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БЕЛАРУСКАМОЎНЫ ТЭКСТ КАНСТЫТУЦЫІ ПОЛЬСКАЙ РЭСПУБЛІКІ 
17 САКАВІКА 1921 г. ЯК КРЫНІЦА ГІСТОРЫІ 

АФІЦЫЙНА-ДЗЕЛАВОГА СТЫЛЮ 

Характеризуется белорусский перевод 
Конституции Польши 1921 г., изданный в Виль-
не в 1924 г.; обосновывается целесообраз
ность использования перевода в качестве 
источника истории официально-делового сти
ля белорусского языка. 

The article characterizes the Belarusian 
translation of the Poland Constitution of 1921, 
which was published in Vilnja in 1924; the ex
pediency of its use as a history source of an of
ficial style in the Belarusian language is proved. 

1. Перадгісторыя з'яўлення Канстытуцыі Польскай Рэспублікі на 
беларускай мове. У Першую сусветную вайну з'явілася магчымасць для 
аднаўлення дзяржаўнасці Польшчы, страчанай у выніку трох яе падзелаў. 
У лістападзе 1918 г. ваенную і цывільную ўладу ў Варшаве ўзначаліў Юзаф 
Пілсудскі. Паводле Версальскага мірнага дагавора 1919 г., незалежнасць 
краіны прызнала і Антанта. 17 сакавіка 1921 г. была прынята канстытуцыя 
адноўленай Польшчы (Другой Рэчы Паспалітай), што замацавала рэспублі-
канскі лад краіны (гл. Лойка 2001, 489). 

У 1924 г. гэта канстытуцыя, а таксама і Закон 20 студзеня 1920 года аб 
польскім грамадзянстве адной брашурай былі выдадзены ў Вільні на 
беларускай мове намаганнямі газеты «Голас беларуса». 

Пад такой назвай у 20-я гг. XX ст. выходзілі дзве беларускія газеты. Адна 
з іх, орган беларускай нацыянальнай меншасці ў Латвіі, выдавалася ў 
1925-1930 гг. штотыднёва ў Рызе. Яе рэдактарам-выдаўцом з'яўляўся палі-
тычны і грамадскі дзеяч Канстанцін Езавітаў. Аднак выданнем канстытуцыі 
займалася другая газета, якая выходзіла з 14 лютага да 19 красавіка 1924 г. 
у Вільні два разы на тыдзень. Рэдактарам-выдаўцом віленскага «Голасу 
беларуса» быў журналіст, палітычны і грамадскі дзеяч Мікалай Шыла. 
Рэдакцыя гэтага перыядычнага выдання працягвала традыцыі забароненай 
польскімі ўладамі газеты «Змаганне» і, як і «Змаганне», галоўную ўвагу нада
вала стану і задачам беларускага вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі. 
Акрамя газеты, рэдакцыя «Голасу беларуса» выдавала кнігі і брашуры 
беларускіх аўтараў, а таксама і перакладзеныя з іншых моў (гл. БелЭн, V, 
322). Чым была прадыктавана неабходнасць перакладаць канстытуцыю 
Польшчы і закон аб польскім грамадзянстве? Адказ на гэта пытанне можа 
падказаць перадавы артыкул першага нумара газеты «Змаганне», у якім 
падкрэсліваецца, з аднаго боку, дэмакратызм польскай канстытуцыі, а з дру-
гога - дэкларатыўнасць абвешчаных у ёй правоў нацыянальных меншасцей 
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польскай дзяржавы: «Польская канстытуцыя ў сваім дэмакратызме далёка 
абагнала польскае грамадзянства [г. зн. грамадства. - Г. К.]. Іменна ў кансты-
туцыі няма і следу тае нацыянальнае нецярпімасці, тае нянавісці, якую 
выяўляюць усе правыя, а часта нават і некаторыя левыя групы польскага 
грамадзянства» («Змаганне», 28 кастрычніка 1923 г.). Паставіўшы за мэту 
абараняць правы беларускай меншасці ў Польскай дзяржаве, «апіраючыся 
на канстытуцыю і выходзячы з межаў права», рэдакцыя газеты палічыла 
неабходным зрабіць даступным і зразумелым тэкст канстытуцыі для 
насельніцтва Заходняй Беларусі, якая на той час уваходзіла ў склад 
Польшчы. 

2. Хто пераклаў канстытуцыю на беларускую мову? У гісторыі 
беларускага мовазнаўства перакладзеная Канстытуцыя Польскай Рэспублікі 
1921 г. як крыніца лінгвістычных даследаванняў не згадваецца. Аб тым, хто 
быў яе перакладчыкам, можна выказаць на цяперашні момант толькі 
гіпатэтычныя меркаванні. У Вільні на пачатку 1920-х гг. існавала некалькі 
арганізацый, якія адначасова з палітычнай дзейнасцю займаліся і асветніцкай, 
у прыватнасці, перакладчыцкай. Напрыклад, Беларуская вайсковая камісія -
орган па фарміраванні беларускіх часцей у польскім войску, утвораная 
ў 1919 г., перакладала на беларускую мову польскія ваенныя статуты. 
Аднак гэта арганізацыя праіснавала нядоўга і ў сярэдзіне 1921 г. была 
скасавана (гл. Рудовіч 1996). У пачатковы перыяд сваёй дзейнасці прабле-
мамі перакладу на беларускую мову і распрацоўкай беларускай навуковай 
тэрміналогіі займалася і Беларускае навуковае таварыства (1918-1939), 
сярод заснавальнікаў якога былі такія вядомыя дзеячы, як Вацлаў Ластоўскі, 
Ян Станкевіч, браты Антон і Іван Луцкевічы (гл. Ліс 1996). Невялікі памер 
дакумента і немалы час (больш за два гады), што прайшоў ад моманту 
з'яўлення канстытуцыі да яе выдання на беларускай мове, даюць 
магчымасць дапускаць, што пераклад мог быць зроблены і адной асобай, 
а не калектывам. Лагічна думаць, што гэта быў хтосьці блізкі да газеты 
«Голас беларуса», хто супрацоўнічаў з ёй. У любым выпадку гэта была 
неабыякавая да захавання правоў беларусаў як тагачаснай нацменшасці 
ў складзе Польскай Рэспублікі асоба, якая займалася практычнай дзей
насцю, накіраванай супраць нацыянальнага ўціску. Паколькі пераклад спе-
цыяльнага тэксту патрабуе адпаведных лінгвістычных навыкаў, то за пераклад 
канстытуцыі мог узяцца толькі той, хто гэтыя навыкі меў. Дапушчальна 
меркаваць, што такой асобай мог быць грамадскі дзеяч, публіцыст, паэт, 
перакладчык Макар Краўцоў (Касцевіч). Можна прывесці прынамсі дзве 
акалічнасці на карысць такога меркавання. Па-першае, яго грамадзянская 
пазіцыя ў сувязі з адносінамі польскіх уладаў да правоў жыхароў Заходняй 
Беларусі, дзе ён пражываў пасля Першай сусветнай вайны. 3 1921 г. 
Краўцоў настаўнічаў у Вільні. Як адзначаюць крыніцы, хоць ён і вагаўся 
ў сваіх поглядах, аднак быў у апазіцыі да польскага ўрада Ю. Пілсудскага 
(гл. Клімковіч, Сокалаў-Воюш 1994, Гесь, 1999). Па-другое, прымаючы ўдзел 
у рабоце і Беларускай вайсковай камісіі, і Беларускага навуковага тава
рыства, М. Краўцоў, верагодна, атрымаў вопыт перакладання спецыяльных 
тэкстаў. Аб тым, што праблемы перакладу не толькі мастацкай літаратуры 
ўваходзілі ў кола яго зацікаўленняў, сведчаць і асобныя публікацыі газеты 
«Змаганне». Так, у рэдакцыйнай нататцы «Новая кніжка», змешчанай у па-
стаяннай рубрыцы «3 усяе Беларусі. Хроніка», паведамлялася: «Пісьменьнік 
Краўцоў Макар пералажыў з расейскае на беларускую мову кнігу Н. Рубаніна 
"Вялікія падзеі розных часоў і народаў". Кніжка будзе надрукована 
Беларускім Адзьдзелам "Віленскага выдавецтва Б. Клёцкіна" [...] К. Макар 
перакладае цяпер кнігу К. Кауцкага "Эканамічная навука Каруся Маркса" 
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(Новая кніжка 1923). А ў артыкуле «Што перакладаць на беларускую мову» 
Макар Краўцоў прапануе павышаць узровень беларускай культуры праз 
пераклады з іншых моў як белетрыстыкі, так і навуковай літаратуры. Ён 
заклікае «да гэтай карыснай для Беларусі працы... усю беларускую 
інтэлігенцыю, памятаючы на тое, што чым вышэйшая і багацейшая будзе 
беларуская культура, тым хутчэй беларусы, згодна з заклікам нашага паэта 
Янкі Купалы, працярэбяць сабе сьлед «к свабодзе, роўнасці і знаньню» 
(Язэп Сьветазар 1924). 

3. Меркаванні аб ступені адэкватнасці беларускага тэксту арыгінала. 
Пры перакладзе спецыяльнай літаратуры, у тым ліку і заканадаўчай, 
насычанай тэрміналагічнай лексікай і фразеалогіяй, надзвычай актуальным 
з'яўляецца захаванне аўтэнтычнасці тэксту. У 1920-я гг. (тым больш 
у першай іх палавіне) толькі намячаліся шляхі выпрацоўкі беларускай 
тэрміналогіі заканадаўства. I калі ў Савецкай Беларусі яе складаннем 
заняліся спецыяльна створаныя навуковыя ўстановы, то ў Заходняй 
сістэматычная распрацоўка пад кіраўніцтвам адзінага каардынацыйнага 
цэнтра не вялася. Аднак і мэтанакіраваныя намаганні на дзяржаўным 
узроўні не маглі даць імгненных вынікаў. Паводле даклада, прачытанага на 
пасяджэнні юрыдычнай секцыі Навуковага таварыства пры БДУ 22 ліста-
пада 1926 г. вядомым тагачасным распрацоўшчыкам беларускай тэрміналогіі, 
юрыстам і грамадскім дзеячам Міколам Гуткоўскім, першыя пяць гадоў 
існавання савецкай улады ўсе заканадаўчыя акты ўрада, адміністрацыйныя 
распараджэнні і справаводства, за нязначным выключэннем, выдаваліся на 
рускай мове, паколькі праўная тэрміналогія пачала апрацоўвацца толькі 
з сярэдзіны 1921 г. (Гуткоўскі 1927, 4). 

Агульнавядомай і агульнапрынятай практыкай з'яўляецца абавязковы 
ўдзел у выпрацоўцы тэрміналогіі, акрамя лінгвістаў, і спецыялістаў адпаведнай 
галіны ведаў. Знаёмства з беларускім тэкстам Канстытуцыі Польскай 
Рэспублікі 1921 г. наводзіць на думку, што ў перакладзе спецыяліст-
правазнавец не ўдзельнічаў. Звяртае на сябе ўвагу, што асобныя спецы-
яльныя словы і словазлучэнні суправаджаюцца прыведзенымі ў дужках 
польскімі адпаведнікамі. У 126 артыкулах канстытуцыі адзначана 14 такіх 
выпадкаў: праступленьні, якія акрэсьліць выбарны закон (ordynacja wybor-
cza); для папярэджаньня (unieszkodliwienia) пасьледзстваў праступленьня; 
асобны закон пакліча адміністрацыйныя суды (sądownictwo administracyjne); 
пазбаўленьне або абмежаваньне ўласнасьці... са зваротам шкоды (z odsz-
kodowaniem); грамадзяне маюць права ўносіць... петыцыі да ўсіх прадстаў-
нічых органаў (ciał reprezentacyjnych); права... аховы свае мовы й нацы-
янальных асаблівасьцяў (właściwości narodowych); кожны рэлігійны саюз... 
мае права рабіць публічныя і агульныя службы (nabożeństwa); рымска-
каталіцкая вера... займае ў Гаспадарстве галоўнае палажэньне (naczelnie 
stanowisko); з законнымі прадстауніцтвамі (prawnemi reprezentacjami); 
навука i лад (ustrój) рэлігійных саюзаў не зьяўляюцца праціўнымі публічнаму 
парадку і публічным звычаям (obyczajności publicznej); навуковыя досьледы 
(badania naukowe); воласьці (gminy); зрабіць перагляд (dokonać rewizji) 
констытуцыйнага закону. 

Гэтыя суправаджэнні не былі прызначаны дапамагчы таму, хто знаёміцца 
з тэкстам, зразумець і асэнсаваць малавядомыя словы і выразы, як бывав 
звычайна пры выкарыстанні глосаў. Адсутнасць сістэмнасці ў адборы слоў 
і выразаў для тлумачэння стварае ўражанне, што польскія адпаведнікі 
ўказаны ў тых выпадках, дзе былі сумненні ў правільнасці выбару бела-
рускіх. Такімі своеасаблівымі глосамі перакладчык як бы падстрахоўваецца 
ад недакладнай трансфармацыі на беларускую мову польскіх тэрмінаў 
і фразеалагізмаў, а ў канчатковым выніку і ад скажэння сэнсу заканадаўчых 
палажэнняў. 
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4. Адметныя лексічныя асаблівасці. Рэцэнзуючы 11-ы выпуск Беларускай 
навуковай тэрміналогіі «Тэрміны права», гісторык Леў Акіншэвіч побач 
з іншымі недахопамі выпуску называў і адсутнасць у ім правазнаўчай 
фразеалогіі, указваў на неабходнасць даць у слоўніку «асобныя тыповыя 
сказы ды высловы юрыдычнае мовы» (Окіншэвіч 1928, 194). Укладальнік 
«Тэрмінаў права» Мікола Гуткоўскі тлумачыў беднасць прадстаўленай 
тэрміналогіі адсутнасцю крыніц, з якіх можна было б узяць прыклады 
«жывой афіцыйнай мовы». Каб хоць у якойсьці меры кампенсаваць гэту 
адсутнасць, стварыць прэцэдэнт з'яўлення неабходных крыніц, у 1923 г. 
Гуткоўскі сам напісаў па-беларуску «Агульныя асновы савецкага права 
з адзначэннем асаблівасцей права БССР», аднак гэта кніга (магчыма, з-за 
фінансавых цяжкасцей) не была выдадзена (гл. Гуткоўскі 1927, 7). Законы 
пачалі друкавацца па-беларуску ў Мінску толькі ў сярэдзіне 1925 г. Масква 
ў гэтай справе апярэдзіла Мінск на два гады: з утварэннем СССР 
агульнасаюзныя законы перакладаліся з рускай мовы на беларускую ў Маскве 
самастойна, без сувязі з Інбелкультам (гл. Гуткоўскі 1927, 9). Крыніцай 
спецыфічных для афіцыйнай мовы выразаў мог бы быць і перакладны тэкст 
Канстытуцыі Польскай Рэспублікі, у працэсе працы над якім была зроблена 
спроба знайсці найбольш адэкватныя (якімі яны маглі ўспрымацца на той 
час) беларускія адпаведнікі не толькі аднаслоўным тэрмінам, але і тыповым 
для заканадаўчай мовы выслоўям: публічныя і прыватныя правы (3)*, закон 
уваходзіць у сілу (3), выпаўненьне парлямэнцкага кантролю (8), права 
выбіраньня (12), ваенныя на чыннай службе (13), дзяржаўныя 
і самаўрадавыя працаўнікі (16), назначэньне на пасаду (17), спраўджваць 
важнасць выбараў (19), складаць прысягу (20), бег даўнасьці (21), 
дысцыплінарная адпавядальнасць (21), надзвычайная сэсія (25), яўныя 
паседжанні сойму (30), абвясціць паседжаньне тайным (30); спаўняць ураду 
(40, 42), адхіляцца ад урадавання (59), кампетэнцыю вызначыць закон (63), 
прадстаўнічыя органы (67) і інш. Пэўная частка тэрмінаў і спецыфічных 
выразаў з беларускага тэксту канстытуцыі мае гісторыю ўжывання 
ў старабеларускай мове: гаспадарства (ГСБМ, 7, 104), баданьне законаў 
(ГСБМ, 1, 176), права дараваньня (ГСБМ, 7, 249). А вось значэнне 'нядаўні, 
толькі што здзейснены ўчынак' у старабеларускай мове перадавалася 
выразам гарачы ўчынак (ГСБМ, 7, 99), а ў перакладзе польскай канстытуцыі 
гэта значэнне перадаецца выразам гарачы паступак: схоплены на гарачым 
паступку (79). 

4.1. Для беларускага тэксту канстытуцыі характэрнае выкарыстанне 
сінанімічных і дублетных замен. Напрыклад, ва ўсім тэксце перакладчык 
выкарыстоўвае выразы моц судовага рашэння (78, 103), на моцы 
закону (86), палажэньне траціць моц (124), а не сіла рашэння, закона, 
палажэння. Аднак калі ў межах таго ж самага артыкула гэта слова 
паўтараецца, то ў адным з ужыванняў яно ўжо замяняецца: Гэтая Консты-
туцыя Польскай Рэспублікі адтрымлівае абавязальную моц з дня яе 
апублікаваньня; альбо пасколькі здзейсьненьне яе асобных паста-
наўленьняў залежыць ад выданьня адпаведных законаў - з дня іхняга 
уваходу ў сілу (126). Падобныя замены ўласцівыя для мовы мастацкіх 
твораў і непажаданыя для мовы закона, паколькі для яго практычнага 
выкарыстання «няма нічога больш шкоднага, як стракатая разнастайнасць 
выразаў для адзначэння адных і тых жа разуменняў» (Грэдынгер, 1930, 80). 
Гэта «стракатая разнастайнасць» можа выклікаць неадназначнае разумение 

* У дужках указаны нумар канстытуцыйнага артыкула па выданні: Констытуцыя Польскае 
Рэспублікі 17 сакавіка 1921 г. і Закон 20-га студня 1920 г. аб польскім грамадзянстве / Пераклад 
з польскае мовы. Друкарня С. Бэкэра. Вільня, 1924. 
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заканадаўчых палажэнняў. Спецыфіка тэксту патрабуе якраз літаральнасці 
перакладу, а ў выніку - паўтаральнасці фармулёвак. У тэксце канстытуцыі 
паралельна ўжываюцца: 

Баданне - дослед: 
Суды ня маюць права баданьня Навуковыя досьледы (badania nau-
важнасьці законаў, належна апублі- kowe) і апублікаваньне іхніх рэзуль-
кованых (81) татаў (117) 

Вынятковы - надзвычайны: 
Гэтыя прынцыпы вызначыць закон Склікаць сойм на надзвычайную 
аб вынятковым палажэньні (124); сесію (25); Сойм можа назначаць... 
вынятковыя суды дапушчальны ў надзвычайныя камісіі (34) 
выпадках, азначаных законамі (98) 

Гаспадарства - дзяржава: 
Гаспадарства Польскае з'яўляецца спосаб выпаўнення парлямэнцкага 
рэспублікай (1); Прэзыдэнт Рэспублікі кантролю над даўгамі дзяржавы (8); 
прадстаўляе Гаспадарства ў загра- Зямля, як адзін з найважнейшых 
нічных зносінах, прымае дыплёма- фактараў быту народу й дзяр-
тычных прадстаўнікоў чужых гас- жавы... Законы азначаць належнае 
падарстваў і высылав дыплёма- дзяржаве права прымусовага выкупу 
тычных прадстаўнікоў Польскага зямлі (99); дзяржава будзе мець 
гаспадарства (48) права кантролю (109) 

Кампетэнцыя - веданне: 
Арганізацыя ваенных судоў, іхняя [адпавядальнасць] нясуць міністры 
компэтэнцыя... вызначацца асоб- асобна кожны ў межах свайго 
нымі законамі (85) веданьня (56) 

Пасада - урад: 
Міністры ня могуць займаць ніякіх Прэзыдэнт ня можа займаць ніякага 
іншых пасадаў (61); Міністар ня іншага ўраду, альбо належаць да 
можа ўхіліцца ад констытуцыйнае складу Сойму ці Сэнату. (53) Сябрамі 
адпавядальнасьці цераз адмову ад Трыбуналу могуць быць асобы, якія 
пасады (59) не займаюць ніякага дзяржаўнага 

ўраду (64) 
Установа - заклад: 

Усе... правілы й законныя паста- Усе школы й выхаваўчыя заклады... 
наўленьні, нязгодныя з пастанаў- падлягаюць нагляду дзяржаўных 
леньнямі Канстытуцыі, будуць уладаў (117); права закладаньня, 
прадстаўлены законадаўчай уста- нагляду і заведваньня сваім уласным 
нове дзеля таго, каб зрабіць іх коштам дабрачынных, рэлігійных 
згоднымі з Констытуцыяй (126) і грамадзкіх закладаў, школ і іншых 

выхаваўчых закладаў (110) 
Прыведзенымі прыкладамі падобныя паралельныя ўжыванні не абмя-

жоўваюцца. Перакладчык здолеў бы з поспехам іх пазбегнуць пры наяўнасці 
кваліфікаванай дапамогі з боку спецыялістаў-правазнаўцаў. У той жа час 
справядлівым будзе нагадаць, што на пачатковым этапе стварэння 
беларускай навуковай тэрміналогіі такая «полінайменнасць», калі для 
абазначэння аднаго і таго ж навуковага паняцця «выкарыстоўваліся словы 
рознага паходжання, з рознай унутранай формай, фанетычныя, словаўтва-
ральныя і марфалагічныя варыянты, сінанімічныя і дублетныя найменні», 
была даволі пашыранай з'явай (гл. Красней 1997, 9). 

Адзначаны ў беларускім тэксце і выпадкі ўжывання аднаго і таго ж слова 
для называния розных з'яў. Напрыклад, тэрмін урад ужываецца ў значэнні 
'пасада' і ў значэнні 'орган улады': на ўрадзе Прэзыдэнта Рэспублікі (54), 
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асобы, якія не займаюць ніякага дзяржаўнага ўраду (64) і паслы маюць 
права звяртацца... да ўраду альбо да паасобных міністраў (33). 

4.2. Сярод іншамоўных слоў і выразаў беларускага тэксту пераважаюць 
паланізмы, частка з якіх трапіла ў польскую мову з лацінскай: адпавя-
дальнасьць (odpowiedzialność 'адказнасць') - пацягнены да адпавядаль-
насьці (31), нясе солідарную адпавядальнасьць (56); заклад (zaklad 
'установа, прадпрыемства') - рэлігійных і грамадзкіх закладаў, школ і іншых 
выхаваўчых закладаў (110); запэўняць (zapewniać 'гарантаваць, забяспеч-
ваць') - Польская Рэспубліка запэўняе на сваім абшары поўную ахову 
жыцьця (95); інтэрпеляцыя (interpelacja 'запыт') - паслы маюць права 
звяртацца з інтэрпеляцыямі да ўраду (33); надужыцьце (nadużycie 
'злоўжыванне') - закон вызначыць адпавядальнасьць за надужыцьце гэтае 
свабоды (105); прапазыцыя (propozycja 'прапанова') - па прапазыцыі 
Маршалка... Сойм можа абвясціць паседжаньне тайным (30); прэзэс 
(prezes 'старшыня') - Прэзэс Найвышэйшай Кантрольнай Палаты (9), 
дзеля важнасьці подпісу прэзэса рады міністраў (44); рэгулямін (regulamin 
'распарадак, рэгламент') - у парадку, устаноўленым рэгулямінам (4). 

Такія словы, як адпавядальнасьць, заклад, запэўняць, прапазыцыя, былі 
даволі распаўсюджанымі ў узусе 20-х гг. XX ст. У тагачасных беларускіх 
слоўніках адзначаны калі не самі гэтыя словы, то іх аднакаранёвыя 
ўтварэнні. 

У асобных выпадках выкарыстанне паланізмаў мае выпадковы характар. 
Відавочна, што некаторыя трапілі ў беларускі тэкст з арыгінала з прычыны 
недагляду, напр., прыметнік Языковы (польск. językowy 'моўны') побач 
з назоўнікам мова: Польскія грамадзяне, што належаць да меншасьцяў 
нацыянальных, рэлігійных ці языковых... (110) - Кожны грамадзянін мае 
права... аховы свае мовы й нацыянальных асаблівасьцяў (109); ужываньня 
свае мовы (110). 

Русізмаў значна менш. Паслядоўна ва ўсім тэксце ўжываюцца: 
адсрочка: адсрочка вымагае згоды Сойму (25); палажэнне Прэзэс... 
займае палажэньне роўнае Міністру (9), палажэньне абвінавачанага (59), 
аб вынятковым і ваенным палажэньні (123); праступленне: грамадзяне, 
пакараныя за праступленьні (14), для папярэджаньня паследзтваў 
праступленьня (22); угалоўны: арышт і далейшае угалоўнае прась-
ледаваньне (21), устанаўляецца Найвышэйшы Суд для судовых справаў 
цывільных і угалоўных (84). У лік русізмаў не ўключаем словы, агульныя для 
польскай і рускай моў, якія не з'яўляюцца нарматыўнымі для сучаснай 
беларускай, накшталт сабранне (zebranie): Прэзыдэнт Рэспублікі складае ў 
Нацыянальным Сабраньні прысягу (54); паступак (postępek): у выпадку 
затрыманьня пасла на гарачым паступку (21). 

5. Падагульняльныя заўвагі. Пры стварэнні беларускамоўнага пера-
кладу Канстытуцыі Польскай Рэспублікі не ставіліся тэрмінатворчыя мэты. 
Пераклад быў зроблены для правазнаўчага лікбезу заходнебеларускага 
насельніцтва. Разам з тым у працэсе рэалізацыі гэтай практычнай мэты 
ажыццяўлялася спроба выпрацаваць адпаведныя лінгвістычныя сродкі. 
У сувязі з гэтым пераклад заканадаўчых тэкстаў правамерна лічыць адным 
са спосабаў стварэння, асабліва на яго пачатковым этапе, спецыяльнай 
тэрміналогіі і фразеалогіі. Моўныя недакладнасці і супярэчнасці не 
прыніжаюць вартасць перакладу, а адлюстроўваюць складанасці працэсу 
фарміравання сродкаў выразнасці для заканадаўства. Усё гэта дае 
падставу меркаваць, што беларускі тэкст Канстытуцыі Польскай Рэспублікі 
17 сакавіка 1921 г. мае такую ж навуковую каштоўнасць у якасці крыніцы 
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гісторыі афіцыйна-дзелавога стылю, як і заканадаўчыя тэксты, напісаныя 
па-беларуску або перакладзеныя з рускай мовы. 
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