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УВОДЗШЫ

Беларускае заканадаўства мае даўнюю гісторыю. Канцылярска- 
юрыдычнае пісьменства займала галоўнае месца ў сістэме стыляў 
старабеларускай літаратурнай мовы. Страта беларускай мовай у канцы 
ХУП ст. дзяржаўнага статусу прывяла да вьодяснення яе з афіцыйнага 
ўжытку. Традыцыя выпрацоўкі спецыфічных для такіх мэт лінгвістычных 
сродкаў была на доўгі час перапынена і мэтанакіравана ўзнавілася толькі ў 
пачатку XX стагоддзя.

Беларускамоўныя заканадаўчыя тэксты новага перыяду да гэтага часу 
не з’яўляліся аб’ектам комплекснага лінгвістычнага даследавання. 
Некаторыя іх моўныя асаблівасці (пераважна дакладнасць перакладу з 
рускай мовы тэрміналагічнай лексікі) разгледжаны ў шэрагу артыкулаў, 
болынасць з якіх апублікаваная ў 1920-я гг. тагачаснымі вядомымі 
правазнаўцамі (ЛАкіншэвіч, Ф.Гаўзэ, М.Грэдьгагер, М.Гуткоўскі).

Інтэнсіўнасць лінгвістычнага даследавання мовы закона як жанра 
заканадаўчага падстылю афіцыйна-справаводчага стылю ў многім 
залежыць ад стану функцыянальнай стылістыкі той або іншай мовы. 
У беларускім мовазнаўстве аб’ектамі стылістычнага даследавання ў 
асноўным з’яўляюцца мастацкія і публіцыстычныя тэксты. Звесткі пра 
асаблівасці мовы афіцыйных тэкстаў прыводзяцца ў навучальнай 
літаратуры па стылістыцы, аднак без уліку іх жанравай дыферэнцыяцыі. У 
пэўнай меры даследаванай часткай юрыдычнага маўлення з’яўляецца 
тэрміналогія, пгго пацвярджаецца наяўнасцю дзвюх кандыдацкіх 
дысертацый, абароненых у 2004 г. (М.У.Буракова) і ў 2008 г. 
(М.Г.Антанюк). Відавочна, што беларуская лінгвістыка ў вывучэнні мовы 
законаў знаходзіцца на пачатковай стадыі. Гэта выразна кантрастуе з 
узроўнем і мапггабам даследавання ў іншых, у прыватнасці суседніх, 
славянскіх мовах -  польскай, рускай, украінскай, дзе вывучэнню мовы 
прававой камунікацыі папярэднічалі грунтоўныя распрацоўкі па 
функцыянальнай стылістыцы.

Неспрыяльным фактарам для праяўлення цікавасці лінгвістаў да 
вывучэння мовы заканадаўства з’яўляецца пашыранае памылковае 
ўяўленне аб нязначнай колькасці беларускамоўных заканадаўчых тэкстаў. 
Адметнасцю сучаснага беларускага заканадаўства з’яўляецца акалічнасць, 
што беларускія законы на працягу ўсяго мінулага стагоддзя не ствараліся 
па-беларуску, а перакладаліся з рускай мовы. Першапачатковая 
неабходнасць перакладаць агульнасаюзныя законы СССР замацавалася як 
традыцыя і пашырылся на заканадаўчыя акты, прынятыя ў Беларусі.
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У выніку назапашана пэўная колькасць паралельных (беларуска- і 
рускамоўных) тэкстаў. Па-беларуску друкаваліся ўсе рэдакцыі 
Канстытуцыі, акрамя першай (1919 г.). Адносна тэкстаў кодэксаў варта 
адзначыць, што практычна ўсе рэдакцыі, прынятыя да 90-х гт. XX ст., 
таксама маюць беларускамоўныя варыянты. Да цяперашняга істотнага 
змяншэння колькасці беларускамоўных заканадаўчых тэкстаў прывёў 
прадугледжаны Законам аб мовах у Рэспубліцы Беларусь (1998) і Законам 
аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь (2000) 
альтэрнатыўны парадак прыняцця і выдання заканадаўчых актаў.

Юрысты, са свайго боку, заяўляюць аб немагчымасці паўнавартаснага 
выкарыстання беларускай мовы ў заканадаўчай сферы з-за адсутнасці 
дастатковай беларускамоўнай платформы для пераходу да суцэльнага 
афіцыйнага апублікавання прававых актаў на абедзвюх дзяржаўных мовах. 
Пад стварэннем беларускамоўнай платформы маецца на ўвазе перш за ўсё 
складанне беларуска-рускіх і руска-беларускіх слоўнікаў юрыдычных 
тэрмінаў і наданне ім афіцыйнага статусу. Наяўнасць такіх слоўнікаў 
успрымаецца важнай перадумовай захавання аднастайнасці ўжывання 
юрыдычнай тэрміналогіі пры перакладзе заканадаўчых актаў. 
Тэрміналогія -  істотны, аднак не адзіны кампанент лінгвістычных сродкаў 
мовы заканадаўства. Лінгвістычнае забеспячэнне заканатворчай дзейнасці 
прадугледжвае падтрыманне якасці нарматыўных актаў на ўсіх моўных 
узроўнях, выпрацоўку адзіных стандартаў перакладу на беларускую мову. 
Недакладнасці перакладу, парушэнні лінгвістычных нормаў могуць 
прывесці да юрыдычных калізій, выклікаць пытанне аб аўтэнтычнасці 
перакладнога тэксту.

Важным крокам на пшяху стварэння належных умоў для абавязковага 
апублікавання заканадаўчых актаў на абедзвюх дзяржаўных мовах з’явіцца 
і падрыхтоўка ў ВНУ адпаведных спецыялістаў -  юрыстаў, якія дасканала 
валодаюць беларускай мовай, і лінгвістаў, якія маюць навыкі работы з 
заканадаўчымі тэкстамі. Акрэсленыя акалічнасці пацвярджаюць 
надзённасць даследавання мовы заканадаўства і яго важнасць не толькі для 
філолагаў, але і для спецыялістаў у галіне юрыспрудэнцыі.

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ
Сувязь работы з буйнымі навуковымі праграмамі і тэмамі
Дысертацыйнае даследаванне выканана на кафедры гісторыі 

беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў межах навукова- 
даследчых тэм “Беларуская мова на розных эта п а х яе развіцця: сінхронны 
і дыяхронны аспекты ”  (2001-2005 гг.; № дзяржрэгістрацыі 20012495),
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“Беларуская мова: асаблівасці станаулення і гістары чнага развіцця 
лексічнага саставу і функцыянальных сты ляў”  (2011-2015 гг.; 
№ дзяржрэгістрацыі 20112198), а таксама “С т р у к т у р а  і функцыі 
беларускай мовы на розных эта п а х яе гістары чнага развіцця: традыцыі і 
пераемнасць”  (2011-2015 гг.; № дзяржрэгістрацыі 20113058), якая 
ўваходзіла ў выглядзе асобнага задання ў Дзяржаўную праграму 
навуковых даследаванняў “Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава”.

Мэта і задачы даследавання
Мэта работы -  выявіць асаблівасці выпрацоўкі лінгвістычных 

сродкаў заканадаўчых тэкстаў на лексічным, марфалагічным і 
сінтаксічным узроўнях, устанавіць заканамернасці іх развіцця і 
ўдасканалення.

Дасягненню акрэсленай мэты падпарадкавана вырашэнне наступных 
задач:

• устанавіць фактары і ўмовы станаўлення, фарміравання і развіцця 
лінгвістычных сродкаў заканадаўчага падстылю афіцыйна-справаводчага 
стылю сучаснай беларускай мовы;

• вызначыць асаблівасці развіцця беларускай юрыдычнай 
тэрмінаграфіі, асноўныя прынцыпы выбару беларускіх адпаведнікаў для 
перадачы юрыдычных паняццяў, а таксама ролю лексікаграфічных прац у 
фарміраванні тэрміналогіі права;

• выявіць ступень уплыву рускай юрыдычнай тэрміналогіі ў працэсе 
перакладу на беларускую мову заканадаўчых тэкстаў рознай часавай 
прыналежнасці;

•устанавіць супадзенні і адрозненні ў перакладных і арыгінальных 
тэкстах асноўных стылістычных маркераў заканадаўчай разнавіднасці 
афіцыйна-справаводчага стылю на граматычным узроўні;

•выявіць стылістычную актыўнасць1 у беларускамоўных тэкстах 
найболын тыповых для заканадаўчай разнавіднасці афіцыйна- 
справаводчага стылю марфалагічных формаў і сінтаксічных канструкцый;

•удакладніць змест паняцця стандартызаваныя моўныя сродкі і 
ўстанавіць прыёмы стварэння ўстойлівых канструкцый для абазначэння 
паўтаральных тыповых з’яў і сітуацый у працэсе праваадносін;

• вызначыць уплыў тэндэнцый развіцця агульналітаратурнай мовы на 
стварэнне і эвалюцыю лексічных і граматычных сродкаў мовы

1 Пад стылістычнай актыўнасцю маем на ўвазе функцыянальна абумоўленую частотнасць ужывання 
пэўнай граматычнай ядчінігі3 яе функцыянальную спецыялізацыю. Напрыклад, стылістычная актыўнасць 
адцзеяслоўных назоўнікаў самая высокая з усіх стыляў у афіцыйна-справаводчым, самая нізкая -  у 
размоўным.
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заканадаўства, абгрунтавадь разуменне статусу мовы заканадаўства як 
функцыянальнай разнавіднасці літаратурнай мовы.

Навуковая навізна дысертацыйнай працы заключаецца ў тым, што 
ўпершыню ўсебакова даследаваны працэс генезісу і развіцця мовы 
беларускага заканадаўства XX -  пачатку XXI ст.:

• вызначаны фактары станаўлення і развіцця афіцыйна-справаводчага 
стылю беларускай літаратурнай мовы, у прыватрхасці яго ядра -  
заканадаўчай разнавіднасці; дадзена ацэнка лексікаграфічнай спадчыны 
XIX ст. і працы газеты “Наша Ніва” як падрыхтоўчаму этапу ў 
выпрацоўцы стылеўтваральных сродкаў заканадаўства;

• устаноўлены заканамернасці і асноўныя тэндэнцыі выпрацоўкі 
стылеўтваральных сродкаў заканадаўства як падстылю афіцыйна- 
справаводчага стылю, выяўлены нацыянальныя адметнасці іх развіцця ў 
параўнанні з паралельнымі рускамоўнымі;

• даказана ўздзеянне тэндэнцый развіцця агульналітаратурнай мовы на 
стварэнне і эвалюцыю лексічных і граматычных сродкаў мовы заканадаўства, 
абгрунтаваны статус мовы заканадаўства як функцыянальнай разнавіднасці 
літаратурнай мовы, якой уласцівы своеасаблівы комплекс лінгвістычных 
сродкаў, абумоўлены нацыянальнай спецыфікай літаратурнай мовы,

• удакладнены рэпертуар найбольш ужывальных у беларускай мове 
сродкаў, якія рэпрэзентуюць мову заканадаўства;

•вылучаны асобныя этапы складвання і развіцця лінгвістычных 
сродкаў беларускамоўнага заканадаўства XX -  пачатку XXI ст. на падставе 
вывучэння рознаўзроўневай адпаведнасці перакладных тэкстаў 
арыгінальным.

Навуковая навізна заключаецца таксама ва ўвядзенні ў навуковы 
ўжытак эмпірычнага матэрыялу, які раней не з’яўляўся аб’ектам 
лінгвістычнага даследавання.

Атрыманыя новыя веды закладваюць аснову для стварэння ў 
беларускім мовазнаўстве асобнай навуковай дысцыпліны -  юрыдычнай 
лінгвістыкі, у прыватнасці, такіх яе напрамкаў, як распрацоўка мовы 
заканадаўства; тэрміналагічнае, перакладчыцкае і тэрмінаграфічнае 
забеспячэнне юрыдычнай дзейнасці; лінгвістычная адукацыя спецыялістаў 
у галіне права і падрыхтоўка філолагаў для лінгвістычнай экспертызы 
заканадаўчых тэкстаў.

Факталагічнай базай даследавання паслужылі наяўныя ў фондах 
Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь тэксты кодэксаў і 
канстытуцый XX ст., перакладзеныя на беларускую мову, і адпаведныя 
арьпінальныя тэксты розных рэдакцый і розных гадоў выдання;
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перыядычныя выданні, якія публікавалі заканадаўчыя акты, у прыватнасці, 
беларуская частка “Вестннка рабочего н крестьянского правнтельства, 
Совета Народных Комнссаров н Совета Труда н Обороны Союза ССР” за 
1923-1924 гг., “Сабранне законаў і загадаў Рабоча-Сялянскага Ураду 
БССР” за 1925 г., Зборнік чынных законаў БССР за 1921-1924; 
перакладзеная з рускай мовы першая савецкая канстытуцыя -  
Канстытуцыя РСФСР 1918 г.; перакладзеныя з польскай мовы
Канстытуцыя Польскай Рэспублікі 17 сакавіка 1921 года і Закон 20-га 
студзеня 1920 года аб польскім грамадзянстве (1924 г.). Названыя тэксты 
ўпершыню сталі аб’ектам лінгвістычнага даследавання. Акрамя таго, у 
якасці крыніц параўнальнага фактычнага матэрыялу выкарыстаны 
рускамоўныя тэксты Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь (1999 г.), 
Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (1999 г.) і Крымінальна- 
працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (2000 г.), якія не выдаваліся 
па-беларуску; украінскія заканадаўчыя дакументы -  Кодекс Украінн про 
адміністратнвні правопорушення (1984 г.), Цівільннй кодекс Украінн 
(1998 г.). Для характарыстыкі перадумоў фарміравання лінгвістычных 
сродкаў заканадаўства выкарыстаны публікацыі афіцыйна-справаводчага 
зместу газеты “Наша Ніва” (1906-1915 гг.), а таксама матэрыял 
лексікаграфічных крыніц XIX ст., слоўнікаў юрыдычных тэрмінаў XX -  
пачатку XXI ст.

3 названых крыніц (120) быў выяўлены фактычны матэрыял у аб’ёме 
прьпсладна 39 тысяч адзінак (звыш 20 тысяч лексічных, каля 15 тысяч 
марфалагічных і каля 4 тысяч сінтаксічных).

Палажэнні, якія выносяцца на абарону
1. У літаратуры замацавалася меркаванне, што афіцыйна-справаводчы

стыль сучаснай беларускай літаратурнай мовы пачаў складвацца толькі ў 
20-я гг. XX ст. Вынікі нашага даследавання даюць падставы сцвярджаць, 
што другую палавіну XIX -  пачатак XX ст. варта лічыць падрыхтоўчым 
этапам для фарміравання лінгвістычных сродкаў заканадаўчай
разнавіднасці афіцыйна-справаводчага стылю. Такія падставы ствараюць 
дзве акалічнасці: ажыццёўленае ў XIX ст. перавыданне старажытных 
актавых матэрыялаў, якое запатрабавала складання алфавітных 
паказальнікаў і асобных слоўнікаў старабеларускай юрыдычнай лексікі, і 
з’яўленне ў пачатку XX ст. беларускамоўных перыядычных выданняў, дзе 
публікаваліся матэрыялы афіцыйнага зместу.

2. Беларуская юрыдычная лексікаграфія XX -  пачатку XXI ст. 
прадстаўлена слоўнікамі, рознымі паводле прызначэння, аб’ёму, складу 
рэестравай часткі, прынцыпаў падбору перакладных эквівалентаў, узроўню
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лексікаграфічнай якасці. Наяўныя слоўнікі не ў дастатковай меры 
адлюстроўваюць рэальны стан беларускай юрыдычнай тэрміналогіі ў 
колькасных адносінах і нярэдка ў плане лінгвістычнага выяулення 
прававых паняццяў і спецыяльных выразаў.

Вынікам адступлення ад натуральнага піляху (ад выкарыстання ў 
спецыяльных тэкстах — да фіксацыі ў слоўніках) складвання 
тэрмінасістэмы права з-за неабходнасці паскоранага яе фарміравання ў 
1920-30-х гт. з’явілася несупадзенне часткі назваў адных і тых жа 
паняццяў у сферы выкарыстання і ў сферы фіксацыі. Захаванне гэтай з’явы 
на працягу XX -  пачатку XXI ст. абумоўлена недастатковай увагай 
складальнікаў слоўнікаў да беларускамоўных юрыдычных, у прыватнасці 
заканадаўчых, тэкстаў як да крыніцы лексікаграфічнага матэрыялу.

3. Фарміраванне беларускіх тэрмінаў заканадаўства ажыццяўлялася на 
базе паняційнага апарату рускамоўнай тэрміналагічнай сістэмы. Тэксты 
1920-х -  першай палавіны 1930-х гг. адлюстравалі несупадзенне спосабаў 
лінгвістычнага выяўлення юрыдычных паняццяў у арыгінальным і 
перакладным тэксце, полінайменнасць тэрміналогіі і яе адваротную з’яву -  
абазначэнне адной назвай некалькіх розных з’яў, паняццяў. 3 другой 
палавіны 1930-х гг. развіццё беларускай юрыдычнай тэрміналогіі 
адбывалася са значнай арыентацыяй на рускую. Выразнай адметнасцю ў 
характары стварэння беларускіх эквівалентаў да арыгінальных назваў 
прававых паняццяў у другой палавіне XX ст. з’яўляецца дакладнасць іх 
структурнай адпаведнасці. Упарадкаванне сучаснай юрыдычнай 
тэрміналогіі не вызначаецца канчатковай завершанасцю.

4. Стылёвыя адметнасці заканадаўчага падстылю на марфалагічным 
узроўні вымяраюцца частотнасцю ўжывання часцін мовы, перш за ўсё 
суадносінамі ў выкарыстанні назоўнікаў і дзеясловаў, пашырэннем 
прыметнікаў з мадальным значэннем, указальных займеннікаў, вытворных 
прыназоўнікаў.

Марфалагічныя рысы заканадаўчага маўлення, у адрозненне ад 
камунікатыўна-прагматычных, не маюць універсальнага характару, яны 
прадвызначаны спецыфікай нацыянальнай мовы. Для найболып поўнага 
захавання гэтай спецыфікі ў 1920-я -  першай палавіне 1930-х гг. пры 
перакладзе законаў ажыццяўляліся разнастайныя граматычныя 
трансфармацыі. У далейшым намецілася, а затым і атрымала пашырэнне 
мэтанакіраваная арыентацыя на моўныя асаблівасці арьпінальных тэкстаў.

5. На пачатковым этапе фарміравання сродкаў мовы заканадаўства 
адзначана кампрэсія шматкампанентных словазлучэнняў і спрашчэнне 
сінтаксічнай структуры сказаў пры перакладзе. Стылістычная актыўнасць
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сінтаксічных маркераў заканадаўчага падстылю ў беларуска- і 
рускамоўных паралельных тэкстах неаднолькавая. У мове законаў 
пераважаюць простыя ўскладненыя сказы над складанымі, пры гэтым 
колькасць складаных у беларускамоўных тэкстах прыблізна ўдвая 
болыпая, чым у рускамоўных, ускладняльных дзеепрыметнікавых зваротаў 
у беларускамоўных тэкстах амаль у тры разы менш, чым у рускамоўных. 
Пашырэнне з другой палавіны 1930-х гг. тэндэнцыі да калькавання 
прыназоўнікава-знамянальных канструкцый мела вынікам, з аднаго боку, 
шырокае ўваходжанне калькаваных вытворных прыназоўнікаў у 
літаратурную мову і замацаванне іх як спецыфічнага граматычнага сродку 
мовы заканадаўства, з другога -  зніжэнне функцыянальнай актыўнасці 
шэрагу беларускіх невытворных прыназоўнікаў і звужэнне іх 
семантычнага аб’ёму.

6. Для абазначэння ўстойлівых узнаўляльных адзінак у мове 
заканадаўства мэтазгодна выкарыстоўваць тэрмін стандартызаваныя 
мауленчыя адзінкі (звароты, сродкі), як сінанімічныя -  назвы юрыдычныя 
клішэ, устойлівыя юрыдычныя формулы. Юрыдычныя клішэ ўключаюць у 
свой склад толькі звышслоўныя ўтварэнні: устойлівыя прэдыкатыўныя 
адзінкі, сінтаксічныя іменныя, атрыбутыўна-іменныя і дзеяслоўна-іменныя 
канструкцыі, пэўная частка якіх мае тэрміналагічны характар. 
Залічэнне да юрыдычных клішэ аднаслоўных назваў супярэчыць сутнасці 
асноўных прыкмет стандартызаваных маўленчых сродкаў -  устойлівасці, 
узнаўляльнасці, семантычнай непадзельнасці.

Для эвалюцыі ўстойлівых адзінак заканадаўчых тэкстаў характэрныя 
тыя ж тэндэнцыі і заканамернасці, што і для фразеалагічна не звязаных.

7. Агульныя напрамкі выпрацоўкі лінгвістычных сродкаў мовы 
заканадаўства адлюстроўваюць тэндэнцыі, уласцівыя для пэўных этапаў 
развіцця беларускай літаратурнай мовы ў цэлым. Для беларускага 
заканадаўчага маўлення на пачатковым этапе яго фарміравання 
малаўласцівымі былі “кніжныя” элементы, якія выступалі канстантнымі 
функцыянальнымі маркерамі рускамоўных законаў (перавага 
аддзеяслоўных назоўнікаў з суфіксамі -ніу-/-еніу-/-аніу- над суадноснымі 
дзеясловамі; пашырэнне ўскладняльных дзеепрыметнікавых канструкцый, 
канструкцый з вытворнымі, перш за ўсё адыменнымі, прыназоўнікамі; 
выкарыстанне “расшчэпленага” выказніка і пад.). Ажьпвдяўленне новай 
лінгвістычнай ідэалогіі з другой палавіны 1930-х гг. прывяло да пэўнага 
нівеліравання ўласнамоўнай спецыфікі. Разам з тым арсенал 
стылеўтваральных сродкаў мовы заканадаўства і парадак размеркавання 
адносна яго ядра ў беларускай і рускай мовах з’яўляюцца неаднолькавымі,
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а ў беларускай мове — неаднолькавымі на розных этапах новай гісторыі 
мовы заканадаўства.

Асабісты ўклад саіскальніка вучонай ступені
Дысертацыя з’яўляецца цалкам самастойным даследаваннем, плёнам 

якога стала распрацоўка аўтарскай канцэпцыі фарміравання заканадаўчага 
падстылю беларускай літаратурнай мовы новага перыяду. Асноўныя 
вынікі дысертацыйнага даследавання атрыманы аўтарам асабіста і 
грунтуюцца на аналізе ўласна сабранага, апрацаванага і сістэматызаванага 
матэрыялу, пераважная болыпасць якога ўпершыню выкарыстана як 
аб’ект лінгвістычнага вывучэння.

Апрабацыя вынікаў дысертацыі
Асноўныя палажэнні і вынікі дысертацыі прайшлі апрабацыю на 

наступных навуковых канферэнцыях: “Надзённыя іштанні лінгвістыкі: да 
75-годцзя прафесара П.У.Сцяцко” (Гродна, 11 сакавіка 2005 г. ); 
IV Міжнародным кангрэсе беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце 
культур еўрапейскіх краін” (Мінск, 6-9 чэрвеня 2005 г.); III Міжнароднай 
навуковай канферэнцыі “Пісьменнік -  мова -  стыль” (Мінск, 29-30 
верасня 2005 г.); Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Сучасныя 
праблемы беларускай лексікалогіі і лексікаграфіі” (Мінск, 21 лістапада
2005 г.); V Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Мова -  літаратура -  
культура: да 80-годцзя прафесара Л.М.Шакуна” (Мінск, 16-17 лістапада
2006 г.); навуковых чытаннях, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння 
прафесара М.А,Жыдовіч “Беларускае слова на скрыжалях гісторыі” 
(Мінск, 19 кастрычніка 2006 г.); Міжнароднай навуковай канферэнцыі 
“Беларуска-польскія літаратурныя, моўныя і гістарычныя сувязі (да 125- 
годцзя Янкі Купалы і Якуба Коласа)” (Мінск, 28-29 чэрвеня 2007 г.); 
Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Дыялекталогія і гісторыя 
беларускай мовы” (Мінск, 15-16 красавіка 2008 г.); навуковых чытаннях, 
прысвечаных 220-годцзю з дня нараджэння І.І.Насовіча “Спадчына 
І.І.Насовіча і беларускае мовазнаўства” (Мінск, 18 лютага 2008 г.); 
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Слова ў кантэксце 
часу”, прысвечанай 80-годцзю доктара філалагічных навук, прафесара 
А.І.Наркевіча (10 сакавіка 2009 г.); навуковых чытаннях, прысвечаных 
памяці прафесара А.І.Жураўскага (Мінск., 27 кастрычніка 2009 г.); 
VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Мова -  літаратура -  культура” 
(Мінск, 28-29 кастрычніка 2010 г.); Міжнароднай навуковай канферэнцыі 
“Тыпалогія ўзаемасувязей беларускай і рускай моў і праблемы 
нацыянальнай самаідэнтыфікацыі” (Мінск, 19-20 красавіка 2011 г.);
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навуковых чытаннях, прысвечаных памяці дацэнта Е.С.Мяцельскай 
“Беларускае слова: дыялектнае і запазычанае” (Мінск, 26-27 красавіка
2011 г.); рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай
90-годцзю БДУ “Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы” (Мінск, 
20-21 кастрычніка 2011 г.); II Міжнароднай навуковай канферэнцыі 
“Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” 
(Мінск, 17-18 лістапада 2011 г.); III Міжнароднай навукова-практычнай 
канферэнцыі “Жыццём і словам прысягаючы...: да 90-годдзя доктара
філалагічных навук, прафесара М.Я.Цікоцкага” (Мінск, 23-24 лютага
2012 г.); IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Теорня н
практнка преподавання лннгвнстнческнх днсцнплнн в вузах 
негуманнтарного профнля” (Горкі, Беларуская дзяржаўная 
сельгасакадэмія, 18-19 кастрычніка 2012 г.); IV Міжнароднай навукова- 
пракгычнай канферэнцыі “йнформацнонные технологнн н право 
(Правовая ннформатнзацня -  2012)” (Мінск, Нацыянальны цэнтр прававой 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь, 1 лістапада 2012 г.); навуковай 
канферэнцыі да 75-годдзя дня нараджэння прафесара Г.М.Малажай 
“Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі” (Брэст, 
15 сакавіка 2013 г.); Міжнароднай навуковай канферэнцыі “На хвалях 
мовы: да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка М.В.Бірылы” (Мінск, 10- 
11 верасня 2013 г.); ІПМіжнароднай навуковай канферэнцыі
“Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння: да 
95-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф.М.Янкоўскага” (Мінск, 8 
лістапада 2013 г.); ХХІП Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Беларуска- 
польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі” (Мінск, 
27-28 чэрвеня 2014 г.); Міжнароднай навуковай канферэнцыі
“Усходнеславянскія мовы ў сучаснай лексікаграфіі” (Мінск, 11 снежня 
2015 г.); навуковых чытаннях, прысвечаных 75-годцзю з дня нараджэння 
прафесара Б.А.Плотнікава (Мінск, 15 снежня 2015 г.).

Апублікаванасць вынікаў дысертацыі
Асноўныя вынікі дысертацыі адлюстраваны ў 47 публікацыях (43,17 

аўт. арк.). 3 іх -  1 аўтарская манаграфія (19,3 аўт. арк.); 20 артыкулаў у 
рэцэнзаваных беларускіх і замежных выданнях (12,3 аўт. арк.); 
8 артыкулаў у зборніках навуковых прац (3,5 аўт. арк.); 16 публікацый у 
зборніках матэрыялаў навуковых кангрэсаў, канферэнцый, чытанняў 
(4,9 аўт. арк.); 1 аднаасобны вучэбны дапаможнік (2 аўт. арк.); 1 
калектыўны вучэбны дапаможнік (аб’ём матэрыялу дысертанта -  1,17 аўт. 
арк.).
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Структура і аб’ём дысертацыі
Дысертацыя складаецца з пераліку скарачэнняу і ўмоўных 

абазначэнняў, уводзінаў, агульнай хараюгарыстыкі работы, сямі глаў, 
заключэння, бібліяграфічнага спісу, які )чслючае спіс выкарыстаных 
крыніц (473 пазіцыі), спіс публікацый саіскальніка (47 пазіцын), спіс 
крыніц фактычнага матэрыялу (120 пазіцый), 2 дадаткі. Асноўны тэкст 
дысертацыі займае 235 старонак, пералік скарачэнняў -  2 старонкі, 
бібліяграфічны спіс -  54 старонкі, дадаткі -  14 старонак. Агульны аб’ём 
даследавання -  305 старонак.

АСНОЎНАЯ ЧАСТКА
Глава 1 “Тэкст закона як рэпрэзентант афіцыйна-справаводчага 

стылю і аб’ект навуковага даследавання” складаецца з васьмі раздзелаў, 
у якіх вызначаецца месца заканадаўчых тэкстаў у сістэме функцыянальных 
стыляў і статус іх мовы, устанаўліваюцца яе камунікатыўна-прагматычныя 
і лінгвістычныя характарыстыкі, аналізуецца стан навуковага даследавання 
моўных асаблівасцей заканадаўчых тэкстаў.

У  раздзеле 1.1 “Назва сты л ю ”  параўноўваюцца выяўленыя ў 
літаратурных крыніцах назвы стылю, прызначанага абслугоўваць 
юрыдычныя, адміністрацыйныя, дыпламатычныя віды дзейнасці. Як у 
беларускай, так і ў іншамоўнай літаратуры гэты стыль называецца па- 
рознаму: афіцыйна-дакументальны, афіцыйна-дзелавы, канцылярскі,
афіцыйна-рытарычны, афіцыйна-канцылярскі (ш: (̂іо\УО-капсе1агуіпу), 
афіцыйны (ш*2$сіо\уу), адміністрацыйна-прававы. Ва ўкраінскіх, рускіх і 
польскіх крыніцах варыянтнасць звязана са зместавым бокам назваў, 
кожная з якіх адлюстроўвае перш за ўсё пераважную, на меркаванне 
аўтара крыніцы, сферу выкарыстання адпаведнай разнавіднасці 
літаратурнай мовы. У беларускіх -  перш за ўсё з фармальным бокам: 
несупадзенні поглядаў выяўляюцца ў тым, наколькі карэктнае вербальнае 
ўвасабленне паняцця. На гэта ўказвае адрозненне меркаванняў адносна 
словаўтваральнай дакладнасці першай часткі назвы (афіцыйны -  
афіцыяльны), а таксама неўласцівасці для беларускай мовы кораня -дзел-. 
Мы прыйшлі да высновы, што варыянтам, які задаволіў бы як 
радыкальных абаронцаў чысціні беларускай мовы ад іншамоўнага ўплыву, 
так і іх апанентаў, а таксама найболып выразна адлюстраваў сферы 
выкарыстання стылю, з’яўляецца назва афіцыйна-справаводчы стыль.

У раздзеле 1.2 “Паняцці функцыянальны стыль і мова пэўнай сферы 
камунікацыГ прадстаўлены погляды на суадносіны названых паняццяў 
прыхільнікаў традыцыйнай функцыянальнай стылістыкі і яе новага 
напрамку -  камунікатыўнай стылістыкі. Прадстаўнікі камунікатыўнай
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стылістыкі разглядаюць тэкст як форму камунікацыі і з’яву ідыястылю, 
яны праяўляюць асаблівую ўвагу да моўнай асобы, якая стаіць за тэкстам. 
На іх меркаванне, стыль з’яўляецца структурнай адзінкай мовы 
камунікацыі і дзеля дасягнення камунікатыўных мэтаў няма неабходнасці 
абмяжоўваць тэкст пэўнага жанру толькі стэрэатыпным наборам моўных 
сродкаў адпаведнага стылю.

Успрымаючы выкладзеныя вышэй погляды як вынік заканамернага 
развіцця навуковай думкі, мы адзначаем іх непаслядоўнасць з прычыны 
супярэчлівасці адносна заканадаўчых тэкстаў. Наша пазіцыя грунтуецца на 
тым, што, па-першае, не кожны тэкст можна разглядаць як з’яву 
ідыястылю. Пераважная болыыасць тэкстаў афіцыйна-справаводчага 
стылю якраз вызначаецца неасабовым характарам, што праяўляецца ў 
адсутнасці індывідуальнай манеры выкладу. Па-другое, мы падзяляем 
традыцыйныя ўяўленні, што афіцыйнае маўленне мала пранікальнае для 
сродкаў іншых стыляў. Дапушчальныя прыхільнікамі камунікатыўнай 
стылістыкі камбінаванне стылістычна неаднародных сродкаў, сумяшчэнне 
рознастылявых элементаў супярэчаць агульнапрызнаным, заканадаўча 
замацаваным патрабаванням да мовы афіцыйных, у прыватнасці, 
заканадаўчых тэкстаў. I ўрэшце, прыхільнікі камунікатыўнай стылістыкі, 
аддаючы перавагу тэорыі дыскурсу, не прапануюць яго выразна 
акрэсленай тыпалогіі. Тэорыя функцыянальнай стылістыкі прадугледжвае 
дастаткова стройную класіфікацыю: стыль -  пад сты л ь- ж ан р. Такая 
схема дае даволі выразнае ўяўленне аб структуры афіцыйна-справаводчага 
стылю і месцы ў ім тэкстаў закона.

У  раздзеле 1.3 “ П а д сты л і афіцыйна-справаводчага сты лю ”  на 
падставе супастаўлення класіфікацый, прапанаваных у даследаваннях 
Т.У.Губаевай, А.І.Гаршкова, М.М.Кожьшай, Л.Р. Дускаевай, 
У.А.Салімоўскага, Г.Й.Валкатруб, Л.І.Мацько, Т.П.Плешчанка і інш., 
робіцца выснова, што вылучэнне падстыляў у межах афіцыйна- 
справаводчага стылю не вызначаецца аднастайнасцю з прычыны 
прымянення розных падстаў для сацыяльна-функцыянальнай 
стратыфікацыі. Некаторыя аўтары неправамерна атаясамліваюць назвы 
заканадаўчы падстыль і юрыдычны падстыль. Канстатуецца лагічнасць 
выдзялення ў межах афіцыйна-справаводчага стылю трох яго складнікаў: 
юрыдычнага, канцылярскага (або адміністрацыйна-канцылярскага) і 
дыпламатычнага. Што да першага з іх, то яго назву юрыдычны (а не 
заканадаучы або юрысдыкцыйны) варта лічыць наболып адпаведнай, 
паколькі яна з’яўляецца гіперонімам адносна гіпонімаў заканадаучы і 
юрысдыкцыйны, стасуецца да ўсіх тэкстаў прававой сферы. Кожны з
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названых падстыляў афіцыйна-справодчага стылю можа быць падвергнуты 
далейшай стратыфікацыі ў адпаведнасці з падзелам пэўнай 
функцыянальнай сферы дзейнасці на больш вузкія.

У раздзеле 1.4 “Структура юрыдычнага падстылю” адзначана, пгго 
вывучэнне публікацый Б.Урублеўскага, Т.Гізберта-Студніцкага, К.Пахніка, 
МД.Голева, В.Б.Ісакава, М.Л.Давыдавай і інш. па праблеме паказала 
неабходнасць вылучэння дадатковага звяна ў ланцужку стыль -  
падстыль -  жанр, прамежкавага паміж падстылем і жанрам. Нам не 
сустрэўся ў навуковай літаратуры тэрмін, які ўжываўся б у дачыненні да 
гэтай структурнай адзінкі. Каб захоўвалася паслядоўнасць 
тэрмінаўжывання, гэта прамежкавае звяно можа быць названа 
разнавіднасцю падстылю, накпггалт таго, як вылучаюць разнавіднасці 
афіцыйна-справаводчага стылю (адміністрацыйна-справаводчую і 
абыходкава-справаводчую). Структура і месца юрыдычнага падстылю ў 
агульнай сістэме афіцыйна-справаводчага стылю літаратурнай мовы 
паказана з дапамогай малюнку (Мал. 1):

Малюнак 1. -  Месца юрыдычнага падстылю ў сістэме афіцыйна-справа- 
водчага стылю, сферы яго выкарыстання, жанры заканадаўчай разнавіднасці

Паколькі аб’ектам нашага даследавання з’яўляецца мова
заканадаўства, то нам важна было адлюстраваць жанравую
дыферэнцыяцыю менавіта гэтай разнавіднасці юрыдычнага падстылю, не 
закранаючы іншыя. Паняцце заканадаучыя акты (а значыць і жанравая
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рэпрэзентатыўнасць гэтай разнавіднасці падстылю) выразна акрэслена. 
Згодна з Законам Рэспублікі Беларусь “Аб нарматыуных прававых актах 
Рэспублікі Беларусь” ад 10 студзеня 2000 г. да заканадаўчых актаў 
належаць: Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, Законы Рэспублікі Беларусь, 
дэкрэты і ўказы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Раздзел 1.5 “Статус мовы заканадаўства” ўтрымлівае асэнсаванне 
поглядаў на вызначэнне лінгвістычнага статусу мовы заканадаўчых 
тэкстаў. Даволі значнае пашырэнне як сярод лінгвістаў (М.Д.Голеў, 
Р.Н.Камарова, Т.М.Дзяменцьева, І.В.Бандарэнка), так і юрыстаў 
(Т.Гізберт-Студніцкі, Д.В.Чухвічоў, В.Б.Ісакаў, Е.А.Кажамякін, 
А.М.Шэпелеў) атрымала меркаванне, што мова права паводле 
лінгвістычных характарыстык адрозніваецца ад агульнаўжывальнай мовы 
на ўсіх яе ўзроўнях. Такое перакананне дазваляе кваліфікаваць мову 
заканадаўства як спецыяльную мову. Пад спецыяльнай мовай разумеюць 
сукупнасць моўных сродкаў, пгго выкарыстоўваюцца ў спецыяльна 
абмежаванай камунікатыўнай сферы з мэтай забеспячэння разумення 
сярод спецыялістаў, занятых у гэтай сферы. Разам з тым прызнаецца 
адметнасць заканадаўчай сферы ад іншых галін, дзе прымяняюцца 
спецыяльныя мовы, паколькі закон звернуты не толькі да юрыстаў, але і да 
ўсіх грамадзян. Як разнавіднасць агульнаўжывальнай літаратурнай мовы, 
адметную наборам пэўных моўных сродкаў, ацэньваюць мову 
заканадаўчых актаў Д.Х.Бараннік, А.С.Пігалкін, А.Ходунь. Ацэнка 
лінгвістычнага статусу мовы заканадаўства ўплывае на стаўленне 
прыхільнікаў аднаго або другога пунтаў погляду да яе камунікатыўна- 
прагматычных характарыстык, асабліва такой, як зразумеласць 
заканадаўчых палажэнняў для неспецыялістаў.

Менавіта неадназначнаму стаўленню да гэтай характарыстыкі, побач з 
агульнай прызнанасцю іншых -  дакладнасць, дырэктыўны характар 
выкладу, імператыўнасць, лаканічнасць, экспрэсіўная нейтральнасць, 
неасабовасць, высокая ступень стандартызацыі -  нададзена асноўная ўвага 
у раздзеле 1.6 “ Камунікатыўна-прагматычныя характарыстыкі мовы 
заканадаўства”. Даследчыкі, якія называюць мову права сродкам 
прафесійнай камунікацыі, сродкам перадачы прафесійнай інфармацыі 
(ведаў), адной з прафесійных моў (побач з мовамі медыцыны, тэхнікі, 
мастацтва) сцвярджаюць, што напісанне і тлумачэнне законаў -  справа 
спецыялістаў з адпаведнай адукацыяй, а таму і няма неабходнасці ў тым, 
каб сэнс прававых тэкстаў быў агульназразумелым. Болып за тое, 
выказваецца меркаванне, пгго да напісання законаў на агульназразумелай 
мове можа прымушаць толькі нізкі ўзровень развіцця грамадзян.
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Папулярызатары думкі, згодна з якой мова права -  не што іншае як 
агульналітаратурная мова, дапоўненая спецыяльнымі тэрмінамі і выразамі, 
лічаць, што тэкст закона пішацца на літаратурнай мове і павінен быць 
зразумелым усім яе носьбітам. Спосаб фармулявання права павінен быць 
ясным і ў меру магчымасці агульназразумелым. Прыхільнікі яснасці 
заканадаўчых палажэнняў лічаць, што гэта абсалютная ўласцівасць мовы 
закона і не залежыць ад падрыхтаванасці адрасата. Для вырашэння 
праблемы зразумеласці закона прапануецца і кампрамісны варыянт 
(В.І.Таюпава). Яго сутнасць палягае на неаднолькавасці прызначэння 
заканадаўчых тэкстаў, іх рознай адраснасці.

Як вынікае з літаратуры, у якой бы краіне і на якой бы мове ні 
ствараліся агульнаабавязковыя нормы сацыяльных паводзін, нармадаўца 
(суб’ект, які выдае нарматыўны акт) імкнецца да таго, каб яны былі 
дакладнымі, нешматслоўнымі, спрыялі дасягненню асноўнай мэты -  
уздзеянне на сацыяльныя паводзіны адрасата. Гэта дае падставу 
сцвярджаць, што камунікатыўна-прагматычныя характарыстыкі
заканадаўчых тэкстаў з’яўляюцца ўніверсальнымі, не залежаць ад 
нацыянальнай спецыфікі літаратурнай мовы.

У раздзеле 1.7 “Лінгвістычныя характарыстыкі мовы законаў” на 
падставе вывучэння адпаведнай літаратуры сістэматызаваны найболып 
тыповыя моўныя рысы заканадаўчых тэкстаў на лексічным, 
марфалагічным і сінтаксічным узроўнях. За тэарэтычную базу былі ўзятыя 
не толькі даследаванні, звязаныя з мовай права, а ўсе, у якіх сфармуляваны 
спецыфічныя лінгвістычныя рысы тэкстаў афіцыйна-справаводчага стылю 
ўвогуле, паколькі тэксты законаў рэпрэзентуюць адзін з яго падстыляў -  
юрыдычны і якраз у заканадаўчых тэкстах у поўнай меры праяўляецца ўся 
сукупнасць адметных стылёвых рысаў. Акрамя таго, даследаванні мовы 
законаў на беларускім матэрыяле практычна адсутнічаюць, аднак ёсць 
літаратура па стылістыцы, у якой вылучаюцца асноўныя камунікатыўна- 
прагматычныя і лінгвістычныя характарыстыкі тэкстаў афіцыйна- 
справаводчага стылю, пакідаць па-за ўвагай якую не ўяўляецца 
правільным. Паколькі выпрацоўка і станаўленне лінгвістычных сродкаў 
беларускамоўнага заканадаўства вывучалася на падставе перакладных 
тэкстаў, то ў дысертацыйным даследаванні з вызначаных лексіка- 
граматычных асаблівасцей прасочаны фарміраванне і эвалюцыя тых, якія 
склалі спецыфіку мовы беларускіх тэкстаў у параўнанні з рускімі 
арыгінальнымі.

У раздзеле 1.8 “Мова закона як аб’ект навуковага даследавання”
адзначаецца, пгго на беларускамоўным матэрыяле тэма найболып
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распрацавана ў дыяхронным кірунку (даследаванні А.І.Жураўскага, 
Л.М.Шакуна, У.В.Анічэнкі, І.І.Крамко, У.М.Лазоўскага, Г.У.Паповай, 
Н.В.Паляшчук, М.А.Новіка, В.Э.Зіманскага, Ж.І.Яромы, В.У.Міцкевіч, 
В.А.Клімковіч). Даследаванні на матэрыяле сучасных тэкстаў практычна 
адсутнічаюць. Некаторыя моўныя асаблівасці законаў (пераважна 
дакладнасць перакладу з рускай мовы тэрміналагічнай лексікі) 
разгледжаны ў шэрагу артыкулаў, болыпасць з якіх апублікаваная ў 1920-я 
гг. тагачаснымі вядомымі правазнаўцамі. Інтэнсіўнасць лінгвістычнага 
даследавання мовы закона як жанра заканадаўчага падстылю афіцыйна- 
справаводчага стылю ў многім залежыць ад стану функцыянальнай 
стылістыкі той або іншай мовы. У беларускім мовазнаўстве аб’ектамі 
лінгвастылістычнага даследавання ў асноўным з’яўляюцца мастацкія і 
публіцыстычныя тэксты. Беларуская лінгвістыка ў вывучэнні мовы законаў 
знаходзіцца на пачатковай стадыі. Гэта выразна кантрастуе з узроўнем і 
маштабам даследавання ўіншых, у прыватнасці суседніх, славянскіх мовах 
-  польскай, рускай, украінскай, дзе значны прагрэс у даследаванні мовы 
права прывёў да ўзнікнення інтэграванай галіны -  юрыдычнай лінгвістыкі. 
Найболып істотныя дасягненні рускай юрыдычнай лінгвістыкі, у якой ужо 
склаліся навуковыя школы. Асабліва вылучаецца сібірская школа пад 
кіраўніцтвам прафесараМ.Д.Голева. Вывучэнне мовы прававой 
камунікацыі паспяхова ажыццяўляецца і польскімі даследчыкамі, 
навуковыя працы якіх сведчаць аб усведамленні важнасці супрацоўніцтва 
правазнаўцаў і мовазнаўцаў у праватворчым працэсе. Дасягненні 
ўкраінскіх навукоўцаў у галіне даследавання мовы права абагульнены ў 
тэматычным бібліяграфічным даведніку, які ўключае звыш 500 пазіцый, і 
паводле слоў яго ўкладальніка прафесара Ю.Ф.Прадзіда, гэты пералік 
з’яўляецца далёка не поўным.

Глава 2 “Выкарыстанне беларускай мовы ў заканадаўчай сферы”
складаецца з чатырох раздзелаў.

У раздзеле 2.1 “Закладванне лінгвістычных асноў афіцыйна- 
справаводчага стылю ў  нашаніўскі перыяд” канстатуецца, што на 
пачатковым этапе новай беларускай літаратурнай мовы сферы яе 
выкарыстання былі абмежаваныя мастацкім і публіцыстычным стылямі. 
Закладванню лінгвістычных асноў афіцыйна-справаводчага стылю 
паспрыяла з’яўленне беларускіх газет і часопісаў. Асабліва важную ролю ў 
гэтым працэсе адьпрала газета “Наша Ніва”. Выпрацоўка жанравых 
разнавіднасцей стылю грунтавалася на шматлікіх апублікаваных на яе 
старонках каментарыях да законаў, справаздачах, інструкцыях, 
рэзалюцыях, аб’явах і іншых падобных матэрыялах. Болыпасць з іх была
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не арыгінальнымі тэкстамі, а перакладзенымі з рускай мовы, што 
абумовіла яе ўплыу на выкарыстанне спецыяльнай лексікі і характэрных 
стандартызаваных канструкцый.

У раздзеле 2.2“Пераклад «Конспмтуцші РСФСР» (1918 г.) як 
першая спроба перадаць паняцці заканадаўства сродкамі сучаснай 
беларускай мовы” выяўлены прыёмы і спосабы перадачы спецыфічных 
заканадаўчых паняццяў сродкамі сучаснай беларускай мовы ў працэсе 
перакладу “Констнтуцнн РСФСР” 1918 г., ажыццёўленага супрацоўнікамі 
Беларускага нацыянальнага камісарыята (Белнацкама). Выразная 
адметнасць перакладнога тэксту -  падбор уласнамоўных аналагаў да 
іншамоўных (у тым ліку інтэрнацыянальных) тэрмінаў, выкарыстанне 
размоўнай лексікі пры перакладзе спецыяльнай, што было абумоўлена 
тагачаснымі патрабаваннямі ствараць тэксты законаў зразумелай для 
шырокіх працоўных мас мовай. Такі спосаб перакладу меў амбівалентны 
характар: станоўчым бокам з’явілася стымуляванне словаўтваральных 
магчымасцей беларускай лексікі і пашырэнне яе складу за кошт створаных 
неалагізмаў, тэрміналагізацыя агульнаўжывальных слоў; адмоўным -  
парушэнне семантычнай тоеснасці спецыяльнай лексікі ў выніку 
недакладнага выбару сваямоўнага адпаведніка, стылістычная 
неаднароднасць вытворнага тэксту.

Раздзел 2.3 “20-я гг. XX ст. -  пачатак сучаснага беларускамоўнага 
заканадаўства” прысвечаны характарыстыцы часавага адрэзку, калі 
закладваліся асновы беларускага юрыдычнага маўлення. Заканатворчасць 
у БССР вядзе адлік ад 1921 г. Друкаванне на рускай і беларускай мовах у 
Мінску пачалося толькі ў 1925 г. Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўлялася 
перыядычным выданнем, беларуская частка якога мела назву “Сабраньне 
законаў і загадаў Рабоча-Сялянскага Ураду Беларускае Соцыялістычнае 
Савецкае Рэспублікі”, а руская -  “Собранне законов н распоряженнй 
Рабоче-Крестьянского Правнтельства Белорусской Соцналнстнческой 
Советской Республнкн”. Пераклад на беларускую мову ажыццяўляўся 
Падрыхтоўчай камісіяй Савета Народных Камісараў, адпаведнымі 
структурамі Народнага камісарыята юстыцыі, Кіраўніцгва спраў БССР. 
Заканадаўчыя акты асабліва важнага характару (напрыклад, Канстытуцыя 
1927 г.) друкаваліся на чатырох дзяржаўных у той час мовах -  беларускай, 
польскай, рускай і ідыш.

У Маскве публікацыя заканадаўчых актаў урада СССР на ўжываных у 
саюзных рэспубліках мовах была распачата з ліпеня 1923 года. Перакладам 
законаў на беларускую мову і падрыхтоўкай іх да друку займаліся 
супрацоўнікі Пастпрэдства БССР.
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У 1920-я гады пераклад заканадаўчых тэкстаў ажыццяўляўся і з 
польскай мовы. 3 мэтай правазнаўчай асветы заходнебеларускага 
насельніцтва былі перакладзены і выдадзены ў 1924 г. у Вільні асобным 
выданнем Канстытуцыя Польскай Рэспублікі 17сакавіка 1921 г. і Закон 
20-га студзеня 1920 г. аб польскім грамадзянстве.

У раздзеле 2.4 “ Беларускамоўнае заканадаўства ва ўм овах
білінгвізму”  прасочваецца вьпсарыстанне беларускай мовы ў сферы 
заканадаўства ад 1930-х гг. да пачатку XXI ст. У 1930-я гг. па-беларуску 
выдаваліся з юўнымі зменамі і ўдакладненнямі кодэксы 1920-х гг., 
перакладаліся новыя. Параўнанне тэкстаў той самай рэдакцыі кодэксаў, 
выдадзеных да змен 1933 г. і пасля іх, прыводзіць да высновы аб 
нівеліраванні ўласнамоўнай спецыфікі лінгвістычных сродкаў 
заканадаўства ў парэформенных тэкстах, пгго адлюстравала характар 
развіцця тагачаснай літаратурнай мовы ў цэлым. У 1937 г. была прынята 
новая рэдакцыя Канстытуцыі БССР. Па-беларуску яна перавыдавалася 
практычна штогод, пачынаючы ад 1944 г. і да прыняцця новай рэдакцыі ў 
1978 г. У 1940-1950-я гг. кодэксы законаў (акрамя крымінальнага) 
асобнымі выданнямі па-беларуску не публікаваліся. У 1960-80-я гады іх 
колькасць выразна павялічылася, што звязана з прыняццем новых 
рэдакцый шэрагу кодэксаў. Перакладзеныя на беларускую мову законы, 
змены і дапаўненні да іх публікаваліся і ў перыядычных выданнях -  у 
Зборы законаў, Ведамасцях Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 
Ведамасцях Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь, у газеце “Звязда”. 
Адзначанае абвяргае выказанае ў навуковай літаратуры сцвярджэнне аб 
спыненні ў сярэдзіне 1980-х гадоў з прычыны адсутнасці адпаведных 
тэкстаў развіцця афіцыйна-справаводчага стылю, прынамсі адносна яго 
заканадаўчай разнавіднасці. Разам з паступовым папаўненнем колькасці 
заканадаўчых тэкстаў назапашваўся і ўдасканальваўся корпус 
спецыфічных для мовы заканадаўства лексічных і граматычных сродкаў. 
Пагоршылася сітуацыя з выкарыстаннем беларускай мовы ў юрыдычнай 
сферы з другой палавіны 1990-х гг., што было вынікам заканадаўчага 
замацавання альтэрнатыўнага парадку прыняцця і выдання прававых 
актаў.

Агляд лексікаграфічных крыніц па юрыдычнай тэрміналогіі ў главе 3 
“Беларуская юрыдычная тэрміналогія ў лексікаграфічных
даведніках” пачынаецца ад XIX ст. Гэтае стагодцзе адметнае тым, пгго яно 
стала падрыхтоўчым этапам для выпрацоўкі лінгвістычных сродкаў 
сучаснага беларускамоўнага заканадаўства.
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У раздзеле 3.1 “ Зборы актавай лексікі, выдадзеныя ў  XIX ст ” 
адзначаецца роля алфавітных паказальнікаў і слоўнікаў старабеларускай 
юрыдычнай лексікі, створаных для дапамогі пры чытанні перавыдадзеных 
ў XIX ст. старажытных актавых матэрыялаў. Найболып грунтоўным і 
кваліфікавана складзеным з’явіўся “Словарь древнего актового языка 
Северо-Западного края н царства Польского” М.І.Гарбачэўскага.

Лексіка афіцыйна-справаводчага ўжытку знайпіла адлюстраванне і ў 
слоўніку, які традыцыйна ўспрымаецца перш за ўсё як крыніца 
дыялектнага характару, аб чым канстатуецца ў раздзеле 3.2 “ Лексіка 
юрыдычнага ўжытку ў  «Слоўніку беларускай мовы» І.І.Насовіча”. 
Раскрываецца значэнне лексікаграфічных выданняў XIX ст. як адной з 
крыніц стварэння беларускага юрыдычнага лексікону для тэрмінографаў 
1920-30-х гг., важнага рэсурсу лінгвістычнай інфармацыі для сучасных 
тэрмінолагаў і тэрмінографаў. У раздзеле 3.3 “Слоўнікі беларускай 
юрыдычнай тэрміналогіі 1920-30-х гадоў9 выяўлены найболып адметныя 
тэндэнцыі стварэння тагачаснай беларускай юрыдычнай тэрміналогіі на 
прыкладзе дзясятага выпуску ў серыі “Беларуская навуковая тэрміналогія” 
пад назвай “Тэрміналогія права” (1926), трохмоўнага руска-ідыш- 
беларускага слоўніка юрыдычнай тэрміналогіі (1926) і праекта слоўніка 
для Беларускай савецкай энцыклапедыі “Савецкае будаўніцтва і права” 
(1935).

У раздзеле 3.4 “Беларуская юрыдычная лексікаграфія другой 
палавіны XX  -  пачатку XXI ст ” паказана, што выдадзеныя ў акрэслены 
часавы прамежак слоўнікі мелі розны характар і прызначэнне. 
Вызначаецца грунтоўнасцю і акрэсленасцю падыходу ўкладальнікаў да 
выбару кірункаў у развіцці беларускай юрыдычнай тэрміналогіі 
“Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік” (1992). Навучальнае прызначэнне 
маюць “Краткнй русско-белорусско-англнйскнй словарь для юрнднческнх 
ннстнтутов н факультетов” М.О.Лойка (1997), “Краткнй русско- 
белорусскнй словарь юрнднческнх н соцнально-экономнческнх термннов” 
Т.В.Кузьмянковай (2009), “Юрнднческне термнны н афорнзмы: латннско- 
русско-белорусскнй словарь” Н.А.Ганчаровай і М.Г.Антанюк (2009). 
Канстатуецца адсутнасць да гэтага часу поўнага нарматыўнага 
перакладнога іншамоўна-беларускага слоўніка юрыдычных тэрмінаў, 
разглядаецца беларуская частка трохмоўнага руска-беларуска-англійскага 
анлайн-слоўніка “Многоязычный словарь юрнднческнх термннов”, які 
паступова, пачынаючы ад 2012 г., ствараецца Нацыянальным цэнтрам 
прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь і прызначаны для ажыццяўлення 
ўніфікацыі тэрміналогіі, якая прымяняецца ў юрыспрудэнцыі.
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У раздзеле 3.5 “ Юрыдычная тэрм інаграф ія беларускага зам е ж ж а”  
прадстаўлены два слоўнікі: “Некаторыя праўніцкія тэрміны беларускія” 
Я.Станкевіча (1953) і “Слоўнік юрыдычнай тэрміналогіі: беларуска- 
расейска-польскі”, апрацаваны Л.Галяком (1994). Гэтыя лексікаграфічныя 
працы з прычьшы сваёй арыентаванасці на ізаляваную мову беларускай 
эміграцыі маюць нямала спрэчных і нерэальных для нашай рэчаіснасці 
прапаноў, аднак яны, асабліва сло^шік Я.Станкевіча, каштоўныя 
сцверджаннем ідэі аб неабходнасці і важнасці лексічнай пераемнасці ў 
тэрмінатворчай працы.

У главе 4 “Эвалюцыя лексічных сродкаў” фарміраванне, развіццё і 
ўдасканаленне беларускай юрыдычнай лексікі прасочана на матэрыяле 
трох найболып колькасна прадстаўленых у заканадаўчых тэкстах 
тэматычных груп -  тэрміны-агентывы, назвы дакументаў, звязаныя з 
праваадносінамі назвы стану.

У раздзеле 4.1 “Уж ы ванне тэрм ін аў-аген ты ваў”  паказана
характэрная для 1920-30-х гг. полінайменнасць (ужыванне ў 
перакладзеных у той час на беларускую мову заканадаўчых тэкстах 
неаднолькавых слоўных абазначэнняў аднаго і таго ж юрыдычнага 
паняцця: правазаступнік -  правапераймальнік, сваякі -  кроўныя -  родзічы, 
кабета -  жанчына, пакрыўджаны -  пацярпеўшы) назваў асобы, 
адзначаецца адмоўная роля гэтай з’явы ў захаванні адзінства галіновай 
тэрміналогіі, высветлены яе прычыны. Асобная ўвага з-за пашыранасці ў 
складзе юрыдычнай тэрміналогіі нададзена агентывам, утвораным шляхам 
субстантывацыі, традыцыя выкарыстання якіх бярэ свой пачатак у 
старабеларускім канцылярска-юрыдычным пісьменстве. Прасочаны 
адрозненні лінгвістычнага выяўлення назваў асобы ў беларуска- і 
рускамоўных тэкстах, а таксама змены ў структуры беларускіх тэрмінаў у 
розныя часавыя прамежкі XX -  пачатку XXI ст.

Для другой групы юрыдычных тэрмінаў, прааналізаваных у раздзеле 
4.2 “ Уж ы ванне назваў дакум ентаў” , акрамя ўласцівай для 1920-30-хгг. 
полінайменнасці (прысуд -  прыгавар, а к т  -  зьдзелка -  угода, адказаньне -  
т э с т а м э н т ), засведчана і адваротная з’ява: абазначэнне адной назвай 
некалькіх розных рэалій (пастанова -  беларускі эквівалент да определете, 
р е ш е т е , постановленые). Выяўлены характар і заканамернасці змен 
назваў дакументаў на працягу стагоддзя.

У раздзеле 4.3 “Уж ы ванне назваў прававога с т а н у ”  адзначана, пгго 
значэнне стану мае даволі шырокі спектр моўнага ўвасаблення: вербальна 
можа быць увасоблена ў форму назоўнікаў (гнеу), прыметнікаў 
(паўналетні), дзеясловаў (хварэць), прыслоўяў (якасна). Даследаванне
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абмежавана толькі назоўнікамі са значэннем прававога стану і 
тэрміналагічнымі словазлучэннямі на аснове назоўніка, у якія могуць 
уваходзіць іншыя часціны мовы, аб’яднаныя з базавым паняццем адзіным 
тэрміналагічным значэннем (прававы стан суб’екта: непрацаздольнасць, 
слабасьць на розум, смерць падсуднага, немаёмнасць, кроўнасць 
пазашлюбная; прававы стан аб’екта: захаванасць маёмасьці, супярэчнасць 
законау; прававы стан грамадскіх адносін: блакада, разрыў
дыпламатычных зносін). Прасочаны адметнасці лексічнага выяўлення 
гэтай групы прававых паняццяў у беларускамоўных тэкстах у параўнанні з 
арыгінальнымі.

3 ліку юрыдычных тэрмінаў, якія выкарыстоўваліся ў мове 
заканадаўства 1920-х -  першай палавіны 1930-х гг., каля 30% у далейшым 
зведалі структурныя змены. Назіранні за тым, як на працягу XX стагоддзя 
мяняліся тэрміны даследаваных трох груп, дазволілі зрабіць выснову аб 
пэўнай заканамернасці гэтых замен, устанавіць іх храналагічныя межы.

У главе 5 “Эвалюцыя марфалагічных сродкаў” прасочаны змены ва 
ўжыванні тых знамянальных часцін мовы, выкарыстанне якіх у 
заканадаўстве вызначаецца шэрагам адметнасцей у параўнанні з тэкстамі 
іншай жанрава-стылёвай прыналежнасці, -  аддзеяслоўных назоўнікаў, 
кароткіх прыметнікаў са значэннем мадальнасці, указальных займеннікаў і 
дзеясловаў. Спецыфіка стылю фарміруецца сродкамі розных моўных 
узроўняў. Адносна марфалагічных сродкаў важным паказчыкам стылёвай 
прыналежнасці тэксту выступае іх ужывальнасць, частотнасць.

У раздзеле 5.1 “ Уж ы ванне аддзеяслоўных назоўнікаў”  вызначана 
частотнасць іх выкарыстання на розных часавых адрэзках, акрэслены 
шэраг прычын замены або пропускаў аддзеяслоўных назоўнікаў з 
суфіксамі -нн-/-енн-/-анн- пры перакладзе тэкстаў 1920-х -  першай 
палавіны 1930-х гг., паказана пашырэнне з другой палавіны 1930-х гг. 
новай тэндэнцыі ў перадачы гэтых формаў, якая выявілася ў калькаванні і 
нават транслітараванні рускіх адпаведнікаў. У даследаванні абгрунтаваны 
дадатныя і адмоўныя вынікі мэтанакіраванай арыентацыі на моўныя сродкі 
арыгінальных тэкстаў пры перакладзе дэвербатываў для эвалюцыі 
марфалагічных сродкаў мовы заканадаўства.

У раздзеле 5.2 “ Уж ы ванне к а р о т к іх  пры м етнікаў са значэннем 
м адальнасцГ канстатуецца адваротная параўнальна з адцзеяслоўнымі 
назоўнікамі з суфіксамі -нн-/-енн-/-анн- заканамернасць выкарыстання: у 
заканадаўчых тэкстах 1920-30-х гг. рускім іменным (кароткім) 
прыметнікам у прэдыкатыўнай функцыі амаль паслядоўна адпавядалі 
аналагічныя беларускія, нягледзячы на іх малаўжывальнасць у жывой
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мове, на якую арыентаваліся пры выпрацоўцы ў той час моўных сродкаў 
заканадаўства. Павелічэнне колькасці поўных прыметнікаў у якасці 
эквівалентаў рускім кароткім намецілася ў 1950-я гг. Тэндэнцыя да 
перакладу поўнымі формамі пашыраецца на ўсе прыметнікі са значэннем 
мадальнасці, акрамя павінен і абавязан. У раздзеле даказваецца 
абумоўленасць стылеўтваральнай функцыі прыметнікаў не іх формай, а 
семантычным напаўненнем.

У раздзеле 5.3 “Ужыванне ўказальных займеннікаў” адзначана 
недаацэнка даследчыкамі ролі займеннікаў як стылеўтваральнага сродку 
мовы права, сфармуляваны функцыі ўказальных займеннікаў у 
заканадаўчым тэксце (анафарычная (адсылачная), дэйктычная (указанне на 
ступень аддаленасці, лакалізацыю аб’екта/суб’екта), уласна ўказальная), 
актуалізацыя якіх забяспечвае істотныя для заканадаўства якасці 
маўлення -  дакладнасць і адназначнасць. Прасочаны заканамернасці 
выкарыстання на працягу XX -  пачатку XXI ст. беларускіх эквівалентаў да 
займеннікаў т о т ,  сей, таковой; пранамінатываў н а с т о я гц т  і данный.

У раздзеле 5.4 “Ужьіванне дзеясловаў” засведчана болыыая колькасць 
дзесловаў у беларускамоўных тэкстах законаў, чым у паралельных 
рускамоўных, за кошт іх выкарыстання замест іншых марфалагічных 
адзінак рускамоўнага тэксту, абумоўленага спецыфікай граматычных 
сродкаў нацыянальнай мовы. На працягу XX -  пачатку XXI ст. разрыў у 
колькасці дзеясловаў у паралельных тэкстах змяншаўся, што сведчыць аб 
паступовым нівеліраванні пэўных граматычных рысаў беларускамоўных 
заканадаўчых тэкстаў. Каб паказаць, якія граматычныя формы 
рускамоўнага тэксту замяняліся пры перакладзе на дзеясловы і які 
працэнтны “ўклад” у павелічэнне колькасці дзеясловаў у беларускамоўных 
тэкстах кожнай з гэтых формаў ад іх агульнага ліку ў 1920-я -  першай 
палавіне 1930-х і ў 1960-70-я гг., выкарыстаны дыяграмы (Мал. 2).

За кошт зніжэння частотнасці дзесловаў у мове заканадаўства, 
пачынаючы ад другой палавіны 1950-х гг., атрымалі пашырэнне 
суфіксальныя адцзеяслоўныя назоўнікі з абстрактным значэннем і 
вытворныя, перш за ўсё адыменныя, прыназоўнікі. Пранікненне і 
замацаванне ў заканадаўчых тэкстах малаўласцівых для беларускай мовы 
марфалагічных формаў мела вынікам дэфармацыю сінтаксічных 
канструкцый, у склад якіх уваходзілі такія формы.

У раздзеле выказана і абгрунтавана стаўленне да ролі інфінітыва як 
сродку стварэння імператыўнай мадальнасці заканадаўчага тэксту.
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59,4 %  -  дзеепрыметнікі; 88,7 % -  дзеепрыметнікі;
5,2 % -  субстантываваныя дзеепрым.; 4,03 % -  пры замене кароткіх
19,4 % -  адцзеяслоўныя назоўнікі; прыметнікаў на поўныя;
7,6 %  -  канстр. з адымен. прыназ.; 7,2 % -  не звязаны з граматычнымі транс-
8,2 % -  не звязаны з грамат. трансф. фармацыямі

Малюнак 2. -  Часцінамоўны склад рускіх граматычных формаў, перададзе- 
ных па-беларуску дзеясловамі, і іх працэнтныя суадносіны. А -  на матэрыяле тэк- 
стаў 1920-х -  першай палавіны 1930-х гг.; Б -  на матэрыяле тэкстаў 1960-70-х гг.

У главе 6 прасочана эвалюцыя сінтаксічных сродкаў заканадаўчых 
тэкстаў.

Раздзел 6.1 “Сінтаксічная кампрэсія ў  тэкстах 1920-х гг. як 
праяўленне тэндэнцыі да дэмакратызацыі літаратурнай мовы”
паказвае, пгго адным са спосабаў дасягнення зразумеласці 
беларускамоўных законаў у адзначаны час было даволі паслядоўнае 
спрашчэнне грувасткіх сінтаксічных канструкцый шляхам выключэння 
элементаў з аслабленай сэнсавай нагрузкай пры неўласцівасці 
кампрэсіўных (спрошчаных) канструкцый для адпаведных рускамоўных 
тэкстаў. Пры гэтым трансфармаваныя структуры захоўвалі семантычную 
ідэнтычнасць арыгінальным фармулёўкам закона, паколькі выключаныя 
элементы не столькі служылі дэталізацыі выкладу, колькі выступалі ў 
рускамоўных тэкстах як абавязковыя стылёвыя маркеры. 3 другой 
палавіны 30-х іт. XX ст. намячаецца паступовае адступленне ад 
выкарыстання кампрэсіўных канструкцый, а з другой палавіны 1950-х гг. 
канчаткова замацавалася адмаўленне ад граматычных трансфармацый пры 
перакладзе.

У раздзеле 6.2 “Структурная арганізацыя сказа” паказана, што 
змены, якія ўносіліся пры перакладзе ў структуру сказаў (аб’яднанне ў 
адзін рад кампанентаў састаўнога выказніка, дыстантна размешчаных у
арыгінальным тэксце; выражэнне лагічнага суб’екта дзейнікам, а не
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дапаўненнем) на пачатковым этапе фарміравання сродкаў заканадаўства, 
не мелі сістэматычнага характару і былі абумоўлены не граматычнымі 
асаблівасцямі, а імкненнем стваральнікаў беларускамоўнага варыянта 
зразумела, даступна для асэнсавання (значыць, агульнапашыранымі 
маўленчымі сродкамі) перадаць змест закона. Тлумачацца прычыны 
колькаснай перавагі складаных сказаў у беларускамоўных тэкстах у 
параўнанні з адпаведнымі рускамоўнымі, прасочваюцца змены ў 
суадносінах колькасці простых і складаных сказаў на працягу XX ст.

У раздзеле 6.3 “Ужыванне канструкцый з вытворнымі
прыназоўнікамГ9 падкрэсліваецца неўласцівасць такіх канструкцый для 
агульналітаратурнага беларускага маўлення пачатку XX ст. і пранікненне 
іх у заканадаўчыя тэксты 1920-х гг. у выніку калькавання. Аднак поруч з 
калькаваннем рускіх канструкцый з вытворнымі прыназоўнікамі 
ажыццяўляліся разнастйныя спосабы іх перадачы праз наяўныя 
ўласнамоўныя рэсурсы. Канстатуецца практычна по^чіая адпаведнасць 
канструкцый з вытворнымі прыназоўнікамі ў арыгінальным і перакладным 
тэкстах, пачынаючы ад другой палавіны XX ст., паказваюцца вынікі 
пранікнення ў беларускі узус рускіх мадэляў прыназоўнікавых 
канструкцый.

У раздзеле 6.4 “Ускладняльныя дзеепрыметнікавыя канструкцыГ
тлумачыцца неабходнасць пашырэння ўскладненых сказаў у мове 
заканадаўства, дзеепрыметнікавыя звароты характарызуюцца як адзін з 
найбольш паказальных відаў ускладняльных канструкцый. Засведчана 
выразнае адрозненне колькасці дзеепрыметнікавых зваротаў у якасці 
ўскладняльнага кампанента сказа ў беларуска- і рускамоўных тэкстах на 
працягу ўсёй новай гісторыі беларускамоўнага заканадаўства, раскрыты 
прычыны іх рознай стылістычнай актыўнасці.

Глава 7 “Лінгвістычныя сродкі стандартызацыі заканадаўчых 
тэкстаў” утрымлівае асэнсаванне праблем выбару тэрміна для абазначэння 
стандартызаваных сродкаў заканадаўства і класіфікацыі гэтых сродкаў, 
характарыстыку асаблівасцей выкарыстання ўзнаўляльных устойлівых 
выразаў як абавязковага кампанента заканадаўчага маўлення.

Раздзел 7.1 “Тэрміны канцылярызм^ клішэ, штамп99 змяшчае 
параўнанне і асэнсаванне адрозненняў і супадзенняў у найболын 
пашыраных падыходах да вызначэння сутнасці паняццяў, удакладненне іх 
паняційных межаў праз еупастаўленне такіх параметраў, як дакладнасць, 
функцыянальнасць, стылёвая маркіраванасць, роля ў маўленні, ацэнка 
адрасата. Адзначаецца, пгго выявіць у заканадаўчых тэкстах 
клішыраваныя, або стандартызаваныя, адзінкі дапамагаюць такія іх
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асноўныя катэгарыяльныя прыкметы, як узнаўляльнасць і ўстойлівасць. 
Пад узнаўляльнасцю, паводле Т.Ф.Дзельскай, маецца на ўвазе рэгулярнае 
(частотнае) выкарыстанне ў маўленні ў выглядзе гатовых моўных адзінак, 
устойлівасць жа праяўляецца ў адназначнай адпаведнасці маўленчай 
адзінкі і абазначанай ёй рэаліі.

Раздзел 12  “Праблема класіфікацыі стандартызаваных моўных 
сродкаў” уключае параўнальную характарыстыку класіфікацый 
стандартызаваных моўных сродкаў, прапанаваных Н.Н.Пярчаткінай, 
В.М.Багуслаўскім, Н.М.Івакінай, Н.У.Алонцавай. На падставе 
даследаванага ўласнага фактычнага матэрыялу прыводзіцца тыпалогія 
выяўленых устойлівых узнаўляльных канструкцый. Абгрунтоўваецца 
правамернасць залічэння да сродкаў стандартызацыі не аднаслоўных, а не 
менш як двухкампанентных устойлівых адзінак.

У раздзеле 7.3 “Юрыдычныя клішэ ў  заканадаўчых тэкстах X X  -  
пачатку X X I ст ” разгледжаны спосабы перакладу ўстойлівых 
юрыдычных формул у 1920-я гг. Даследаваны матэрыял дазваляе 
канстатаваць, што разнастайныя трансфармацыі, якія зведвалі ў працэсе 
перакладу арыгінальныя юрыдычныя формулы, не пазбаўлялі іх беларускія 
адпаведнікі адцення афіцыйнасці. Разам з тым істотным недахопам 
пачатковага этапу стварэння юрыдычных клішэ з’яўлялася іх 
варыянтнасць (асабліва сярод устойлівых канструкцый з адыменнымі 
прыназоўнікамі), пгго супярэчыла стандартызацыі заканадаўчага маўлення. 
Адзначаецца, што на працягу XX ст. для эвалюцыі стандартьваваных 
лінгвістычных сродкаў заканадаўчых тэкстаў розных узроўняў (устойлівых 
прэдыкатыўных адзінак, еінтаксічных іменных, атрыбутыўна-іменных 
і дзеяслоўна-іменных канструкцый) былі характэрныя тыя ж тэндэнцыі, 
пгго і для фразеалагічна не звязаных.

ЗАКЛЮЧЭННЕ
Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі

Праведзенае даследаванне дазволіла прыйсці да наступных вывадаў:
1. Замацаванае ў гісторыка-лінгвістычнай літаратуры меркаванне, што 

фарміраванне сродкаў афіцыйна-справаводчага стылю, структурным 
элементам якога з’яўляецца мова заканадаўства, пачалося ад 1920-х гг., 
патрабуе карэкціроўкі. Распачатае з сярэдзіны XIX ст. выданне шматлікіх 
гістарычных дакументаў ВКЛ і Рэчы Паспалітай адразу некалькімі 
археаграфічнымі камісіямі запатрабавала рыхтаваць і друкаваць 
алфавітныя паказальнікі да ўзноўленых старажытных дакументаў з мэтай 
тлумачэння незразумелых слоў і выразаў. Вялікая колькасць лексікі
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афіцыйна-справаводчага ўжытку змешчана і ў “Слоўніку беларускай 
мовы” (1870 г.) І.І.Насовіча. Усё гэта паспрыяла захаванню значнай 
колькасці старабеларускіх тэрмінаў права. Названыя лексікаграфічныя 
выданні пераўзышлі заяўленае пры іх стварэнні прызначэнне. У 20-я гг. 
XX ст. слоўнікі актавай мовы ўспрымаліся як важная крыніца папаўнення 
лексікі, служылі арыенцірам дакладнасці словаўжывання. На слоўнік 
М.І.Гарбачэўскага, напрыклад, неаднаразова спасылаліся тагачасныя 
стваральнікі беларускай юрыдычнай тэрміналогіі -  як лінгвісты, так і 
правазнаўцы. Лексікаграфічная спадчына XIX ст. успрымалася мастком 
лексічнай пераемнасці паміж старым і новым перыядамі ў развіцці 
літаратурнай мовы, дапамагала ў дапушчальных межах скарыстаць 
багатую, дасканала распрацаваную старабеларускую заканадаўчую 
тэрміналогію замест неапраўданага запазычвання ці выкарыстання 
няўдалых наватвораў. Для цяперашніх даследчыкаў юрыдычнай 
тэрміналогіі лексікаграфічныя крыніцы XIX ст. утрымліваюць багаты 
матэрыял для ўстанаўлення структурных і семантычных змен у 
тэрмінасістэме права.

З’яўленне беларускіх перыядычных выданняў у пачатку XX ст., 
асабліва газеты “Наша Ніва”, таксама адыграла станоўчую ролю ў лёсе 
беларускага афіцыйнага маўлення. Публікаваліся матэрыялы аб рабоце 
Дзяржаўнай думы, каментарыі да законаў, рэзалюцыі, інструкцыі, 
справаздачы разнастайных камісій, у якіх выкарыстоўваліся адметныя для 
афіцыйна-справаводчага стылю лексіка і ўстойлівыя моўныя выразы.

Адзначанае дае падставы ацэньваць XIX -  пачатак XX ст. як этап 
закладвання лінгвістычных асноў афіцыйна-справаводчага стылю, 
падрыхтоўчы этап для выпрацоўкі сродкаў сучаснага беларускамоўнага 
заканадаўства [1; 10; 35; 37; 47].

2. Працэс лексікаграфічнай фіксацыі тэрміналогіі права ў 1920-х іт. 
пачынаўся амаль адначасова з працэсам першапачатковага яе 
выкарыстання ў тэкстах юрыдычнага зместу, а не пасля пэўнай апрабацыі 
тэрмінаў у практыцы ўжывання. Крыніцай лексічнага матэрыялу для 
слоўнікаў паслужылі рускамоўныя тэксты. За 1920-30-я гг. XX ст, былі 
складзены тры слоўнікі юрыдычнай тэрміналогіі. Два з іх, выдадзеныя ў 
1926 г., -  руска-беларускі і руска-ідыш-беларускі -  прызначаны для 
агульнага ўжывання. Невялікія па аб’ёме (3135 і каля 500 лексічных 
адзінак адпаведна), гэтыя слоўнікі былі перпшмі спробамі юрыдычнай 
лексікаграфіі сучаснай беларускай мовы. Корпус тэрміналогіі права, якая 
ўвайшла ў першыя створаныя ў XX ст. перакладныя руска-беларускія 
слоўнікі, быў вызначаны на падставе рускамоўных тэкстаў юрыдычнага
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зместу. Згодна з выпрацаванай і агульнапрынятай для ўсіх галін навукі 
методыкай, укладальнікі павінны былі арыентавацца пераважна на 
ўласную моўную базу: падбіраць адпаведнікі з агульнаўжывальнай лексікі; 
утвараць рознага тыпу неалагізмы; выкарыстоўваць старабеларускія 
тэрміны. Гэты прынцып у слоўніках даволі паслядоўна быў вьггрыманы. 
Праект слоўніка для Беларускай савецкай энцыклапедыі “Савецкае 
будаўніцтва і права” (1935 г.) меў службовы характар. Для агульнага 
ўжывання яго матэрыялы планавалася выкарыстоўваць у перспектыве. 
Рэалізаваныя ў ім падыходы да падбору беларускіх адпаведнікаў даюць 
карысны матэрыял для назіранняў: тэрміны славянскага паходжання, 
перакладзеныя ў папярэдніх слоўніках пераважна сродкамі беларускай 
мовы, былі заменены на транслітараваныя рускія, а тэрміны міжнароднага 
права не перакладаліся. Такія змены адлюстравалі тагачасныя тэндэнцыі 
адносна ўсёй лексікі літаратурнай мовы.

Да 1990-х гадоў у БССР не было выдадзена ніводнага слоўніка 
юрыдычных тэрмінаў. Апублікаваны ў 1992 г. “Юрыдычны 
энцыклапедычны слоўнік” не з’яўляецца лінгвістычным, паколькі апісвае 
рэаліі і паняцці. Дапаможнікам пры перакладзе або стварэнні юрыдычных 
тэкстаў па-беларуску ён можа служыць толькі ўскосна, аднак ілюструе 
некаторыя кірункі ў развіцці галіновай тэрміналогіі. Паказальная, 
напрыклад, спроба аднавіць у навуковым і практычным ужытку афіцыйна 
не прызнаваныя тэрміны {цывільнае права, мытны кодэкс, даверчая 
гр а м а та  і пад.).

У канцы XX -  пачатку XXI ст. было выдадзена некалькі перакладных 
практычных слоўнікаў для студэнтаў юрыдычных спецыяльнасцей. Гэтыя 
слоўнікі з прычыны недастатковага аб’ёму і шэрагу лінгвістычных 
недахопаў не могуць прэтэндаваць на нарматыўныя, як і тэрмінаграфічныя 
працы, створаныя беларускімі эмігрантамі Я.Станкевічам (“Некаторыя 
праўніцкія тэрміны беларускія”) і Л.Галяком (“Слоўнік юрыдычнай 
тэрміналогіі: беларуска-расейска-польскі”).

Роля нарматыўнага нададзена руска-беларуска-англійскаму анлайн- 
слоўніку пад назвай “Многоязычный словарь юрнднческнх термннов”, 
працу над якім з 2012 г. ажыццяўляе Нацыянальны цэнтр прававой 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь (НЦПІ). Гэты электронны слоўнік мае 
перавагу перад папяровымі варыянтамі болып шырокай даступнасцю для 
карыстальнікаў, магчымасцю няспыннага папаўнення яго аб’ёму. Для 
паўнавартаснага адлюстравання слоўнікам рэальнага стану беларускай 
юрыдычнай тэрміналогіі ў колькасных адносінах і ў плане лінгвістычнага 
выяўлення прававых паняццяў і спецыяльных выразаў мэтазгодным
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уяўляецца ўлічваць вопыт папярэдняга выкарыстання, што патрабуе 
стварэння картатэкі шляхам суцэльнай распіскі наяўных беларускамоўных 
тэкстаў юрыдычнага зместу. Заяўлены статус нарматыўнага слоўніка 
абавязвае на бездакорную дакладнасць адносна як выяўлення нормаў 
права, так і лінгвістычных нормаў, пгго патрабуе сумеснай работы 
спецыялістаў у галіне тэрміналогіі і ў галіне права. Для каардынацыі такой 
работы карысным было б стварэнне пры НЦШ Беларусі спецыяльнай 
тэрміналагічнай камісіі [1; 23; 28; 29; 43; 44; 45].

3. За 1920-ыя гг. была створана даволі значная колькасць заканадаўчых 
тэкстаў на беларускай мове, якія ў далейпшм з’явіліся асновай для работы па 
ўніфікацыі і стандартызацыі лінгвістычных сродкаў для прававой сферы. За 
аснову фарміравання беларускіх тэрмінаў заканадаўства быў узяты 
паняційны апарат адпаведнай тэрміналагічнай сістэмы рускай мовы: у СССР 
дзейнічала адзінае заканадаўства, а рэспубліканскія законы не складаліся па- 
беларуску. Вьпірацоўка беларускай юрыдычнай тэрміналогіі ажыццяўлялася 
ў працэсе перакладу на беларускую мову законаў, напісаных па-руску, 
шляхам падбору беларускіх аналагаў да адпаведных рускіх тэрмінаў. У такой 
сітуацыі іншамоўная тэрміналагічная сістэма можа выступаць матэрыялам 
альбо для адштурхоўвання, альбо дая запазычвання. На пачатковым этапе 
(1920-я -  пачатак 1930-х гт.) тэрмінатворчая праца вялася з улікам 
асаблівасцей жывой мовы і, у некаторай меры, традыцый старабеларускага 
канцылярска-юрыдычнага пісьменства.

Адсутнасць грунтоўнага перакладнога слоўніка мела вынікам, па- 
першае, даволі пашыраную ў той час як унутрьггаліновую, так і 
міжгаліновую полінайменнасць беларускіх тэрмінаў, па-другое, 
выкарыстанне аднаго і таго ж тэрміна для абазначэння розных рэалій. 3 
аднаго боку, гэта можна ацаніць як натуральную з’яву дая пачатковага этапу 
фарміравання тэрміналогіі, калі адбор найболып адэкватнага тэрміна з 
некалькіх магчымых варыянтаў яшчэ не завяршыўся. Але, з другога боку, 
непаслядоўнасць ва ўжыванні тэрмінаў прыводзіла да парушэння прынцыпу 
іх адзінства, патрабаванага правіламі юрыдычнай тэхнікі, і што яшчэ горш -  
да разыходжанняў у беларускіх і рускіх заканадаўчых тэкстах, якія з’яўляліся 
раўнапраўнымі і афіцыйнымі. У сувязі з гэтым у юрыдычнай практыцы 
ўзнікала пыганне аб аўтэнтычнасці тэксту закона пры раўнапраўнасці дзвюх 
моў: які тэкст у выпадку разыходжанняў павінен карыстацца перавагай -  
беларускі ці рускі.

3 сярэдзіны 1930-х іт. для беларускай мовы была вызначальнай 
арыентацыя на сродкі рускай мовы на ўсіх узроўнях, у тым ліку лексічным. 
Тэндэнцыя да выкарыстання жывой мовы як крыніцы стварэння тэрміналогіі,
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вызначальная для 1920-х гг., у далейшым не ўспрымалася як актуальная. 
Параўнанне тэкстаў 1920-х гг. з тымі ж самымі, перавыдадзенымі ў другой 
палавіне 1930-х гг., паказвае, што пры перадачы састаўных тэрмінаў 
перакладчыцкія трансфармацыі тэкстаў не практьжаваліся, структура 
тэрмінаў карэкціраваліся. На першае месца ў спосабах лінгвістычнага 
афармлення юрыдычных паняццяў выйшла калькаванне. Аднак жа 
праведзеныя падлікі засведчылі, пгго толькі трэцяя частка тэрмінаў, 
ужываных у 1920-х -  першай палавіне 1930-х гг., зведала структурныя 
змены: замену матывавальнай асновы, матывавальнай асновы і суфіксаў, 
толькі суфіксаў, значна радзей замяняліся матывавальныя асновы і прэфіксы, 
толькі прэфіксы. Адна з прычын выключэння часткі лексем з ужывання ў 
афіцыйнай сферы -  змена іх стылістычнага статусу, замацаваная слоўнікамі 
другой палавіны XX ст.

Уніфікацыя беларускіх эквівалентаў паводле стандарту рускіх тэрмінаў 
прывяла, з аднаго боку, да страты спецыфічнага маўленчага ўвасаблення 
шэраіу тэрмінаадзінак, з другога -  да амаль канчатковага знікнення 
полінайменнасці, недапушчальнай у мове закона, і да пэўнай стабілізацыі 
тэрмінаўжывання, пачынаючы ад 1960-х гадоў. Сфарміраваны на той час 
корпус юрыдычнай лексікі ў асноўным захоўвае дагэтуль сваё лінгвістычнае 
афармленне. Аднак некаторыя юрыдычныя паняцці ўсё яшчэ не атрымалі 
карэктнага, не пазбаўленага полінайменнасці, слоўнага ўвасаблення, асобныя 
аднаслоўныя тэрміны з неўласцівымі афіксамі патрабуюць струкгурнай 
карэкціроўкі. Для дасягнення аднастайнасці ўжывання юрыдычнай 
тэрміналогіі важна ўлічваць яе сістэмнасць, матывацыйную 
ўзаемазалежнасць тэрмінаў аднаго паняційнага поля [1; 2; 3; 5; 8; 9; 11; 14; 
15; 20; 26; 39; 46].

4. Уяўленні аб нейтральнасці марфалагічных сродкаў у апошнія 
дзесяцігодцзі змяніліся на карысць іх стьмістычнай значнасці. Прымяненне 
статыстычных методык дапамагло прыйсці да высновы, пгго ў розных стылях 
частата ўжывання часцін мовы неаднолькавая. У сувязі з гэтым важным 
паказчыкам для характарыстыкі стылёвых асаблівасцей тэксту, акрамя 
адметных спосабаў прымянення марфалагічных формаў, варта лічыць 
частотнасць іх ужывання.

А. Канстатуючы характар выказвання заканадаўчага маўлення абумовіў 
вялікую колькасць назоўнікаў, а здольнасць субстантываў, утвораных ад 
дзеясловаў, забяспечваць высокую ступень тэрмінаванасці, паняційнай 
насычанасці, абагульненасці сэнсу выказвання забяспечыла іх найболыпае 
пашьгрэнне ў мове права. Асаблівай прадуктыўнасцю ў рускамоўных тэкстах 
вызначаліся ўтварэнні з суфіксамі -ны]-/-енп]-/-аны]-. Супастаўленне
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беларускамоўных тэкстаў з адпаведнымі арыгінальнымі паказала, нгго 
частотнасць у іх названых аддзеяслоўных назоўнікаў на розных часавых 
адрэзках не была аднолькавай. У тэкстах 1920-х гг. з прычыны арыентацьгі на 
асаблівасці жывой мовы (а такія дэвербатывы -  кніжны сродак) і імкнення 
ствараць законы на даступнай для карыстальніка мове іх пазбягалі па 
магчымасці пры перакладзе рознымі спосабамі. Часцей за ўсё замянялі на 
дзеяслоў і яго формы, на назоўнікі з інпіымі суфіксамі ці на 
нульсуфіксальныя, у асобных выпадках проста прапускалі. Як паказалі 
назіранні, прычына адзначаных трансфармацый была не толькі ў саміх 
адцзеяслоўных назоўніках (у іх кніжнасці, абстрагаванасці), а і ў 
неўласцівасці для тагачаснай беларускай мовы тых структур, у складзе якіх 
дэвербатывы былі ў арыгінальным тэксце (канструкцыі з нанізваннем 
склонавых формаў назоўнікаў, з прыназоўнікамі пры і в з неўласцівым для 
тагачаснай беларускай мовы іх значэннем, з вытворнымі адыменнымі 
прыназоўнікамі; так званыя расшчэпленыя выказнікі). 3 другой палавіны 
1930-х іт. колькасць названых трансфармацый зменшылася (у КК з 74 да 56 
выпадкаў, у 18 выпадках выкарыстаны адпаведнікі-калькі; у ГК з 67 да 24, у 
ГПК з 57 да 28). У тэкстах 1950-х іт. замены рускіх дэвербатываў з суфіксамі 
-нід-/-енід-/-анід- або іх пропускі адзначаюцца толькі ў адзінкавых выпадках, 
у далейшым такія формы цалкам калькаваліся або нават транслітараваліся, 
пгго можна патлумачыць як лінгвістычнымі (змена агульнага кірунку 
развіцця літаратурнай мовы), так і пазалінгвістычнымі фактарамі (адказнасць 
перакладчыкаў за парушэнне нормаў права брала верх над адказнасцю за 
парушэнне моўных нормаў; мова заканадаўчых тэкстаў не была аб’ектам 
навуковых даследаванняў). Разам з тым у 1950-я гады быў дасягнуты прагрэс 
у нармалізацьгі выкарыстання адцзеяслоўных назоўнікаў: замест раней 
ужываных ппучных утварэнняў былі знойдзены адэкватныя беларускія 
эквіваленты, пераадолена варыянтнасць лінгвістычнага афармлення 
дэвербатываў, ужыванне некаторых было адкарэкціравана з улікам карэляцыі 
з іншымі аднакаранёвымі юрыдычнымі тэрмінамі. 3 канца 1950-х гг. 
назоўнікі з суфіксамі -нн-/-енн-/-анн- замацаваліся ў беларускамоўных 
заканадаўчых тэкстах як канстантны стылёвы элемент. Вынікам уніфікацыі 
беларускіх варыянтаў паводле стандарту рускамоўнага тэксту стала 
ўжыванне неўласцівых для беларускай мовы транслітараваных 
аддзеяслоўных назоўнікаў стараславянскага паходжання або ўтвораных са 
стараславянскімі структурнымі элементамі (прадастауленне, прадстауленне, 
разгалашэнне, узбуджэнне, пабуджэнні). Граматычны і лексічны патэнцыял 
беларускай літаратурнай мовы дазваляе пазбегнуць ужывання такіх формаў 
(замест права ўзбуджэння пытання -  права ўзняць пы танне, замест нізкія
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пабуджэнні -  нізкія матывы / намеры, замест разгалашэнне звестак -  
абнародаванне /распаусюджванне звестак).

Б. Частотнасць кароткіх формаў прыметнікаў у агульналітаратурным 
ужытку для беларускай і рускай моў неаднолькавая. Параўнальная іх 
рэдкасць у беларускай мове абумоўлена гістарычна. Назіранні ж за 
ўжываннем прыметнікаў у паралельных заканадаўчых тэкстах 1920-х -  
першай палавіны 1930-х гг. паказваюць, пгго пры абсалютнай адсутнасці 
абмежаванняў на выкарыстанне поўных прыметнікаў рускім іменным 
прыметнікам у прэдыкатыўнай функцыі амаль паслядоўна адпавядалі такія ж 
па форме беларускія. Выключэнне складаюць выпадкі накшталт абавязковы, 
аднародны, карысны, калі ўтварэнне кароткай формы ў беларускай мове 
немагчымае. У 1950-ыя гады намячаецца, а ў тэкстах 1960-1970-х гг. 
замацоўваецца пашырэнне ў беларускіх тэкстах поўных формаў. Змяншэнне 
колькасці кароткіх формаў прыметнікаў у мове заканадаўства адлюстроўвае 
з’яву, характэрную для ўсёй беларускай літаратурнай мовы.

Нашы назіранні не пацвярджаюць даволі распаўсюджанае ў літаратуры 
па стылістыцы сцвярджэнне, што менавіта кароткія прыметнікі болын 
выразна перадаюць волевыяўленне, надаюць выказванню катэгарычнасць, 
таму і больш прыдатныя, чым поўныя, для афіцыйнага ўжытку. Параўнанне 
фармулёвак, у адной з якіх прыметнік ужыты ў кароткай форме (павінен), а ў 
другой у поўнай ([кожны] абавязаны) прыводзяць да высновы, пгго не форма, 
а семантыка прыметнікаў з’яўляецца падставай для залічэння іх да 
стылеўтваральных сродкаў заканадаўчых тэкстаў. Значэнне мадальнасці, 
імператыўнасці забяспечвае паўнавартаснае выкананне поўнымі 
прыметнікамі іх стылістычнай функцыі ў беларускамоўных тэкстах нароўні з 
аналагічнымі кароткімі ў рускамоўных. Адрозненні ў ацэнцы стылістычнага 
патэнцыялу прыметнікаў у дзвюх мовах абумоўлены разыходжаннямі ў 
напаўненні катэгорый кніжнае -  размоўнае. Тое, што для рускай граматыкі, 
пабудаванай на стараславянскіх (кніжных) традыцыях, з’яўляецца 
размоўным (у даным выпадку поўныя прымеінікі), для беларускай -  
літаратурнае, нарматыўнае.

В. У тэкстах розных галін заканадаўства у болыпай або меншай меры 
прадстаўлены займеннікі ўсіх разрадаў, акрамя пытальных. У тэкстах 1920-х 
-  пачатку 1930-х гг. найболын частотнымі, паводле нашых падлікаў, 
аказаліся ўказальныя, што тлумачыцца іх здольнасцю падтрымліваць 
адназначнасць і дакладнасць юрыдычных фармулёвак. Напрыклад, у КК-28 
на 984 ужыванні ўсіх займеннікаў на ўказальныя прыпадае 310 ужыванняў, а 
асабовых -  толькі 160. У беларускіх тэкстах у параўнанні з адпаведнымі 
рускімі колькасць указальных яшчэ і павялічвалася, каб болып зразумела
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перадаць змест, за копгг замены рускіх займеннікаў іншых разрадаў: 
асабовага ( о т  -  гэты я дзеянні), прыналежнага (своего заключеныя -  гэ т а га  
заключэння). Шматзначныя рускія займеннікі перакладаліся ў залежнасці ад 
іх семанггычнай функцыі. Напрыклад, займенніку т о т  адпавядаў то й  пры 
ўказанні на адзін прадмет, з’яву пры выбары (то й  шш т о й  деятельностью -  
то й  або іншай дзейнасцю), і т а к і пры перадачы адсылачнага значэння ‘той 
самы, пгго і ў папярэднім маўленні’ (т о  ж е  д е я те  -  такое самае дзеянне). 
Пачынаючы ад другой палавіны 1950-х гг. займенніку т о т  паслядоўна 
адпавядае эквівалент то й  для ўсіх адценняў значэння.

Кніжны і ўстарэлы ў агульным ужьггку таковой меў беларускім 
адпаведнікам суадносны назоўнік (согласые на таковое -  згода на 
ўсынауленне), асабовы займеннік (прынять таковое -  прыняць я го). 
Найболып удалым эквівалентам з’яўлялася спалучэнне ўказальных 
займеннікаў гэты  або т а к і з назоўнікам, ідэнтыфікаваным займеннікам 
таковой. Указальны займеннік, імпліцытна змяшчаючы ў сабе пэўную 
характарыстыку аб’екта, названага назоўнікам, яшчэ болыц канкрэтызаваў 
выказванне, а азначэнне пры назоўніку нейтралізавала таўталогію (вне 
ысправытельно-трудовых уч р е ж д е тй , в канцелярт таковы х -  па-за 
папраўна-працоўнымі ўстановам і, у  канцылярыі гэ ты х ус та н о ў). 
У рускамоўных тэкстах другой палавіны XX ет. займеннік таковой ужо не 
выкарыстоўваўся, праблема неаднастайнасці яго ўжывання вырашылася 
аўтаматычна.

Ролю ўказальных займеннікаў у заканадаўчых тэкстах выконваюць і 
пранаміналізаваныя прыметнікі і дзеепрыметнікі настоягцгш, данный і інш. 
Паказальная гісторыя ўжывання беларускага адпаведніка пранамінатыва 
данный. У 1920-я і 1930-я іт. яго беларускім адпаведнікам з’яўляўся 
пранамінатыў даны, ужыванне якога дыферэнцыравалася з дзееггрыметнікам 
дадзены. У тэкстах 1950-х іт. данный у адных выпадках перакладаецца як 
даны, у іншых -  як гэ ты . Такое вар’іраванне пры семантычнай тоеснасці 
гэтых слоў, нягледзячы на іх стылістычную адрознасць (даны -  стылістычна 
маркіраванае, а гэты  -  нейтральнае), не пагаршала якасць перакладу. У 
тэкстах 1970-х і 1980-х гг. пранамінатыву данный паслядоўна адпавядае 
даны, а пачынаючы ад 1990-х іт. -  дадзены. Непаслядоўнасць ужывання ў 
тэкстах у пэўнай меры з’явілася вынікам варыянтнай фіксацыі ў 
лексікаграфічных крыніцах.

Г. Паказчыкам марфалагічнай спецыфікі мовы законаў выступае і 
частотнасць дзеясловаў. У афіцыйна-справаводчым стылі яна ніжэйшая, чым 
у іншых. Пры выкарысташгі і гэтай часціны мовы колькасныя параметры ў 
паралельных беларуска- і рускамоўных тэкстах на працягу XX ст. не
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супадаюць, што абумоўлена граматычнымі асаблівасцямі моў. 
Беларускамоўныя заканадаўчыя тэксты 1920-х- першай палавіны 1930-х гг. 
утрымлівалі дзеясловаў на 31,6 %  больш, чым рускамоўныя (у сярэднім 79 
дзеясловаў на 1000 словаўжыванняў супраць 49) за копгг замены неўласцівых 
формаў дзеепрыметнікаў, у тым ліку і субстантываваных (не гтею гцш ш  -  
якія не маюць), аддзеяслоўных назоўнікаў (право прглостановлення -  права 
прыпыняць), канструкцый з вытворнымі прьшазоўнікамі (в случае отказа 
давать показангля -  калі адмовіцца даваць паказанні). Асобныя замены не 
былі абумоўленымі граматычна (вправе -  мае права, обеспечете свободьі 
союзов -  забеспячэнне волі ўтвараць саюзы). Пачынаючы ад другой палавіны 
1950-х гг., адзначаецца паступовая граматычная ўніфікацыя перакладнога 
тэксту з арыгінальным, разрыў у колькасці ўжыванняў дзеясловаў знізіўся з 
79 да 67 на тысячу словаўжыванняў у тэкстах 1980-90-х гг. Змяняўся 
часцінамоўны склад рускіх граматычных формаў, перададзеных па-беларуску 
дзеясловамі, і іх працэнтныя суадносіны. Адбывалася ў асноўным 
трансфармацыя неўласцівых для беларускай мовы формаў дзеепрыметнікаў. 
У выніку атрымалі болыпае пашырэнне суфіксальныя адцзеяслоўныя 
назоўнікі з абстрактным значэннем і канструкцыі з вытворнымі, перш за ўсё 
адыменнымі, прыназоўнікамі, пгго ў сваю чаргу адбілася на характары 
сінтаксісу заканадаўчых тэкстаў.

Ацэньваць інфінітыў як стылеўтваральны сродак мовы заканадаўчых 
дакументаў варта, на наш погляд, дыферэнцыравана: размяжоўваць функцыі 
незалежнага інфінітыва (С а ве ту М н іс т р а у  прыняць) і залежнага (С авет 
М н іс т р а у  павінен прыняць). Па-за кангэкстам інфінітывы з’яўляюцца 
стылістычна нейтральнымі. Залежны інфінітыў з-за аслабленасці лексічнага 
значэння сам па сабе не мае здольнасці да пабуджальнасці. Семантыка 
імператыўнасці канцэнтруецца ў падпарадкавальным кампаненце 
словазлучэння. Высокую ступень імператыўнасці словазлучэнню надаюць 
прэдыкатыўныя прыметнікі павінен, абавязан (параўн.: камісія даручае 
правесці -  камісія павінна правесцІ) [1; 12; 16; 17; 18; 19; 32; 33].

5. Адмегнай асаблівасцю сінтаксісу заканадаўчых тэкстаў 1920-х -  
першай палавіны 1930-х іт. з’явілася спрашчэнне ў працэсе перакладу 
грувасткіх сінтаксічных канструкцый арыгінальных тэкстаў. Кампрэсіі 
падвяргаліся пераважна рускія шматкампанентныя сінтаксічныя канструкцыі 
з элементамі “кніжнага” маўлення: словазлучэнні з нанізваннем назоўнікаў; 
атрыбутыўна-іменныя словазлучэнні з сэнсава непаўназначнымі 
дзеяслоўнымі формамі; прэдыкатыўньія адзінкі з “расшчэпленымі” 
выказнікамі. За кошт пропуску семантычна аслабленых слоў шматчленныя 
рады рабіліся болып кампактнымі, а трансфармаваныя спалучэнні захоўвалі
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сэнсавыя элементы прапушчанай адзінкі імплідытна. У выніку сэнс 
перакладных заканадаўчых палажэнняў рабіўся болып празрыстым, не 
страчваючы пры гэтым семантычнай адпаведнасці арыгіналу. У тэкстах 
пачатковага этапу адзначаны трансфармадыі структуры і на ўзроўні сказа, 
але яны не мелі сістэмнага характару. Сінтаксічныя пераўтварэнні пры 
перакладзе былі абумоўлены дзвюма задачамі: пазбегнудь выкарыстання 
неўласцівых для беларускага узусу пэўных марфалагічных формаў, 
ужываных у арыгінальных тэкстах; спрасціць успрыманне карыстальнікам 
сэнсу складаных юрыдычных фармулёвак. 3 другой палавіны 30-х гг. XX ст. 
намячаецца паступовае адступленне ад выкарыстання трансфармацый пры 
перакладзе. Пачынаючы ад 1960-х гг. структура названых сінтаксічных 
адзінак у перакладных і арыгінальных тэкстах цалкам супадае.

Пры агульнай для беларуска- і рускамоўных тэкстаў перавазе простых 
сказаў перад складанымі ў перакладных тэкстах колькасць складаных 
болыпая, чым у арыгінальных. У 1920-я -  пачатку 1930-х іт. колькасная 
перавага атрымлівалася за копгг пераўтварэння ў даданыя часткі 
словазлучэнняў з аддзеяслоўнымі назоўнікамі (для полученш выгод -  каб 
мець карысьць), вытворнымі прыназоўнікамі (в случае прызнанш -  калі будзе 
прызнаны), неўласцівымі для беларускай мовы формамі дзеепрыметнікаў 
(проызводягцымся в суде -  якія вядуцца ў  судзе), у другой палавіне XX ст. -  
толькі за копгг дзеепрыметнікавых зваротаў.

Трансфармацыя дзеепрыметнікавых зваротаў у даданыя часткі 
складаных сказаў на працягу ўсяго XX ст. у сярэднім у 3 разы зніжала 
частотнасць іх ужыванняў у якасці ўскладняльнага элемента простых сказаў 
у параўнанні з рускамоўнымі тэкстамі.

Канструкцыі з вьггворнымі прыназоўнікамі, малаўласцівыя для 
агульналітаратурнага маўлення пачатку XX ст., у беларускамоўныя 
заканадаўчыя тэксты траллялі ў працэсе перакладу. Поруч з калькаваннем 
ажыццяўляліся спробы перадаць іх сэнсава адпаведнымі невытворнымі 
(путём  продажы -  праз продаж), пазбегнуць іх ужывання праз пропуск 
знамянальнага кампанента вытворнага прьюазоўніка (пры н а л т т  согласш -  
пры згодзе), замены на злучнік (в выде промысла -  як промысел). 3 другой 
палавіны XX ст. у заканадаўчых тэкстах адзначана амаль паслядоўная 
адпаведнасць рускім канструкцыям з вьггворнымі прыназоўнікамі 
калькаваных эквівалентаў. Пранікненне ў беларускі узус рускіх мадэляў 
прыназоўнікавых канструкцый выюгікала ў ім пэўныя дэфармацыі. У 
прыватнасці, адбылося звужэнне семантычнага аб’ёму некаторых 
невытворных прыназоўнікаў. Напрыклад, не фіксуюцца ў цяперашніх 
тлумачальных слоўніках шмат якія адценні акалічнаснага значэння

33



прыназоўніка праз: спосабу дасягнення выніку (абарона праз ужыванне мер); 
тоеснасці выніку дзеяння (пазбауленне грамадзянства Б С С Р  і праз т о е  
самае грамадзянства Б С С Р ); прычыны (небяспечны праз сувязь з) [1; 22; 24; 
25; 40].

6. Устойлівыя ўзнаўляльныя выразы -  абавязковы атрыбут мовы 
заканадаўства. Супаставіўшы прадстаўленыя ў навуковай літаратуры 
меркаванні наконт сутнасці паняццяў ш там п і клішэ, пгго ўжываюцца 
адносна такіх выразаў, мы прыйшлі да высновы аб мэтазгоднасці карыстацца 
тэрмінамі юрыдычныя клішэ або стандартызаваныя моўныя сродкі, паколькі 
ш там п не мае такіх неабходных для афіцыйнага маўлення параметраў, як 
дакладнае, адназначнае выказванне думкі, стылістычная нейтральнасць. 
Выкарыстанне пггампаў сведчыць аб нізкай маўленчай культуры, выклікае 
негатыўныя адносіны адрасата. Юрыдычныя клішэ як лінгвістычны 
феномен -  малавывучаная з’ява, аб чым сведчыць супярэчлівасць поглядаў 
на некаторыя звязаныя з тэорыяй клішэ пытанні. Напрьпслад, не мае 
адназначнага вырашэння праблема класіфікацыі, вызначэння прыналежнасці 
адносна пэўнага моўнага ўзроўню. Даследаваны намі фактычны матэрыял 
дазваляе канстатаваць гібрыдны характар юрыдычных клішэ: састаўныя 
тэрміны, напрыклад, з’яўляюцца прыналежнасцю лексічнага ўзроўню мовы, 
у той жа час многія з іх прадстаўлены атрыбутыўна-іменнымі 
словазлучэннямі, што дазваляе іх лічыць сінтаксічнымі адзінкамі. Адносіць 
да стандартызаваных сродкаў аднаслоўныя тэрміны няма падстаў: 
непадзельнасць, устойлівасць дасягаецца менавіта далучэннем да 
аднаслоўнага тэрміна ўдакладняльных кампанентаў.

У 1920-я -  першай палавіне 1930-х іт. устойлівыя юрыдычныя формулы 
падвяргаліся такім жа трансфармацыям, як і фразеалагічна не звязаныя 
канструкцыі. Напрыклад, атрыбутыўна-іменныя словазлучэнні перакладаліся 
праз даданую азначальную частку (не обраіценные к ысполненыю прнговоры -  
прысуды, якія не пачалі яшчэ выконвацца), словазлучэнні падвяргаліся 
кампрэсіі (подвергнуть немедленному аресту -  неадкладна заарыштаваць), 
перадаваліся праз аднаслоўныя адпаведнікі (не прыводыть в ысполнете -  не 
выконваць). Трансфармаваныя выразы не пазбаўлялі тэксты афіцыйнасці. 
Аднак няўзгодненасць прыёмаў і спосабаў перакладу вяла да варыянтнасці, 
якая супярэчыла стандартызаванасці. Аднастайнасць ва ўжыванні 
ўсталявалася ў другой палавіне XX ст., калі запанаваў найболын просты 
спосаб дасягнення зместавай адпаведнасці -  паслоўны пераклад. Можна 
сцвярджаць, пгго склад і характар афармлення беларускіх юрыдычных клішэ 
выразна адрозніваліся б ад цяперашніх, калі б замест калькавання былі
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канчаткова выпрацаваны і замацаваліся прыёмы і спосабы падбору 
эквівалентаў, стварэнне якіх пачыналася ў 1920-я іт. [1; 13; 23].

7. Выразнай адметнасцю мовы заканадаўчых тэкстаў з’яўляецца яе 
перакладны характар. Вывучэнне рознаўзроўневай адпаведнасці 
перакладных тэкстаў арыгінальным дазваляе вылучыць асноўныя этапы 
фарміравання і ўдасканалення лінгвістычных сродкаў беларускамоўнага 
заканадаўства XX ст.

1920-я -  першая палавіна 1930-х г г . Сродкі афіцыйна-справаводчага 
стылю грунтаваліся на традыцыях мастацкай літаратуры і публіцыстыкі, пгго 
адбілася на лінгвістычных асаблівасцях заканадаўчых тэкстаў. Для гэтага 
этапу характэрны трансфармацыйны пераклад, які выявіўся ў незахаванні 
струкгурнага і іраматычнага паралелізму арыгінальных і перакладных 
тэкстаў. Граматычныя і лексічныя трансфармацыі былі абумоўлены не толькі 
імкненнем да зразумеласці юрыдычных фармулёвак для працоўных, піто 
адпавядала патрабаванням часу, але і спецыфікай выпрацоўкі літаратурных 
нормаў (у адрозненне ад рускай мовы) на аснове жывога маўлення, 
пурыстычнаму напрамку развіцця агульналітаратурнай мовы.

Другая папавіна 1930-х -  першая палавіна 1950-х г г . Этал паслоўна- 
трансфармацыйнага перакладу. Паступовы пераход да літаральнай перадачы 
арыгінальнага тэксту меў вынікам адступленне ад захавання адметных рысаў 
беларускай мовы. Апагеем гэтага адступлення з’явілася выкарыстанне ў 
тэкстах законаў транслітараванай лексікі (залогавыя абрамяненні, з прычыны 
слабавумія, неумяняемы с та н  і да т. п.). Адзначаныя ў мове заканадаўства 
з’явы выразна карэліруюцца са зменай тэндэнцый у агульналітаратурнай 
мове: у гэты час фарміраванне яе лексічных і граматычных нормаў пачало 
скіроўвацца на адпаведныя нормы рускай мовы.

Другая палавіна 1950-х -  пачатак X X I  с т . Этап паслоўнага перакладу. 
Такі від перакладу запатрабаваў і граматычнага прыпадабнення. Дзеля 
дасягнення аднастайнасці сродкаў выяўлення захоўваліся не толькі 
семантычныя, але і фармальныя асаблівасці арыгінала. Пры гэтым асобныя 
сінтаксічныя канструкцыі рускай мовы, змешваліся з беларускамоўнымі, 
паступова засвойваліся і пераставалі ўспрымацца як чужыя. 
У агульналітаратурнай мове, за выюпочэннем непрацяглага “адраджэнскага” 
часу, адбывалася ўніфікацыя лексічных і граматычных асаблівасцей на ўзор 
рускай мовы. Тэндэнцыі 1960-х і 1985-1995-х іт. да процідзеяння 
пранікненню ў беларускую мову іншамоўнага матэрыялу заканадаўчыя 
тэксты амаль не закранула і выявілася ў тым, пгго была адкарэкціравана 
ўжываная раней транслітараваная лексіка і ўдакладнены словаўтваральныя 
асаблівасці некаторых тэрмінаў.
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Акрамя тэндэнцый агульнага характару ў мове заканадаўства 
адлюстраваны і многія прыватныя, нгго закранаюць асобныя моўныя з’явы. 
Напрыклад, змяншэнне ў заканадаўчых тэкстах на працягу XX ст. колькасці 
кароткіх формаў прыметнікаў за копгг павелічэння поўных адлюстроўвае 
тэндэнцыю, характэрную для ўсёй беларускай літаратурнай мовы.

У адрозненне ад камунікатыўна-прагматьгчных рысаў, якія слушна 
лічацца ўніверсальнымі, лінгвістычныя рысы такімі лічыць не правамерна. 
Яны спецыфічныя для кожнай нацыянальнай мовы. Нават ва ўмовах 
істотных інтэрферэнцыйных працэсаў беларуска- і рускамоўныя 
заканадаўчыя тэксты адрозніваюцца шэрагам параметральных прыкмет, 
асабліва заўважных на граматычным узроўні.

Беларускамоўныя законы публікаваліся як асобнымі выданнямі, 
прызначанымі ў асноўным для спецыялістаў, так і друкаваліся для 
шырокага азнаямлення ў агульнадаступных перыядычных выданнях (у 
прыватнасці, у газеце “Звязда”). Гэта дае падставы сцвярджаць што 
заканадаўчае маўленне побач -  хоць і не нароўні -  з мастацкім і 
публіцыстычным з’яўлялася сферай выпрацоўкі нормаў беларускай 
літаратурнай мовы, у той жа час яно стала адным з каналаў пранікнення 
шэрагу (найперш граматычных) сродкаў рускай мовы, пляцоўкай іх 
засваення і пашырэння ў агульналітаратурную мову [1; 4; 6; 7; 21; 33; 41].

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў
Матэрыялы даследавання выкарыстоўваюцца для ўніфікацыі 

перакладу юрыдычнай тэрміналогіі. Манаграфія “Мова беларускага 
заканадаўства XX стагодцзя: генезіс і эвалюцыя”, якая стала асновай для 
напісання дысертацыі, уключана ў інфармацыйна-прававыя рэсурсы, што 
фарміруюцца Нацыянальным цэнтрам прававой інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь. Вынікі даследавання, датычныя асаблівасцей словаўтварэння 
беларускай юрыдычнай тэрміналогіі, прыёмаў перакладу шматзначнай 
лексікі, метадаў выбару найбольш дакладных эквівалентаў мове арыгінала, 
спецыфікі сінтакеічнага афармлення састаўных тэрмінаў 
выкарыстоўваюцца пры развіцці беларускамоўнай часткі базы даных 
“Словарь юрнднческнх термннов на белорусском, русском н англнйском 
языках”, што фарміруецца НЦПІ Беларусі, а таксама ў метадычнай рабоце, 
якую НЦГП праводзіць з дзяржаўнымі органамі (арганізацыямі) з мэтай 
павьппэння якасці прававых актаў; пры выкладанні курса “Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)” для студэнтаў юрыдычных спецыяльнасцей.

Пракгычнае выкарыстанне вынікаў дысертацыйнага даследавання 
пацверджана акгамі ўкаранення.
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Вынікі даследавання могуць быць запатрабаваныя таксама пры 
распрацоўцы пытанняў функцыянальнай стылістыкі, гісторыі беларускай 
літаратурнай мовы новага перыяду, перакладазнаўства, тэрміназнаўства і 
тэрмінаграфіі, юрыдычнай лінгвістыкі.
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РЭЗЮМЭ
Кулеш Г анна Іванаўна

Фарміраванне і развіццё мовы беларускага заканадаўства 
XX -  пачатку XXI стст. (на матэрыяле беларускамоўных 

заканадаўчых тэкстаў)
Ключавыя словы: афіцыйна-справаводчы стыль, мова заканадаўства, 

юрыдычная лінгвістыка, заканадаўчыя тэксгы, пераклад, юрыдычная 
тэрмінаграфія, полінайменнасць тэрмінаў, граматычныя трансфармацыі, 
калькаванне, частотнасць ужывання, стылеўтваральны сродак, сінтаксічная 
кампрэсія, ускладняльныя канструкцыі, юрыдычньія югішэ.

Мэта даследавання: выявіць асаблівасці выпрацоўкі лінгвістычных 
сродкаў заканадаўчых тэкстаў на лексічным, марфалагічным і сінтаксічным 
узроўнях, устанавіць заканамернасці іх развіцця і ўдасканалення.

Метады даследавання: апісальны, параўнальна-гістарычны,
квантытатыўны, супастаўляльны, індуктьізчш.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню ў беларускім мовазнаўстве 
праведзена комплекснае лінгвістычнае даследаванне беларускамоўных 
заканадаўчых тэкстаў XX -  пачатку XXI ст., паказаны заканамернасці 
выпрацоўкі стылеўтваральных сродкаў, выяўлены адметнасці іх развіцця ў 
параўнанні з паралельнымі рускамоўнымі. Устанаўленне ступені супадзення і 
адрознення асноўных стылістычных маркераў заканадаўчай разнавіднасці 
афіцыйна-справаводчага стылю ў арыгінальных і перакпадных тэкстах 
дазволіла канстатаваць уздзеянне тэндэнцый развіцця агульналітаратурнай 
мовы на стварэнне і эвалюцыю лексічных і граматычных сродкаў мовы 
заканадаўства, абгрунтаваць ацэнку статусу мовы законаў як функцыянальную 
разнавіднасць літаратурнай мовы, якой уласцівы своеасаблівы комплекс 
лінгвістычных сродкаў, абумоўлены нацыянальнай спецыфікай літаратурнай 
мовы, удакладніць склад гэтых сродкаў у беларускай мове і іх іерархічную 
структуру.

Рэкамендацьгі па выкарыстанні атрыманых вынікаў. Матэрыялы 
даследавання выкарыстоўваюцца пры развіцці беларускамоўнай часткі базы 
даных “Словарь юрнднческнх термннов на белорусском, русском н 
англяйском языках”, што фарміруецца НЦШ Беларусі, а таксама ў метадычнай 
рабоце, якую НЦШ праводзіць з дзяржаўнымі органамі (арганізацыямі) з 
мэтай павышэння якасці прававых акгаў; пры выкладанш курса “Беларуская 
мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў юрыдычных спецыяльнасцей.

Галіна выкарыстанння: мовазнаўства, стылістыка, гісторыя
літаратурнай мовы, юрыдычная лінгвістыка, перакладазнаўства, 
тэрміназнаўства, тэрмінаграфія.
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РЕЗЮМЕ
Кулеш Анна Ивановна

Формирование и развитие языка белорусского законодательства XX -  
начала XXI вв. (на материале белорусскоязычных законодательных текстов)

Ключевые слова: официально-деловой стиль, язык законодательства, 
юридическая лингвистика, законодательные тексты, перевод, юридическая 
терминография, полинаименование терминов, грамматические трансформации, 
калькирование, частотность употребления, стилеобразующее средство, 
синтаксическая компрессия, осложняющие конструкции, юридические клише.

Цель исследования: выявить особенности создания лингвистических средств 
законодательных текстов на лексическом, морфологическом и синтаксическом 
уровнях, установить закономерности их развития и совершенствования.

Методы исследования: описательный, сравнительно-исторический,
квантитативный, сопоставительный, индуктивный.

Полученные результаты и их новизна. Впервые в белорусском 
языкознании проведено комплексное лингвистическое исследование 
белорусскоязычных законодательных текстов XX -  начала XXI в., показаны 
закономерности создания стилеобразующих средств, выявлены отличия их 
развития в сравнении с параллельными русскоязычными. Установление степени 
совпадения и отличия основных стилистических маркеров законодательной 
разновидности официально-делового стиля в оригинальных и переводных 
текстах позволило констатировать воздействие тенденций развития 
общелитературного языка на создание и эволюцию лексических и 
грамматических средств языка законодательства, обосновать оценку статуса 
языка законов как функциональную разновидность литературного языка, 
которому присущ своеобразный комплекс лингвистических средств, 
обусловленный национальной спецификой литературного языка, уточнить состав 
этих средств в белорусском языке и их иерархическую структуру, раскрыть 
причины грамматических деформаций в белорусском языке.

Рекомендации по использованию полученных результатов. Материалы 
исследования используются при развитии белорусскоязычной части базы данных 
“Словарь юридических терминов на белорусском, русском и английском 
языках”, формируемый НЦПИ Беларуси, а также в методической работе, 
проводимой НЦПИ с государственными органами (организациями) с целью 
повышения качества правовых актов; при преподавании курса “Белорусский 
язык (профессиональная лексика)” для студентов юридических специальностей.

Область применения: языкознание, стилистика, история литературного 
языка, юридическая лингвистика, переводоведение, терминоведение, 
терминография.
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SUMMARY

Kulesh Anna Ivanovna

Formation and development of the Belarusian language legislation of the XX -  
the beginning of the XXI century (on the basis of Belarusian legislative texts)

Keywords: official-business style, legislation language, legal linguistics, 
legal texts, translation, legal terminography, poliname of the terms, grammatical 
transformation, tracing, frequency of use, trailblazing tool, syntax compression, 
complicating construction, leveling of the grammatical features, legal сИсЬё.

Purpose of the research: to reveal features of the linguistic means 
formation of the legislative texts on lexical, morphological and syntactic levels, 
to establish the laws of their development and improvement.

Research methods: descriptive, comparative-historical, quantitative, 
comparative, inductive.

The results and their novelty. For the first time in Belarusian linguistics 
carried out a comprehensive linguistic research of the Belarusian legislative 
texts of XX -  beginning of XXI century, patterns of the style-forming agents 
creation is shown, the differences of their development in comparison with 
parallel Russian-speaking ones is revealed. Establishing the degree of the 
overlap and differences between basic stylistic markers of the legislative 
varieties of the official style in the original and translated texts allowed to 
ascertain the impact of the common literary language development trends in the 
creation and evolution of lexical and grammatical laws of language means to 
justify an assessment of the laws of language status as a functional kind of 
literary language, which is inherent with a kind of complex linguistic means, due 
to the specifics of the national literary language, specify the composition of 
these funds in Belarusian language and their hierarchical structure to reveal the 
reasons of grammatical deformations in the Belarusian language.

Recommendations for the results use. Materials of the research used in 
the study of the development of the Belarusian database "Dictionary of legal 
terms in the Belarusian, Russian and English languages", formed by The 
National Center of Legal Information of the Republic of Belarus, as well as the 
methodical work carried out by The National Center of Legal Information, with 
the state agencies (organizations) in order to improve the quality of legal acts; in 
teaching the course "Belarusian language (professional vocabulary)" for students 
of the legal branches of study.

Application area: linguistics, stylistics, the history of the literary language, 
legal linguistics, translation, terminology, terminography.
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