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УДК 811.161.3’38 

Г. І. КУЛЕШ

ЧАСТОТНАСЦЬ УЖЫВАННЯ ДЗЕЯСЛОВАЎ У БЕЛАРУСКІХ ЗАКАНАДАЎЧЫХ ТЭКСТАХ ХХ ст.
Резюме. Прослеживается частотность употребления глаголов как показателя морфологической специфики языка законов. 

Основной причиной несовпадения количественных параметров в параллельных белорусско- и русскоязычных текстах являются 
грамматические особенности языков. Кроме того, большее число глаголов в переводных (белорусских) законодательных до-
кументах 1920–1930 гг. по сравнению с их оригиналами стало результатом некоторых переводческих трансформаций, которые 
осуществлялись с целью достижения прозрачности содержания юридических формулировок. Начиная со второй половины ХХ в. 
отмечается постепенная грамматическая унификация переводного текста с оригинальным. Снижение количества употреблений 
глаголов в белорусскоязычных текстах законов произошло за счет большего распространения суффиксальных отглагольных 
существительных с абстрактным значением и конструкций с производными, прежде всего отыменными, предлогами.

Ключевые слова: язык законодательных актов; глагол; отглагольные существительные; переводческие трансформации; 
грамматическая унификация. 

Abstract. Frequency of the use of verbs as an indicator of morphological specifi city of the laws language was observed. The main 
reason for the discrepancy between the quantitative parameters in parallel belarusian and russian texts are grammatical features of 
language. In addition, a greater number of verbs in the  translated (вelarusian) legаl documents of 1920–1930 compared to their originals 
was the result of some translation transformations, which were carried out with the aim of achieving the transparency of the content of 
legal language. Since the second half of the XX century the gradual unifi cation grammar translated text with the original text was marked. 
Reducing the number of verbs in the belarusian law texts was due to the increasing spread of verbal nouns suffi xed with an abstract 
meaning and structures derived pretexts primarily denominative.

Key words: language of the lаw acts; the verb; the verbal noun; transformations in the translation; grammatical unifi cation.

Граматычныя сродкі, у адрозненне ад лексіка-семантычных, агульныя для ўсіх функцыянальных 
стыляў  (гл. Солганик 2000, 175). Аднак у адпаведнасці з пэўнымі камунікатыўнымі мэтамі ў кожным 
стылі яны выкарыстоўваюцца па-свойму. У сувязі з гэтым важным паказчыкам для характарыстыкі 
моўных асаблівасцей, акрамя адметных спосабаў прымянення гэтых сродкаў, выступае частотнасць іх 
ужывання (гл. Комарова 2000, 6). Для выяўлення спецыфікі стылю, на думку некаторых даследчыкаў, 
найбольш яскравай параметральнай прыметай выступаюць суадносіны выкарыстання назоўнікаў і 
дзеясловаў і працэнт іх ад агульнай колькасці словаўжыванняў (гл. Кожина 1972, 140). Заканадаўчаму 
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маўленню ўласцівая вялікая колькасць назоўнікаў, што з’яўляецца вынікам шматлікага выкарыстання 
назваў арганізацый, устаноў, асоб. Нават дзеянні і працэсы абазначаюцца часцей за ўсё не дзеясловамі, 
а аддзеяслоўнымі назоўнікамі. У навуковай літаратуры адзначаецца, што з мэтай рэалізацыі 
рэгулятыўнай функцыі заканадаўства традыцыйныя функцыянальна-сэнсавыя тыпы маўлення (апавя-
данне, апісанне, разважанне) замяняюцца на спецыфічныя для афіцыйна-справаводчага стылю кан-
статацыю і прадпісанне (гл. Кыркунова 2007, 5), а гэта пазбаўляе маўленне дынамікі. Намінатыўнасць 
і канстатуючы характар выказвання і прадвызначаюць значна ніжэйшую, чым у тэкстах іншых стыляў, 
частотнасць дзеясловаў.

Паводле даследавання М. М. Кожынай, у афіцыйна-справаводчым стылі на кожную 1 тыс. 
словаўжыванняў агульная колькасць дзеясловаў складае ўсяго 60, у той час як у навуковым – 90, 
а ў мастацкім – 151. Колькасць жа назоўнікаў адпаведна зніжаецца: найбольшая ў афіцыйна-
справаводчым – 421, у навуковым – 336, у мастацкім – 234 (гл. Кожина 1972, 140). Пад агульнай коль-
касцю дзеясловаў даследчыца мае на ўвазе «суму ўсіх часавых формаў і формаў інфінітыва без уліку 
выпадкаў умоўнага і загаднага ладу» з прычыны іх нязначнага працэнта (менш за 1 %) (Там жа, 141). 
Такія формы дзеяслова, як дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе, у гэтым даследаванні таксама не ўлічваліся. 

Адштурхоўваючыся ад дадзеных, атрыманых М. М. Кожынай, і выкарыстоўваючы яе методыку 
выяўлення колькасці дзеясловаў і назоўнікаў на 1 тыс. словаўжыванняў, паспрабуем атрымаць  суаднос-
ныя звесткі на матэрыяле беларускамоўных заканадаўчых тэкстаў. Пачнём з кодэксаў 1920-х – пачатку 
1930-х гг. Для ўстанаўлення сярэдняй арыфметычнай велічыні выберам назоўнікі і дзеясловы з тэкстаў 
трох кодэксаў, прычым з кожнага з іх возьмем па тры фрагменты аб’ёмам па 1 тыс. словаўжыванняў. 
Даследаванне тэкстаў агульнай колькасцю 9 тыс. словаўжыванняў дало вынікі, прадстаўленыя ў табл. 1.

Та б л і ц а  1

Крыніца
Колькасць на 1 тыс. словаўжыванняў па асобных фрагментах крыніцы Сярэдняя арыфметычная велічыня 

на 1 тыс. словаўжыванняў.

назоўнікі дзеясловы назоўнікі дзеясловы

КК-28 352 394 362 97 40 72 369 70

К-27 386 370 352 66 56 63 369 62

ГПК-30 381 395 387 115 108 94 388 106

Агульная 
сярэдняя 
велічыня

373 386 367 93 68 76 375 79

Нашы дадзеныя, прыведзеныя ў табл.1, адрозніваюцца ад названых вышэй. Сярэдняя колькасць 
назоўнікаў меншая. Яна складае ўсяго толькі 375 ужыванняў на кожную 1 тыс. супраць 421, паводле 
звестак  М. М. Кожынай, і вагаецца ад 395 да 352. Затое частотнасць дзеясловаў вышэйшая: у сярэднім 
79 ужыванняў супраць 60.

Як відаць з табліцы, колькасць дзеясловаў у розных крыніцах вагаецца ад 40 у КК-28 да 115 у ГПК-30. 
Чым можна вытлумачыць такія значныя разыходжанні параметраў? Пры параўнанні тэкстаў крымінальнага 
і грамадзянскага працэсуальнага кодэксаў звяртае на сябе ўвагу перш за ўсё спосаб выкладу інфармацыі, 
абумоўлены камунікатыўнымі мэтамі і задачамі кожнага дакумента. Працэсуальнае заканадаўства вы-
значае, як павінны дзейнічаць правапрымяняльнікі – дазнавальнікі, следчыя, суддзі. Зыходзячы з гэтага, 
працэсуальны закон паслядоўна і падрабязна апісвае элементы вядзення справы ад яе распачынання да 
прыняцця па ёй рашэння.  Вось як апісаны, напрыклад, парадак падання іску ў ГПК-30*1:

Арт. 75. Суд пачынае разгляд грамадзянскае справы паводле пісьмовае заявы; заява на словах 
дапушчаецца толькі па справах, якія вядуцца ў народным судзе.

Арт. 76. Іскавая заява павінна змяшчаць у сабе: а) дакладнае найменьне ісца, г. зн. асобы, якая 
падае іскавое патрабаваньне…

Арт. 77. Заява на словах запісваецца народным судзьдзёю…
Паводле спосабу выкладу і выкарыстання граматычных сродкаў такі тэкст набліжаецца да трады-

цыйнага функцыянальна-сэнсавага тыпу – апісання. У ім паслядоўна пералічаны элементы аб’екта 
апісання (іскавой заявы), акрэслены абвязковыя ўмовы падачы  і  вынікі невыканання гэтых умоў. Разам 
з тым апісанне спалучаецца з элементамі апавядання: працэс падання іску паказаны ў яго магчымым 
развіцці: пасля атрымання заявы суддзя можа ўстанаўляць сьпіс сьведкаў, …патрабаваць для разгля-
ду справы дакумэнты і назначаць экспэртызу (ГПК-30, 80). Такі тып тэксту мае адпаведнае граматычнае 
афармленне. Прыведзены фрагмент (ён складаецца з 48 словаўжыванняў2**) утрымлівае 6 дзеясловаў 
розных формаў. Важную ролю адыгрываюць у ім дзеясловы са значэннем паслядоўнасці дзеяння па-
чынае, падае, запісваецца. Аднак тэкст не пазбаўлены і элементаў прадпісання. Імператыўны характар 
маўленню надае спалучэнне кароткага прыметніка павінен з інфінітывам у складзе выказніка (іскавая 
заява павінна змяшчаць у сабе…). 

1* У ілюстрацыйным матэрыяле захоўваюцца моўныя асаблівасці арыгінала. Першая лічба ў дужках абазначае год выдання 
кодэкса, другая – нумар артыкула.

2**  Пад словаўжываннем маем на ўвазе рад  літар паміж двума прабеламі.



34

Веснік БДУ. Сер. 4. 2013. № 3

Крымінальны кодэкс вызначае, «якія грамадска небяспечныя дзеянні з’яўляюцца злачынствамі, пра-
дугледжвае пакаранні ці іншыя меры крымінальна-прававога ўздзеяння да асоб, вінаватых ва ўчыненні 
злачынства» (Крымінальнае права 1997, 20). На першы план у такім тэксце, прынамсі ў Асаблівай част-
цы, выходзіць канстатацыя, якая ў большасці артыкулаў спалучаецца з элементамі апісання.  Нормы 
Асаблівай часткі Крымінальнага кодэкса складаюцца з дзвюх частак: дыспазіцыі, у якой раскрываюцца 
прыметы злачынства ці даецца яго назва, і санкцыі, у якой указаны від і памер пакарання за злачыннае 
дзеянне, указанае ў дыспазіцыі (Там жа, 23–24). Такі характар выкладу вядзе да істотнага змяншэння 
колькасці неабходных для дасягнення камунікатыўнай мэты дзеясловаў. Праілюструем адзначанае на 
прыкладзе невялікага фрагмента з КК-28:

97. Парушэньне правіл аб падліку вайсковапавінных выклікае – штраф да двохсот рублёў альбо 
прымусовыя работы да двох месяцаў.

98. Ухіленьне ад дапрызыўнай падрыхтоўкі і праверачных збораў выклікае – штраф да двохсот 
рублёў альбо прымусовыя работы да двох месяцаў…

99. Ухіленьне ад праверачных альбо спробных мабілізацый выклікае – пазбаўленьне волі бяз 
строгай ізаляцыі да трох месяцаў альбо штраф да пяцісот рублёў.

У гэтым фрагменце на 54 словаўжыванні ўсяго 3 ужыванні дзеяслова, прычым аднаго і таго ж: стан-
дартныя маўленчыя сітуацыі прадстаўлены стандартызаванымі лінгвістычнымі сродкамі.

Прамежкавае становішча па колькасці ўжыванняў дзясловаў займае тэкст Канстытуцыі, сярэдні 
паказчык па якім (61) амаль супадае з прыведзеным сярэднім для афіцыйна-справаводчага сты-
лю на рускамоўным матэрыяле. У гэтым жанры заканадаўчых тэкстаў, як і ў Крымінальным кодэк-
се, вядучы функцыянальна-сэнсавы тып маўлення – канстатацыя. Аднак у Канстытуцыі канстатацыя 
пэўным чынам мадыфікуецца ў адпаведнасці з тэматыкай дакумента, яго прызначэннем і дапаўняецца 
элементамі дэкларацыі як маўленчага акта (гл. Сусов 2006), дзе, з аднаго боку, гарантуецца заяўленае 
(воля рэлігійнай і антырэлігійнай прапаганды прызнаецца за ўсімі грамадзянамі), з другога – 
падкрэсліваецца абавязковасць выканання ўстаноўленых нормаў (Беларуская Сацыялістычная Са-
вецкая Рэспубліка прызнае за абавязак усіх грамадзян). Пацвердзім адзначанае двума артыкуламі з 
К-27:

12. Для забесьпячэньня працоўным сапраўднай волі сумленьня царква адлучаецца ад дзяржавы і 
школа ад царквы, а воля рэлігійнай і антырэлігійнай прапаганды прызнаецца за ўсімі грамадзянамі.

13. Для аховы заваёў Вялікай Кастрычнікавай Рэвалюцыі Беларуская Сацыялістычная Савецкая 
Рэспубліка прызнае за абавязак усіх грамадзян рэспублікі абарону сацыялістычнай бацькаўшчыны і 
ўстанаўляе ўсеагульную вайсковую павіннасьць.

Найбольш пашыранымі ў тэксце Канстытуцыі з’яўляюцца сказы, у якіх прэдыкат выражаны формай 
дзеяслова, даволі рэдка – іншымі часцінамі мовы, напрыклад кароткім прыметнікам: …для іх абавяз-
ковы ўсе загады… (К-27, 64). Аднак значная колькасць назваў пасад, устаноў, арганізацый і іх струк-
турных падраздзяленняў, у складзе якіх, акрамя назоўнікаў, пашыраны і прыметнікі, робіць частотнасць 
дзеясловаў даволі ўмеркаванай. У прыведзеным фрагменце на 48 словаўжыванняў прыпадае 4 дзе-
ясловы.

Істотная амплітуда ваганняў колькасці дзеясловаў зафіксавана і ў межах аднаго тэксту ў розных 
яго фрагментах. Асабліва выразна гэта дэманструе тэкст КК-28 – ад 97 да 40 дзеясловаў на 1 тыс. 
словаўжыванняў. Прычыну ваганняў бачым у наступным.

Структура Крымінальнага кодэкса ўключае дзве часткі – Агульную і Асаблівую. У Агульнай частцы 
выкладзены асноўныя прынцыпы і іншыя агульныя палажэнні крымінальнага права, паняцці і азначэнні, 
звязаныя з яго асноўнымі інстытутамі (паняцце злачынства і яго відаў, паняцце віны і яе формаў і інш.). 
Напрыклад, арт. 7 КК-28 акрэслівае мэты прымянення мер сацыяльнай абароны:

Меры сацыяльнай абароны ўжываюцца з мэтамі:
а) перасьцерагаць ад злачынстваў;
б) не даваць грамадзка-небясьпечным асобам магчымасьці ізноў учыняць злачынствы; 
в) прынараўляць асоб, што ўчынілі злачынства, да ўмоў вольнага супольнага жыцьця працоўных.
Меры сацыяльнай абароны не павінны прычыняць фізычнай мукі і зьневажаць чалавечы гонар.
Маўленне тут набліжана да агульналітаратурнага, ступень яго стандартызаванасці значна ніжэйшая, 

чым у артыкулах Асаблівай часткі, якія будуюцца па схеме «назва злачынства – выклікае – назва па-
карання». Фрагмент, у якім 97 дзеясловаў на 1 тыс. словаўжыванняў, узяты з Агульнай часткі КК-28, 
іншыя – з Асаблівай. Адрозненне камунікатыўных мэт розных частак кодэкса прадвызначае адроз-
ненне ў граматычным афармленні тэксту: частотнасць дзеясловаў у Агульнай частцы большая, чым у 
Асаблівай.

І ўсё ж сярэдняя колькасць дзеясловаў на 1 тыс. словаўжыванняў значна перавышае паказчыкі, 
прыведзеныя ў вышэйназваных даследаваннях на рускамоўным матэрыяле: у КК-28 – 70, а ва ўсіх 
трох крыніцах разам – 79. Гэта акалічнасць стымулюе параўнаць атрыманыя намі дадзеныя з ча-
стотнасцю дзеясловаў у паралельных рускамоўных тэкстах беларускіх законаў. Вынікі даследа-
вання беларускамоўных фрагментаў агульнай колькасцю 9 тыс. словаўжыванняў і такога ж аб’ёму 
рускамоўных адлюстраваны ў табл. 2.
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Мовазнаўства

Та б л і ц а  2

Крыніца
Колькасць на 1 тыс. словаўжыванняў па асобных фрагментах крыніцы Сярэдняя арыфметычная велічыня 

на 1 тыс. словаўжыванняў

бел. рус. бел. рус. бел. рус. бел. рус.

КК-28 97 74 40 24 72 48 70 49

К-27 66 48 56 42 63 49 61 46

ГПК-30 115 84 108 92 94 80 106 85

Агульная сярэдняя 
велічыня

93 69 68 53 76 59 79 60

Сярэдняя колькасць дзеясловаў у рускамоўных заканадаўчых тэкстах, паводле атрыманых намі 
дадзеных, як і паводле дадзеных М. М. Кожынай, складае 60 адзінак і вагаецца ад 46 у К-27 да 85 у ГПК-
30.  Беларускамоўныя тэксты ўтрымліваюць на 31,6 % дзеясловаў больш. 

Такая розніца ўтвараецца за кошт выкарыстання ў беларускамоўным варыянце закона дзеясловаў 
замест іншых марфалагічных адзінак рускамоўнага тэксту. На дзеясловы былі заменены пры пера-
кладзе ненарматыўныя  (г. зн. зваротныя) і абмежаваныя ва ўжыванні формы дзеепрыметнікаў: го-
сударство диктатуры пролетариата, осуществляющее свои задачи на основе союза рабочих и 
крестьян (К-27, 2) – дзяржава дыктатуры пралетарыяту, якая ажыцьцяўляе свае задачы на грун-
це саюзу рабочых і сялян (К-27, 2); деяния, при обычных условиях составляющие преступление 
(КК-28, 10) – дзеянні, якія пры звычайных умовах зьяўляюцца злачынствам (КК-28, 10); срок, ис-
числяемый по месяцам (ГПК-30, 55) – тэрмін, які вылічаецца месяцамі (ГПК-30, 55); по делам, 
производящимся в народном суде (ГПК-30, 75) – па справах, якія вядуцца ў народным судзе 
(ГПК-30, 75). Заканадаўчаму маўленню ўласцівая сцісласць выказвання, абумоўленая неабход-
насцю аформіць адным сказам значную па аб’ёме інфармацыю. Гэта асаблівасць выяўляецца ў 
выкарыстанні ў некаторых артыкулах закона шэрагу аднародных членаў сказа, у нашым выпадку 
выражаных дзеепрыметнікамі, замененых у беларускамоўным варыянце на дзеясловы: лицами, не 
имеющими надлежаще удостоверенного звания доктора или хотя бы имеющими это звание, 
но совершающими эти действия в условиях, не соответствующих проведению хирургической 
операции (УК-28, 217) – асобамі, якія ня маюць належна пасьведчанай годнасьці доктара альбо 
хаця і маюць такую годнасьць, але робяць гэта ва ўмовах, якія не адпавядаюць правядзеньню 
хірургічнай апярацыі (КК-28, 217). 

Да павелічэння колькасці дзеясловаў вёў і пераклад на беларускую мову назваў асоб, выражаных 
субстантываванымі дзеепрыметнікамі: против посягательства на личность и права обороняюще-
гося (УК-28, 10) – супроць пасягання  на асобу, якая абараняецца (КК-28, 10); куда направляется 
уклонившийся от призыва (УК-28, 81) – куды накіроўваецца асоба, якая ўхілілася ад прызыву (КК-
28, 81); если оставивший без помощи обязан был иметь заботу об оставленном (УК-28, 229) – калі 
асоба, што пакінула без дапамогі, павінна была клапаціцца аб пакінутым (КК-28, 229). Увогуле ж 
у тэксце Уголовного кодекса 1928 г., паводле нашых падлікаў, 30 субстантываваных назваў асобы. У 
перакладным варыянце (КК-28) толькі 19 з іх засталіся субстантывамі (гл. Кулеш 2010, 48–51). 

Узрастала колькасць дзеясловаў у беларускамоўных тэкстах і за кошт замяшчэння імі суфіксальных 
(пераважна з суфіксамі -нн-/-енн-/-анн-) аддзеяслоўных назоўнікаў: право приостановления исполне-
ния решения по этому делу (ГПК-30, 297) – права прыпыняць выкананне рашэння па гэтай справе 
(ГПК-30, 297); право свободного пользования родным языком (К-27, 21) – права вольна карыстац-
ца роднаю моваю (К-27, 21); декреты и постановления подлежат рассмотрению и утверждению 
Центрального Исполнительного Комитета (К-27, 33) – дэкрэты і пастановы разглядаюцца і заць-
вярджаюцца Цэнтральным Выканаўчым Камітэтам (К-27, 33); понуждением их к исполнению явно 
незаконных требований (УК-28, 79) – з прымусам іх выконваць відавочна незаконныя патрабаваньні 
(КК-28, 79)1*. Такія замены сведчаць аб імкненні перакладчыкаў знайсці для назоўнікаў арыгінальнага 
тэксту (кніжных паводле свайго паходжання, з высокай ступенню абстрагаванасці) эквіваленты, якія 
канкрэтызавалі б выказванне. 

Словазлучэнні накшталт права прыпынення, права карыстання, прымус да выканання не былі 
ўласцівымі для беларускай мовы, іх пашырэнне і замацаванне звязана з уплывам рускай мовы. Калі прыз-
начэннем прадмета з’яўляецца дзеянне або стан, то ў беларускай мове яно абазначаецца інфінітывам: 
вада піць, машынка стрыгчыся, палонка ваду браць, а не вада для піцця, машынка для стрыжэння, 
палонка для брання вады (гл. Лёсік 2003, 126). Па аналогіі з пашыранымі ў жывой мове словазлучэннямі 
рускія право приостановления, право пользования, принуждение к исполнению былі перакладзены з 
заменай аддзеяслоўнага назоўніка на інфінітыў: права прыпыняць, магчымасць карыстацца, прымус 
выконваць. Магчымасць выкарыстання ў такіх выпадках інфінітыва абумоўлена гістарычна. Паводле 
паходжання інфінітыў – іменная, а не дзеяслоўная форма. Гэта застылая, ня зменная форма назоўніка з 
дзеяслоўнай асновай, які раней скланяўся, як назоўнікі з асновай на і (тыпу мышь, тьсть) (гл. Янкоўскі 

1* Больш падрабязна гл.: Кулеш Г. І. Аддзеяслоўныя назоўнікі ў заканадаўчых тэкстах ХХ стагоддзя: эвалюцыя ўжывання // 
Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. 2012. № 4.  С. 113–121.
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1989, 210). З-за спалучэння ў сабе адначасова іменных і дзеяслоўных рыс інфінітыў азначаюць як 
«назоўнік, які не дайшоў адзін крок да дзеяслова» (Пешковский 2001, 143). 

Магчымасць замены рускіх дзеепрыметнікаў, субстантываваных дзеепрыметнікаў, аддзеяслоўных 
назоўнікаў на дзеясловы таксама даваў гібрыдны характар гэтых марфалагічных адзінак – сумяшчэнне, 
перакрыжаванне ў іх якасцей дзеяслова і іменных часцін мовы. 

Адной з адметных рыс мовы заканадаўства з’яўляецца пашырэнне ў ёй вытворных прыназоўнікаў 
накшталт у выпадку, у сувязі з, пры наяўнасці, з мэтай, шляхам, з боку, у інтарэсах і да т. п., якія сталі 
прыналежнасцю беларускай мовы ў выніку калькавання адпаведных рускіх (гл. Шуба 1971, 16). У 1920-
я гг., імкнучыся пазбегнуць калькавання і знайсці ўласна моўныя сродкі для перадачы такіх утварэнняў, 
перакладчыкі нярэдка трансфармавалі канструкцыі з вытворнымі прыназоўнікамі. Найбольш часта 
трансфармацыям падвяргаліся спалучэнні вытворных прыназоўнікаў з аддзеяслоўнымі назоўнікамі 
(гл. Кулеш 2011, 168–173). Адным з відаў такой трансфармацыі была замена прыназоўнікавай 
канструкцыі на даданы сказ, пры гэтым вытворны прыназоўнік зноў ператвараўся ў знамянальнае  сло-
ва, а аддзеяслоўны назоўнік з прычыны сваёй сінкрэтычнай прыроды лёгка замяняўся на дзеяслоў: в 
случае отказа давать показания (ГПК-30, 50) – у выпадку, калі сьведка адмовіцца даваць паказанні 
(ГПК-30, 50); в случае неявки сведущего лица (ГПК-30, 51) – у выпадку, калі эксперт ня прыйшоў 
(ГПК-30, 51); с момента прекращения пребывания стороны в действующей части Красной армии 
(ГПК-30, 116) – з моманту, калі старана выбыла з дзейнічаючай часьці Чырвонай арміі (ГПК-30, 116).

Некаторы працэнт павелічэння дзеясловаў у беларускамоўных заканадаўчых тэкстах не быў 
абумоўлены граматычнымі прычынамі. Напрыклад, пашыраны ў заканадаўчых тэкстах прэдыкатыў 
вправе ніяк інакш, як словазлучэннем з галоўным кампанентам-дзеясловам, не можа быць перада-
дзены па-беларуску: суд вправе назначить лишение свободы более чем на пять лет (УК-28, 16) – 
суд мае права назначыць пазбаўленне волі больш як на пяць гадоў (КК-28, 16); Народный комиссар 
вправе единолично принимать решения (К-27, 49) – Народны камісар мае права адзін вырашаць 
(К-27, 49). Для дасягнення большай дакладнасці і недвухсэнсоўнасці выказвання ў асобныя артыкулы 
беларускамоўных тэкстаў дзеяслоў уключаўся пры яго адсутнасці ў адпаведных рускамоўных: в це-
лях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов (К-27, 8) – для забесьпячэння 
працоўным сапраўднай волі ўтвараць саюзы (К-27, 8); представляет отчет о своей деятельно-
сти и доклад по общей политике (К-27, 38) – дае справаздачу аб сваёй дзейнасці і робіць даклад 
аб агульнай палітыцы (К-27, 38).

Такім чынам, колькасць дзеясловаў у перакладных тэкстах павялічвалася за кошт «паглынання» 
пераважна кніжных граматычных формаў арыгінальных тэкстаў: дзеепрыметнікаў, у тым ліку і субстан-
тываваных, суфіксальных аддзеяслоўных назоўнікаў абстрактнага значэння, асабліва з суфіксамі -нн-/-
енн-/-анн-, канструкцый з адыменнымі прыназоўнікамі. У гэтай граматычнай асаблівасці заканадаўчага 
маўлення 1920-х – першай палавіны 1930-х гг. бачыцца прыватнае праяўленне характэрнай для таго 
часу агульнай рысы фарміравання літаратурнай мовы ва ўсіх функцыянальных праявах – «блізкасць яе 
да мовы народнай» (Некрашэвіч 1927, 50). У заканадаўчай сферы арыентацыя на агульнаўжывальныя 
граматычныя сродкі дазваляла канкрэтызаваць змест закона, зрабіць яго больш даступным для раз-
умення прафесійна непадрыхтаванага карыстальніка.

Тэксты кодэксаў, апублікаваныя ад другой палавіны 1930-х да канца 1950-х гг., былі не новымі 
рэдакцыямі, а перавыданнем прынятых у 1920-х – першай палавіне 1930-х гг. Напрыклад, Крымінальны 
кодэкс рэдакцыі 1928 г. перавыдаваўся па-беларуску ў 1940 і ў 1957 гг.,  Грамадзянскі працэсуальны 
кодэкс 1930 г. – у 1936 г., Грамадзянскі кодэкс 1932 г. – у 1937 г. Перавыдадзеныя тэксты цалкам нанова 
не перакладаліся. У іх уносіліся ў асноўным зместавыя змены і ўдакладненні. Зроблены былі і нека-
торыя лексічныя і арфаграфічныя карэкціроўкі, якія адпавядалі новаму кірунку развіцця літаратурнай 
мовы. Напрыклад, у КК-28: ужыць меры, перасьцерагчы вынікі, адхіліць небясьпеку, справа не можа 
падымацца, у КК-40 адпаведна: прымяніць меры, папярэдзіць вынікі, устараніць небяспеку, спра-
ва не можа ўзбуджацца. Граматычныя формы ў КК-40 пераважна заставаліся ранейшымі, яны былі 
адкарэкціраваны ў КК-57: для устранения опасности (УК-28, 11) – каб адхіліць небяспеку (КК-28, 
11) – каб устараніць небяспеку (КК-40, 11) – для ўстаранення небяспекі (КК-57, 11); с целью воз-
буждения суеверия (УК-28, 160) – каб выклікаць забабоны (КК-28, 160) – каб выклікаць забабоны 
(КК-40, 160) – з мэтай узбуджэння забабонаў (КК-57, 160). 

Аднак КК-57 быў адзіным кодэксам, які рэпрэзентаваў беларускамоўнае заканадаўства 1950-х гг. 
Вывады аб заканамернасцях ужывання, зробленыя на падставе аднаго тэксту, не могуць прэтэнда-
ваць на абгрунтаванасць і доказнасць. Але нават параўнанне тэкстаў ГПК-30 і ГПК-36, ГК-32 і ГК-37 
сведчыць, што тэндэнцыя да аслаблення пэўных участкаў «граматычнай проціпастаўленасці» (Шкраба 
1998, 204) беларускай і рускай моў ужо намецілася: перакладзеныя ў ГПК-30 і ГК-32 дзеясловамі іншыя 
рускія граматычныя формы, у прыватнасці аддзеяслоўныя назоўнікі, у ГПК-36 і ГК-37 і па-беларуску 
перадаюцца дэвербатывамі: если представление в суд документов является затруднительным 
(ГПК-30, 144) – Калі падаць дакумэнты ў суд цяжка (ГПК-30, 144) – Калі прадстаўленне дакументаў 
у суд з’яўляецца затрудняльным (ГПК-36); в случае признания ответчиком иска (ГПК-30, 176) – калі 
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адказчык прызнаў іск (ГПК-30, 176) – у выпадку прызнання адказчыкам іска (ГПК-36, 176);  право об-
ратного требования к остальным должникам (ГК-32, 117) – права патрабаваць ад другіх даўжнікоў 
звярненьня (ГК-32, 117) – права зваротнага патрабавання да другіх даўжнікоў (ГК-37, 117).

У другой палавіне ХХ ст. колькасць дзеясловаў у беларускамоўных варыянтах законаў па-ранейшаму 
застаецца большай, чым у рускамоўных. Гэту заканамернасць пацвярджаюць дадзеныя, атрыманыя на 
матэрыяле тэкстаў як 1960–1970-х гг. (табл. 3), так і 1980–1990-х гг. (табл. 4)1*.

Та б л і ц а  3

Крыніца
Колькасць дзеясловаў на 1 тыс. словаўжыванняў па асобных фрагментах крыніцы Сярэдняя арыфметычная велічыня 

на 1 тыс. словаўжыванняў

бел. рус. бел. рус. бел. рус. бел. рус.

КК-61 95 68 44 36 51 41 63 48

К-78 75 65 80 68 67 64 74 66

ГПК-65 69 51 72 62 91 65 77 59

Агульная сярэдняя 
велічыня

80 61 65 55 70 57 71 58

Та б л і ц а  4

Крыніца
Колькасць дзеясловаў на 1 тыс. словаўжыванняў па асобных фрагментах крыніцы Сярэдняя арыфметычная велічыня 

на 1 тыс. словаўжыванняў

бел. рус. бел. рус. бел. рус. бел. рус.

ВК-00 54 45 75 58 70 52 66 52

К-94 85 80 98 87 79 65 87 77

КаАП-84 59 38 27 24 60 52 49 38

Агульная сярэдняя 
велічыня

66 54 67 56 70 56 67 55

Як ужо адзначалася, беларускамоўныя заканадаўчыя тэксты 1920-х–першай палавіны 1930-х гг. 
утрымлівалі дзеясловаў на 31,6 % больш, чым рускамоўныя. У далейшым гэты разрыў паступова 
змяншаўся: у тэкстах 1960–1970-х гг. ён склаў 22,4 %, 1980–1990-х – 21,8 %. Аднак для выяўлення 
граматычнай эвалюцыі важныя не столькі колькасныя паказчыкі, колькі склад тых рускіх граматычных 
формаў, якія пры перакладзе замяняліся на дзеясловы. 

Павелічэнне колькасці дзеясловаў, пачынаючы ад другой палавіны 1950-х гг. (ад КК-57), адбыва-
лася пераважна за кошт неўласцівых для беларускай мовы формаў дзеепрыметнікаў. Пры гэтым у 
асобных выпадках дапускалася выкарыстанне нават іх ненарматыўных формаў: оказание помощи на-
ходящимся под влиянием этой буржуазии общественным группам (УК-57, 66) – аказанне дапамогі 
знахо дзячымся пад уплывам гэтай буржуазіі грамадскім групам (КК-57, 66); судебный исполнитель 
передает покупателю копию акта о состоявшихся торгах (ГПК-65, 360) – судовы выканаўца пера-
дае пакупніку копію акта аб адбыўшыхся таргах (ГПК-65, 360); если из явившихся никто не сдела-
ет надбавки против первоначальной оценки строения (ГПК-65, 361) – калі са з’явіўшыхся ніхто не 
зробіць надбаўкі супраць першапачатковай ацэнкі будовы (ГПК-65, 361).

Невялікую долю склалі дзеясловы з’яўляцца, лічыцца, уведзеныя ў беларускамоўны тэкст пры пе-
ракладзе рускіх кароткіх прыметнікаў: менавіта з другой палавіны 1950-х гг. у заканадаўчых тэкстах 
адлюстравана павелічэнне колькасці поўных прыметнікаў у якасці эквівалентаў да рускіх кароткіх: не-
действительна сделка, совершенная несовершеннолетним (ГК-65, 53) – несапраўднай лічыцца 
здзелка, учыненая непаўналетнім… (ГК-65, 53); Постановления и распоряжения Совета Министров 
Белорусской ССР обязательны к исполнению на всей территории Белорусской ССР (К-78, 120) – 
Пастановы і распараджэнні Савета Міністраў Беларускай ССР з’яўляюцца абавязковымі для выка-
нання на ўсёй тэрыторыі Беларускай ССР (К-78, 120).

Нязначны рост колькасці дзеясловаў не звязаны з граматычнымі трансфармацыямі (у прыватнасці, 
за кошт перакладу прэдыкатыва вправе): Суд вправе разъяснить решение (ГПК-65, 199) – Суд мае 
права растлумачыць рашэнне (ГПК-65, 199).

Названыя заканамернасці ва ўжыванні дзеясловаў захаваліся і ў 1980–90-я гг.
Якія граматычныя формы рускамоўнага тэксту замяняліся пры перакладзе на дзеясловы і які пра-

цэнтны «ўклад» у павелічэнне колькасці дзеясловаў у беларускамоўных тэкстах кожнай з гэтых формаў 
ад іх агульнага ліку ў 1920-я – першай палавіне 1930-х гг. і ў 1960–1970-я гг., паказваюць наступныя 
дыяграмы (малюнак):

1*  Пасля КК-61 і ГПК-65 УК і ГПК на беларускую мову не перакладаліся, што прымусіла звярнуцца да іншых, апублікаваных 
па-беларуску.
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Адной з базавых стылявых рыс афіцыйна-справаводчага маўлення ў спецыяльнай літаратуры назы-
ваюць імператыўнасць (гл. Кожина 2010, 324). Для граматычнага выяўлення гэтай рысы асаблівая роля 
адводзіцца інфінітыву, які ўзмацняе катэгарычнасць выказвання. Даследчыкі падкрэсліваюць значную 
колькасць інфінітыва ў агульным ліку дзеясловаў, адзначаюць ужыванне цэлых інфінітыўных ланцужкоў 
ва ўсіх жанрах афіцыйнай літаратуры: пастановах, загадах, інструкцыях, а таксама кодэксах, статутах. 
У прыватнасці, паводле падлікаў М. М. Кожынай, у тэкстах кодэксаў доля ўжывання інфінітыва ад усіх 
дзеяслоўных формаў складае 35,5 %. Прычым неазначальная форма дзеяслова, згодна з назіраннямі 
даследчыцы, часцей служыць для выяўлення дазволу ці забароны, чым для канстатацыі (гл. Кожина 
1972, 144–145). 

Паказчыкі, атрыманыя намі адносна выкарыстання інфінітываў у беларускамоўных тэкстах кодэксаў, 
некалькі адрозніваюцца ад згаданых вышэй. Так, у КК-28 на 1 тыс. словаўжыванняў у сярэднім пры-
падае  70 дзеясловаў, з іх сярэдняя колькасць інфінітываў – 11, а гэта складае ўсяго 15,7 %; у КК-
61 – 12,7 %;  К-78 – 19,9 %; ГПК-65 – 24,6 %.  Пры гэтым неабходна ўлічваць, што да  сярэдзіны ХХ 
ст. колькасць інфінітываў у перакладных тэкстах была большай, чым у арыгінальных, за кошт (на што 
ўжо звярталася ўвага) замены аддзеяслоўных назоўнікаў у словазлучэннях кшталту право свободного 
пользования – права вольна карыстацца.

Ацэньваючы інфінітыў як стылеўтваральны сродак мовы заканадаўчых дакументаў, варта, на наш 
погляд, размяжоўваць функцыі незалежнага інфінітыва і залежнага, гэта значыць падпарадкаванага 
«шля́хам прымыкання якому-небудзь іншаму слову ў сказе» (Паўтарак 1964, 123). Найбольшым патэн-
цыялам выяўлення імператыўнасці  ў мове законаў выступае незалежны інфінітыў. З прыцягнутых да 
назірання за ўжываннем дзеясловаў тэкстаў ланцужок незалежных інфінітываў нам сустрэўся толькі 
ў Выбарчым кодэксе:

Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь на працягу трох месяцаў з дня ўступлення ў сілу гэтага Кодэкса:
падрыхтаваць і ўнесці ва ўстаноўленым парадку ў Палату прадстаўнікоў прапановы…;
прывесці рашэнні Урада Рэспублікі Беларусь у адпаведнасць з гэтым Кодэксам;
забяспечыць перагляд і адмену… нарматыўных актаў, якія супярэчаць гэтаму Кодэксу (ВК-00, 

154).
Калі гаварыць аб колькасці  ўжыванняў на прыкладзе ВК-00, то на тры фрагменты тэксту па 1 тыс. 

словаўжыванняў прыпала 199 дзеясловаў, з якіх 33 (16,6 % ад агульнай колькасці дзеясловаў) – 
інфінітывы, у іх ліку 4 незалежныя.

А
59,4 % – дзеепрыметнікі
5,2 % – субстантываваныя дзеепрыметнікі
19,4 % – аддзеяслоўныя назоўнікі
7,6 % – канструкцыя з адыменнымі прыназоўнікамі 
8,2 % – не звязаны з граматычнай трансфармацыяй

    Б
88,7 % – дзеепрыметнікі
4,03 % – замена кароткіх прыметнікаў на поўныя
7,2 % – не звязаны з граматычнай трансфармацыяй 

Часцінамоўны склад рускіх граматычных формаў, перададзеных па-беларуску дзеясловамі, і іх працэнтныя суадносіны: 
А – на матэрыяле тэкстаў 1920-х – першай палавіны 1930-х гг.; Б – на матэрыяле тэкстаў 1960–1970-х гг.
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Залежны інфінітыў з-за аслабленасці лексічнага значэння сам па сабе, на наш погляд, не мае 
здольнасці да пабуджальнасці. Семантыка імператыўнасці можа канцэнтравацца ў падпарадкаваль-
ным кампаненце словазлучэння, у сувязі з лексічным значэннем якога звычайна і разглядаюць ужы-
ванне залежнага інфінітыва (гл. Пивторак 1964). Увогуле спектр мадальнасці словазлучэнняў з за-
лежным інфінітывам даволі шырокі. Пры гэтым імператыўная мадальнасць можа быць выражана ў 
большай або меншай ступені. Высокую ступень імператыўнасці надаюць выказванню прэдыкатыўныя 
прыметнікі павінен, абавязан: Старшынствуючы на пасяджэнні абавязаны прадаставіць члену 
Савета Рэспублікі для выступлення час, дастатковы для выкладання тлумачэнняў; у пасяджэнні 
дэпутатаў павінны прыняць удзел не менш адной чвэрці дэпутатаў ад кожнага мясцовага Са-
вета дэпутатаў (ВК-00, 150). Аслабляецца семантыка пабуджальнасці падпарадкавальнага для 
інфінітыва слова – нейтралізуецца катэгарычнасць выказвання: выбарчая камісія даручае правесці 
ў выбарчай акрузе паўторныя выбары (ВК-00, 94).

Адзначанае дае падставу лічыць, што інфінітывы па-за кантэкстам з’яўляюцца стылістычна 
нейтральнымі, пры залічэнні да стылеўтваральных сродкаў заканадаўчага маўлення да іх неабход-
на падыходзіць дыферэнцыравана.

Назіранні за ўжываннем дзеясловаў у заканадаўчых тэкстах ХХ ст. дазваляюць прыйсці да наступ-
ных высноў. Іменны характар граматычных сродкаў заканадаўчых тэкстаў мае вынікам значна мен-
шую ў іх колькасць дзеясловаў, чым назоўнікаў. Разам з тым у  беларускамоўных тэкстах законаў 
колькасць дзесловаў большая, чым у паралельных рускамоўных. Гэта абумоўлена спецыфікай гра-
матычных сродкаў нацыянальнай мовы. На працягу ХХ ст. разрыў у колькасці змяншаўся (сярэдняя 
колькасць на 1000 словаўжыванняў у тэкстах 1920-х – першай палавіны 1930-х гг. – 79, у тэкстах 1960–
1970-х гг. – 71, 1980–1990-х – 67), што сведчыць аб паступовым нівеліраванні пэўных граматычных 
рыс беларускамоўных заканадаўчых тэкстаў. У прыватнасці, у мове заканадаўства за кошт зніжэння 
частотнасці дзесловаў атрымалі пашырэнне суфіксальныя аддзеяслоўныя назоўнікі з абстрактным зна-
чэннем і канструкцыі з вытворнымі, перш за ўсё адыменнымі, прыназоўнікамі.
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