на слоўнік падкрэсліваецца 
магчымасць больш шырокага выкарыстання старабеларускіх тэрмінаў і адзна-
чаецца, што шмат у якіх выпадках было б лепш увесці ў зварот словы “старое 
юрыдычнае мовы”, чым “сьпехам прыладжаныя да беларускае мовы словы з 
іншых моў ці выдуманыя тэрміны” [7, с. 193]. 
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Адначасова з БНТ-10 быў выдадзены трохмоўны руска-ідыш-беларускі 
слоўнік юрыдычнай тэрміналогіі (далей – ЮТ), падрыхтаваны яўрэйскім аддзе-
лам Інбелкульта [2]. Ён змяшчаў звыш 500 тэрмінаў. ЮТ адлюстраваў, па 
сутнасці, тыя ж падыходы да выпрацоўкі беларускай тэрміналогіі, што і БНТ-10: 

 

 БНТ-10 ЮТ 
амнистия амністыя амністыя 
донос уданьне, данос, навод уданьне, данос, навод 
мировая сделка міравая ўгода міравая ўгода 
кредитор павернік, крэдытар павернік, крэдытар 
пособник дапаможнік дапаможнік 

 

Гэты слоўнік вылучаецца тым, што змяшчае не толькі аднаслоўныя 
тэрміны, але і большую, чым БНТ-10, колькасць спецыяльных устойлівых 
выразаў, неабходных у юрыдычнай практыцы: адмена меры прасячэння (отме-
на меры пресечения), бесстароньні разгляд справы (беспристрастное рассмот-
рение дела), наданьне прыгавору законных правоў, узаконеньне прыгавору 
(вступление приговора в законную силу), прадмет прыватнага звароту (пред-
мет частного оборота), перапынак у справаводзтве (приостановление произ-
водства), ухіленьне ад прыйму павесткі (уклонение от вручения повестки), што 
трымае на сваім спажытку (содержащий на своем иждивении) і інш. 

У 1935 г. былі выдадзены 19 рознагаліновых выпускаў праекта беларуска-
рускага слоўніка для Беларускай савецкай энцыклапедыі. Другі выпуск (далей – 
ПС-2) змяшчаў тэрміналогію савецкага будаўніцтва і права [3]. Мэта апубліка-
вання праекта акрэслена ў прадмове. Рэдакцыя БелСЭ звяртаецца з просьбай да 
партыйнага, савецкага і прафесійнага актыву, да рабочых, калгаснікаў, 
гаспадарнікаў, навуковых работнікаў, работнікаў юстыцыі, пісьменнікаў, 
выдавецкіх і рэдакцыйных работнікаў абмеркаваць праект слоўніка і прыслаць 
свае заўвагі адносна перакладу тэрміналогіі на беларускую мову. 

Параўнанне юрыдычнай тэрміналогіі ў праекце слоўніка 1935 г. і ў 
слоўніках 1920-х гг. дазваляе выявіць некаторыя тэндэнцыі яе стварэння. Пера-
дача тэрмінаў славянскага паходжання ў 20-я гг. ажыццяўлялася пераважна 
сродкамі беларускай мовы (падбор адпаведнікаў з жывой мовы, калькаванне, 
неалагізацыя, выкарыстанне старабеларускай лексікі), у 30-я гг. такія тэрміны 
былі заменены на транслітараваныя рускія: 
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 БНТ-10 ПС-2 
верительная 
грамота даручная грамата вярыцельная грамата 

вменяемость прытомнасьць умяняемасць 

завещание духоўніца, адказаньне, 
тэстамант завяшчанне 

лжесвидетельство крывасьведства ілжэсведчанне 
обман ашуканства абман 
подлинность праўдзівасьць подліннасць 
поражение прав  пазбаўленьне правоў паражэнне праў 
пресечение спыненьне злачынства меры прасячэння 
сословие стан саслоўе 
учёт падлік учот працоўны 
ущерб шкода ушчэрб 

 

Тэрміны міжнароднага права ў 20-я гг. перакладаліся на беларускую мову 
або прыводзіліся ў слоўніках побач з беларускімі адпаведнікамі. У 30-я гг. былі 
пакінуты толькі міжнародныя, аформленыя ў адпаведнасці з законамі белару-
скай мовы: 

 

 БНТ-10 ПС-2 
коллектив суполка, калектыў калектыў 

компенсация адплата, 
адшкадаваньне кампенсацыя 

легализация узаканеньне, легалізацыя легалізацыя 
публикация апавяшчэньне публікацыя 
фальсификация фальшаваньне фальсіфікацыя 

экспертиза экспертыза, 
дасьледаваньне 

экспертыза 
 

эмиграция высяленьне эміграцыя 

юрисконсульт праварадца, 
юрысконсульт 

 
юрысконсульт 

юриспруденция правазнаўства юрыспрудэнцыя 
юрист праўнік, юрысты юрыст 

 

Адзначаныя тэндэнцыі былі ўласцівыя для фарміравання не толькі юры-
дычнай тэрміналогіі. Яны з’явіліся прыватным праяўленнем асаблівасцей 
развіцця ўсёй тагачаснай лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы. 
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