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Г.К. Чахоўскі, 

ГРАФІКА, ЯЕ ПРАДМЕТ І ЗАДАЧЫ 

Паняцце графікі і яе асноўныя задачы 

Графіка (грэч. graphike – намаляваны; graphо – пішу) – гэта сукупнасць 

сродкаў пісьма, якія выкарыстоўваюцца для фіксацыі вуснага маўлення. 

Графікай таксама называюць раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца 

пісьмовыя знакі, суадносіны паміж літарамі і гукамі, абрысы літар, знакаў. 

Графіка аналізуе гукавыя значэнні літар і правілы іх чытання. Такім чынам, 

адной з асноўных задач графікі з’яўляецца вызначэнне ўзаемаадносін паміж 

гукамі вуснага маўлення і літарамі алфавіта, якія перадаюць на пісьме гукі.  

Асноўнымі сродкамі графічнай сістэмы беларускай мовы з’яўляюцца 

літары – графічныя знакі, якія выкарыстоўваюцца для абазначэння на пісьме 

гукаў. 

Паводле асноўных значэнняў усе літары падзяляюцца на адназначныя і 

двухзначныя. 

Адназначныя літары маюць адно гукавое значэнне і перадаюць на пісьме 

адзін гук. Да іх адносяцца а, о, э, у, ы, якія абазначаюць галосныя гукі [а], [о], 

http://teneta.rinet.ru/rus/pe/parshin-and_teoria-i-praktika-perevoda.htm
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[э], [у], [ы], літары д, т, ж, ч, ш, р, ў, якія абазначаюць няпарныя цвёрдыя 

зычныя гукі [д], [т], [ж], [ч], [ш], [р], [ў], а таксама літара й якая абазначае 

няпарны мяккі гук [j]. 

Двухзначныя літары маюць два гукавыя значэнні. Да іх адносяцца парныя 

цвёрдыя і мяккія зычныя([б]-[б’], [в]-[в’] і інш.), а таксама галосныя літары е 

([jэ]), ё ([jо]), і ([jі]), ю ([jу]), я ([jа]). 

Усе літары выконваюць дзве асноўныя функцыі: 

1) перцэптыўную – з’яўляюцца аб’ектам успрыняцця (іх можна прчытаць 

і напісаць); 

2) сігніфікатыўную – могуць адрозніваць значымыя элементы мовы: 

марфемы, словы і інш. 

Акрамя літар, да сістэмы графічных сродкаў належаць нялітарныя знакі: 

апостраф, злучок (дэфіс), знак націску, знак параграфа, знакі прыпынку, лічбы і 

розныя матэматычныя знакі, прабелы паміж словамі і элементамі друкаванага 

тэксту, шрыфтаваныя вылучэнні (курсіў, тлусты шрыфт, падкрэсліванне, 

выкарыстанне колеру і інш.). У спецыяльным тыпе пісьма – транскрыпцыі – 

ужываюцца і іншыя графічныя знакі (знак мяккасці, даўжыні, кароткасці, 

закрытасці і г. д.). 

Нялітарныя графічныя сродкі ўтвараюць другі ярус графікі. Агульным у 

прыродзе літар і нялітарных графічных сродкаў з’яўляецца тое, што яны 

выконваюць аднолькавую задачу – перадаюць вуснае маўленне на пісьме 

(напрыклад, літары адлюстроўваюць фанемную падзельнасць слоў, а знакі 

пунктуацыі – спецыфічную «падзельнасць» сказа на сінтаксічным узроўні). 

Нялітарныя пунктуацыйныя графічныя сродкі аб’ядноўваюць у сваім 

складзе 10 асноўных знакаў (знакаў пунктуацыі): кропка, пытальнік, клічнік, 

шматкроп’е, коска, кропка з коскай, двукроп’е, працяжнік, дужкі і двукоссе. 

Паводле знешніх графічных прымет вылучаюцца знакі кропкавыя (кропка, 

двукроп’е, шматкроп’е, коска, кропка з коскай), лінейныя (працяжнік), фігурныя 

(пытальнік, клічнік, дужкі і двукоссе). 

Паводле значэння і ўжывання пунктуацыйныя знакі падзяляюцца на 

фінальныя (кропка, пытальнік, клічнік і шматкроп’е) і ўнутрысказавыя (коскі, 

працяжнікі, дужкі, двукоссе). 

У залежнасці ад функцыі, якую выконваюць знакі прыпынку ў сказах, яны 

падзяляюцца на раздзяляльныя і выдзяляльныя. 

Раздзяляльныя (няпарныя, адзіночныя) знакі прыпынку (кропка, 

пытальнік, клічнік, шматкроп’е, коска, кропка з коскай, двукроп’е, працяжнік) 

служаць для раздзялення самастойных сказаў у тэксце, частак складанага сказа 

ці асобных членаў простага сказа. 

Выдзяляльныя (парныя) знакі прыпынку (дужкі, двукоссе, коскі, 

працяжнікі) служаць для выдзялення ў сказе яго асобных частак – адасобленых 

членаў, параўнальных зваротаў, звароткаў, пабочных і ўстаўных канструкцый, 

простай мовы. 

Асноўныя прынцыпы, заканамернасці і правілы выкарыстання знакаў 

прыпынку вывучае пунктуацыя. 
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Прадметам графікі з’яўляецца сістэма літар і іх значэнняў, а таксама 

іншыя пісьмовыя знакі – знакі пунктуацыі, націск, апостраф і г. д. 

Адна з асноўных задач графікі ‒ вызначэнне ўзаемаадносін паміж гукамі 

вуснага маўлення і літарамі алфавіта (графемамі) як сродкамі пісьмовай мовы. 

Графіка таксама даследуе гукавыя значэнні асобных літар і асаблівасці чытання 

тых ці іншых літар. 

Асноўнымі паняццямі графікі выступаюць паняцці графемы і літары. 

Графема (ад грэч. grahē – абрыс, контур) – мінімальная адзінка графічнай 

сістэмы мовы, якая выступае ў розных варыянтах у залежнасці ад стылю пісьма, 

месца яе ў слове або ў сказе. 

Адна і тая ж графема можа мець розныя канкрэтныя формы выражэння, 

але яна павінна захоўваць пэўную схему пабудовы, тую графічную «аснову» 

літары, якая адрознівае яе ад іншых графічных знакаў, незалежна ад тыпу 

шрыфта, індывідуальнага почырку чалавека і інш.Так, напрыклад, графемы с 

(«эс»), д («дэ») маюць некалькі тыпаў выражэння: малая, вялікая, друкаваная, 

рукапісная і інш.: С, с, С, с; Д, д, Д, д і г. д. 

Ад графемы трэба адрозніваць літару (ад лац. littera) – пісьмовы знак 

алфавіта, які служыць для абазначэння на пісьме пэўных гукаў (фанем) ці іх 

спалучэнняў. У залежнасці ад таго, якія гукі абазначаюцца літарамі, літары 

падзяляюцца на галосныя і зычныя. Літара ь (мяккі знак) гука не абазначае. 

Сёння мы не ўяўляем сваё жыццё без газет, часопісаў, кніг, інфармацыйнай 

плыні, з якой узамемадзейнічаем у паўсядзённым жыцці. Хоць з’яўленне 

пісьменнасці з'яўляецца адным з найбольш важных, фундаментальных 

адкрыццяў у гісторыі развіцця чалавецтва, якое па значнасці можна параўнаць са 

здабываннем і выкарыстаннем агню. Пісьменнасць (у адрозненне ад маўленчых 

зносін) здольная замацаваць, захаваць і перадаць інфармацыю з дапамогай 

пісьмовых знакаў, дазваляе камунікавацца ў прасторы і ў часе. 

Першай спробай перадачы інфармацыі немаўленчым спосабам прынята 

лічыць прадметнае пісьмо, якое складалася з сукупнасці прадметаў адным 

чалавекам для перадачы інфармацыі іншаму чалавеку.Такімі прадметамі маглі 

быць пучок стрэл, які азначаў аб'яўленне вайны ці дым вогнішча, што 

папярэджваў аб небяспецы. 
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Аднак такая інфармацыя не заўсёды магла быць вытлумачана дакладна. 

Наступным крокам у станаўленні пісьменнасці з'явілася піктаграфія - 

замацаванне і перадача інфармацыі з дапамогай малюнкаў. Лічыцца, што гэты 

найстаражытнейшы спосаб пісьма з'явіўся ў эпоху палеаліту. Праўда, не ўсе 

спецыялісты прызнаюць піктаграфію пачаткам пісьменнасці, паколькі такое 

пісьмо мела неадназначнае тлумачэнне.  

 

Піктаграфічнае пісьмо перарастае ў ідэаграфічнае, дзе малюнкі 

замяняліся ўмоўнымі знакамі, напрыклад, ваду малявалі ў выглядзе хвалістай 

лініі і т. д. Такія малюнкі грэкі назвалі іерогліфамі. Такое пісьмо ўжо шырока 

выкарыстоўвалі ў IV-III тысячагоддзях да н. э. у Старажытным Егіпце, 

Старажытных Шумерах, пазней – у Старажытным Кітаі. 

 

На працягу III-II тысячагоддзяў да н.э. іерагліфічнае пісьмо ператварылася 

ў складовае клінапіснага тыпу (пісалі на гліняных таблічках завостранай 

палачкай, затым таблічкі абпальвалі ў печы і сушылі), якім ужо карысталіся ва 

Усходнім Міжземнамор'і. Клінапіснае пісьмо было вельмі складаным для 
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засваення, паколькі налічвала тысячы адмысловых знакаў, патрабавала 

прафесіяналізму і прывяло да ўзнікнення цэлага сацыяльнага пласта пісцоў. 

 

Найважнейшым этапам на шляху спрашчэння пісьменнасці стала гукавое 

(літарнае) пісьмо, у якім спецыяльны знак адпавядае гуку. Знакамі пазначаліся 

ўжо не прадметы, а гукі і склады. Заставалася запомніць усяго 20-30 літар, і тую 

дакладнасць, з якой вуснае маўленне перадавалася на пісьме, нельга параўнаць з 

іншымі спосабамі. Першымі літарнае пісьмо сталі ўжываць у тых мовах, дзе 

галосныя гукі мелі меншае значэнне, чым зычныя. 

У канцы II тысячагоддзі да н. э. у фінікійцаў, старажытных яўрэяў паўстаў 

алфавіт. Фінікійскі алфавіт пакладзены ў аснову старажытнагрэчаскага і 

арамейскага пісьма, які пазней стаў асновай індыйскай, арабскай і персідскай 

пісьмовых сістэм. Грэчаскае пісьмо бярэ пачатак ад фінікійскага. У грэчаскім 

алфавіце стала больш літар, якія перадавалі ўсе гукавыя адценні маўлення, былі 

ўведзены знакі для ўсіх галосных, вынайдзена поўная пісьмовая сістэма.  
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Лацінскія шрыфты Уільяма Кэзлана (1725 г.) 

 

Прынцыпы беларускай графікі 

Асаблівасцю беларускай графікі з’яўляецца складовы, або сілабічны, 

прынцып абазначэння гукаў. Ён заключаецца ў тым, што ў якасці адзінкі чытання 

выступае склад – спалучэнне зычнай і галоснай літар. Склад з’яўляецца адзіным 

графічным элементам. Так, напрыклад, каб правільна прачытаць м у словах 

малы, мята, неабходна звярнуць увагу на наступную за м галосную літару: у 

слове малы – гэта літара а, якая абазначае цвёрдасць папярэдняга зычнага [м] 

(ма), а ў слове мята – літара я, якая абазначае мяккасць папярэдняга зычнага [м’] 

(мя). Складовы прынцып графікі адносіцца да абазначэння цвёрдасці і мяккасці 

зычных і да абазначэння ёта [j]. 

У беларускім алфавіце няма спецыяльных літар для абазначэння цвёрдых і 

мяккіх зычных гукаў. Напрыклад, літара л ужываецца для абазначэння і цвёрдага 

[л] і мяккага [л’]: цвёрдасць/мяккасць абазначаецца наступнай галоснай літарай: 

лагер, лямпа. Таму ў нашым алфавіце ёсць два рады галосных літар, адны з якіх 

(а, о, у, э, ы) паказваюць на цвёрдасць папярэдняга зычнага, а другія (я, ё, ю, е, і) 
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– на мяккасць. Такім чынам, літары а, о, у, э, ы ў становішчы пасля зычных 

абазначаюць адпаведныя галосныя гукі і цвёрдасць папярэдніх зычных. Літары 

я, е, ю, ё, і абазначаюць у становішчы пасля зычных адпаведныя галосныя гукі і 

мяккасць папярэдніх зычных. 

Акрамя гэтага, у канцы слова і перад зычнымі мяккасць зычных 

абазначаецца мяккім знакам (вучань, вугаль, вольны, пісьмо, калісьці). Цвёрдасць 

зычных перад зычнымі і ў канцы слоў не абазначаецца: канверт, вугал, стол. 

Гук [j] (ёт) абазначаецца літарай й у канцы і сярэдзіне слова пасля 

галоснай: май, твой, зайсці. У астатніх выпадках ён абазначаецца разам з 

наступным галосным літарамі я [jа], ё [jо], е [jэ], ю [jу], і [jі]; напрыклад: [jа]сны 

(яcны), [jэ]лка (елка), кра[jі]на (краіна). 3 прыведзеных прыкладаў відаць, што 

літары я, ю, ё, е, і абазначаюць адначасова два гукі – [j] і адпаведны галосны. Гэта 

бывае ў пазіцыях: 1) у пачатку слова: ёлка [jо]лка; 2) у сярэдзіне і канцы слова 

пасля галосных: краіна, мая – [краj]іна, [маjа]; 3) пасля апострафа: аб’ява 

[абjава]; 4) пасля мяккага [л’]: Ілья [іл’j’а]; 5) пасля [ў]: салаўя [салаўjа]. 

Гукавы прынцып пісьма заключаецца ў тым, што адзін і той жа гук 

абазначаецца заўсёды адной і той жа літарай. Ён прымяняецца пры ўжыванні 

адназначных зычных д, ж, р, т, ч, ш, у, таму што пастаянная цвёрдасць гукаў [д], 

[ж], [р], [т], [ч], [ш], [ў] не патрабуе абазначэння іх наступнай галоснай літарай, 

а таксама галосных а, э, о, у, ы. 

Беларускі алфавіт  

Сукупнасць літар, прынятых у мове і размешчаных у агульнапрынятым 

парадку, называецца алфавітам. Слова алфавіт утворана ад назваў грэчаскіх 

літар альфа і бэта (новагрэч. – віта). У моўнай практыцы ўжываецца яшчэ тэрмін 

«азбука», які ўтварыўся ад назваў першых дзвюх літар стараславянскага 

алфавіта: «аз» і «букі». 

Паслядоўнасць размяшчэння літар у алфавіце з’яўляецца агульнапрынятай 

і абавязковай, хоць па сваім характары ўмоўнай. Кожная літара ў алфавіце мае 

сваё пэўнае месца і назву, якую не трэба блытаць з гучаннем. Пераважная 

большасць назваў літар беларускага алфавіта простая: бэ, вэ, гэ, ка, ха, ша, эл, эм, 

эр, эс, эф і г .д. Састаўных назваў толькі тры: і нескладовае (й), у нескладовае (ў), 

мяккі знак (ь). 

Сучасны беларускі алфавіт уключае 32 літары. Дзесяць літар (а, о, э, ы, у, 

я, ё, ю, і, е) служаць для абазначэння шасці галосных гукаў ([а], [о], [э], [ы], [у], 

[і]). Так, гукі [і], [ы] заўсёды абазначаюцца літарамі і, ы: сіні, малады, самі, 

валасы. 

Беларускі алфавіт мае ў сваім складзе ў (у нескладовае), адсутнічаюць у ім 

літары ъ і щ, іншы малюнак, чым у рускай мове, мае літара і. Апостраф [‘] літарай 

не лічыцца, у склад алфавіта не ўваходзіць. Літары ь, ў у сучаснай моўнай 

практыцы ўжываюцца толькі ў радковай (малой) форме. Яны могуць мець і 

форму вялікай літары, калі ўсё слова, у склад якога яны ўваходзяць, пішацца з 

вялікай літары, напрыклад: СОНЕЧНЫ ПРАМЕНЬ, ПАДАРОЖЖА Ў 
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БУДУЧЫНЮ (загалоўкі мастацкіх твораў). Вялікая літара ы ўжываецца ў 

пачатку некаторых іншамоўных уласных назваў: Ыйсон, Ындын. 

Літары беларускага алфавіта лёгкія для ўспрымання і напісання. У іх мала 

дыякрытычных (надрадковых) значкоў, якія патрабуюць адрыву рукі пры пісьме. 

З дыякрытычнымі значкамі ўжываюцца толькі літары ё, і, й. Адрозненне паміж 

графікай і алфавітам асабліва выразна выяўляецца пры супастаўленні графікі і 

алфавіта розных моў. Так, напрыклад, у беларускім і англійскім алфавітах ёсць 

аднолькавыя літары А – а, В – в, Е – е, М – м, О – о, Р – р, Т – т, Х – х, якія ў 

гэтых мовах абазначаюць розныя гукі. Так, літара в у беларускай мове абазначае 

гук [в], а ў англійскай мове – гук [v]; літара с у беларускай мове абазначае гук 

[с], а ў англійскай мове – гук [к]; літара х у беларускай мове абазначае гук [х], а 

ў англійскай мове – спалучэнне гукаў [кс]. 

У алфавіце літар менш, чым гукаў. Гэта тлумачыцца тым, што адна літара 

можа абазначаць некалькі гукаў. Напрыклад, літара б абазначае цвёрды гук [б] і 

мяккі гук [б’]: [б]ываць – [б’]інокль, [б]эз – [б’]яжыць; літара н – цвёрды гук [н] 

і мяккі [н’]: [н]ага – [н’]яма, [ноч – [н’]ёс. Парныя па цвёрдасці/мяккасці 

зычныя гукі абазначаюцца аднымі ж і тымі літарамі, і, такім чынам, для 

абазначэння 15 мяккіх зычных выкарыстоўваюцца тыя ж літары, што і для 

абазначэння цвёрдых. На пісьме мяккасць і цвёрдасць зычных абазначаецца 

галоснымі літарамі. Так, а, о, э, ы, у абазначаюць цвёрдасць папярэдняга зычнага; 

я, ё, е, і, ю – мяккасць папярэдняга зычнага. Такім чынам, для шасці галосных 

гукаў выкарыстоўваюцца дзесяць літар. Павелічэнне колькасці літар для 

перадачы галосных гукаў абумоўлена неабходнасцю абазначаць мяккасць 

пятнаццаці зычных, для якіх няма асобных літар у алфавіце. Гэта акалічнасць 

сведчыць аб рацыянальнасці і эканомнасці беларускай графікі. 

Як вынікае з суадносін алфавіта і графікі, літары могуць абазначаць не 

адзін, а два і больш гукаў. Так, напрыклад, літара з у беларускай мове абазначае 

гук [з]: [з]ажыць, гук [ж]: ра[ж:]ыцца (разжыцца), гук [с]: ка[с]ка (казка). 

Сярод гэтых значэнняў літары з ёсць асноўныя і дадатковыя. 

Асноўныя значэнні літары маюць тады, калі абазначаюць гукі ў моцнай 

пазіцыі. Для зычных моцная пазіцыя – становішча перад галоснымі і санорнымі, 

для галосных – пад націскам. Так, літара з мае асноўнае значэнне, калі абазначае 

гукі [з], [з’], які стаяць у моцнай пазіцыі – перад галосным (зажыць, зямля); у 

астатніх выпадках яна мае дадатковае значэнне, бо абазначае гукі, якія стаяць у 

слабай пазіцыі – перад зычнымі – і вымаўляюцца, як [ж] і [с]: ра[ж]ыцца 

(разжыцца), ка[с]ка (казка). Літара ж выступае ў асноўным значэнні, калі 

абазначае гук [ж], які стаіць у моцнай пазіцыі: нажы, у дадатковым значэнні – 

калі абазначае гук [ш]: но[ш] (нож). Літара е выступае ў асноўным значэнні, калі 

абазначае націскны гук [э]: [в’э]ды, у дадатковым значэнні – калі абазначае 

ненаціскны, у прыватнасці пазанаціскны, гук [эа]: зе[л’эа]нь. 

Для абазначэння кожнага з гукаў а, о, у, э ўжываюцца дзве літары. Пасля 

цвёрдых зычных і ў пачатку слова гукі [а], [о], [у], [э]: гара, дом, рэч, чыгун, 

акно, ура, ордэн, экран. Пасля мяккіх зычных гэтыя самыя гукі абазначаюцца 

літарамі я, ё, ю, е: мяжа ([м’ажа]́), мёд ([м’от]), сюды ([с’уды́]), вечар 



77 

 

([в’эч́ар]). Літары я, ё, ю, е могуць абазначаць спалучэнне двух гукаў – [jа], [jо], 

[jу], [jэ]. Гэта адбываецца ў наступных выпадках: 

 у пачатку слова: яхта ([jах́та]), ёлка ([jолка]), юнак ([jуна́к]), ехаць 

([jэх́аць’]); 

 пасля галосных гукаў: заяц ([за́jац]), прыём ([прыjом]), чытаю 

([чыіаj́у]), паехаў ([паjе́хаў]); 

 пасля зычнага гука ў: салаўя ([салаўjа]́), салаўём ([салаўjом]), кроўю 

([кроўjу]), шчаўе ([шча́ўjэ]); 

 пасля апострафа і раздзяляльнага мяккага знака: аб’ява ([абjав́а]), 

пад’ём ([падjом]), ад’ютант ([адjута́нт]), бар’ер ([барjэр́]), мільярд 

([м’іл’jар́т]), батальён ([батал’jон]), рэльеф ([рэл’jэф́]). 

Літара і таксама ўжываецца для абазначэння двух гукаў – [jі]: ікаць 

([jікац’]), заінець ([заjін’эц’]), краіна ([краjіна]), сваіх ([сваjіх]). 

21 літара ўжываецца для абазначэння 39 зычных гукаў ([б], [в], [γ], [д], [ж], 

[з], [к], [л], [м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х], [ц], [ч], [ш], [j], [ў]). Некаторыя 

даследчыкі ўключаюць у алфавіт дыграфы (грэч. di – «двойчы», graphō – «пішу») 

– дж, дз. 

Звонкія гукі і санорныя [б], [в], [д], [ж], [з], [л], [м], [н], [р], [ў] 

абазначаюцца літарамі б, в, д, ж, з, л, м, н, р, ў: бор, вада, жыта, лаза, мора, 

воўна, будан. Звонкія гукі [г] (змычны) і [γ] (фрыкатыўны) звычайна 

абазначаюцца адной літарай – г: ганак, многа. Для абазначэння звонкіх афрыкат 

[ž] і [z] ужываюцца састаўныя літары дж і дз: хаджу, дзвынкаць. Глухія гукі [п], 

[т], [с], [к], [х], [ч], [ц], [ш], [ф] абазначаюцца адпаведна літарамі п, т, с, к, х, 

ч, ц, ш, ф: пыл, кот, стол, хата, ноч, праца, шафа. 

Акрамя таго, у склад алфавіта ўваходзіць мяккі знак (ь), які не з’яўляецца 

гукам, але служыць для абазначэння якасці некаторых гукаў. Так, у слове боль ь 

абазначае мяккасць гука [л’]: у гэтым слове чатыры літары, але тры гукі. 

Кожная літара ў алфавіце мае сваё замацаванае месца і назву. 

Літары 

беларускага 

алфавіта 

Назвы літар Літары 

беларускага 

алфавіта 

Назвы літар 

Аа а Пп пэ 

Бб бэ Рр эр 

Вв вэ Сс эс 

Гг гэ Тт тэ 

Дд дэ Уу у 

Ее е Ўў у нескладовае 

Ёё ё Фф эф 

Жж жэ Хх ха 

Зз зэ Цц цэ 

Іі і Чч чэ 

Йй і нескладовае Шш ша 

Кк ка Ыы ы 
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Лл эл Ьь мяккі знак 

Мм эм Ээ з 

Нн эн Юю ю 

Оо о Яя я 

Гісторыя фарміравання графічнай сістэмы беларускай мовы 

Сучасная беларуская графіка заснавана на старажытнай кірыліцы, якая 

была складзена ў IX ст. на аснове грэчаскага алфавіта і атрымала шырокае 

распаўсюджанне на Русі з канца Х ст. у сувязі з прыняццем хрысціянства (988 

г.). Стараславянскі алфавіт, кірылаўскае пісьмо не маглі поўнасцю адпавядаць 

фанетычнай сістэме старажытнарускай мовы. Паступова відазмяняючыся і 

прыстасоўваючыся да фанетычнай сістэмы старажытнарускай мовы, кірылаўскі 

алфавіт на працягу доўгага часу з поспехам абслугоўваў пісьмовыя зносіны 

ўсходніх славян, а пасля іх распаду – зносіны трох народаў – рускага, 

беларускага і ўкраінскага. 

У 1708 г. кірылаўскі алфавіт быў рэфармаваны, з яго былі выкінуты 

некаторыя літары: юсы, амега, ксі, псі. Рэформа прадугледжвала спрашчэнне 

знешняга выгляду літар, набліжэнне іх па форме да літар лацінскага алфавіта. 

Замест старажытных назваў літар «аз», «буки», «веди» і г. д. пачалі ўжываць 

лацінскія назвы «а», «бэ», «вэ» і г. д., якія і замацаваліся ў далейшым. 

Рэфармаваны алфавіт атрымаў назву «грамадзянкі», на ім друкаваліся 

дзяржаўныя пастановы і кнігі свецкага зместу. Акрамя вызвалення алфавіта ад 

некаторых літар, адбывалася ўвядзенне ў яго новых – й і э. Да XX ст. з 

беларускага варыянта «грамадзянкі» выходзяць з ужытку літары и, яць, ъ, щ, 

фіта, іжыца, а для перадачы спецыфічна беларускіх фанетычных рыс былі 

ўведзены дадаткова літары ці спалучэнні літар – ў, і, ё, дж, дз. 

Побач з «грамадзянкай»+ у XIX і пачатку XX ст. на Беларусі шырока 

выкарыстоўвалася лацінка – відазменены варыянт лацінскага алфавіта, які быў 

прыняты ў польскай мове. Лацінкай, напрыклад, былі надрукаваны творы В. 

Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, «Мужыцкая праўда» К. Каліноўскага, 

некаторыя зборнікі выбраных твораў Я. Купалы, Я. Коласа, Цёткі і іншыя 

публікацыі. У пачатку XX ст. газета «Наша ніва» і выданні выдавецкай суполкі 

«Загляне сонца і ў наша аконца» друкаваліся і «гражданкай», і прыстасаванай да 

гукавой сістэмы беларускай мовы лацінкай. Так, для абазначэння нескладовых 

[й] і [ў] выкарыстоўваліся лацінскія літары і і ŭ (zaihraje, kroŭ); гук [γ] 

фрыкатыўны абазначаўся лацінскай літарай h (kaho, haspadar), выбухны [г] – 

літарай g (garset, guzik). Для абазначэння шыпячых і гукаў [z’], [ž], [х], як і ў 

польскай графіцы, ужываліся спалучэнні літар: [ш] – sz, [ч] – сz, [ž] – dž, [х] – сh, 

[z’] – dz. Шыпячы [ж] абазначаўся літарай ž. У некаторых публікацыях sz, cz 

замяняліся літарамі š, č.  

Мяккасць зычных абазначалася пры дапамозе спецыяльнага надрадковага 

значка над літарай або пры дапамозе літары і, якая пісалася пасля зычнай. 

Па меры павелічэння колькасці публікацый на беларускай мове і ў сувязі з 

развіццём стыляў і жанраў кніжна-пісьмовай мовы станавілася відавочным, што 
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выкарыстанне дзвюх графічных сістэм з’яўляецца значнай перашкодай, 

тормазам у развіцці беларускай мовы. Гэта ўскладняла выдавецкую дзейнасць, 

звязаную са значнымі матэрыяльнымі выдаткамі, стварала цяжкасці ў вывучэнні 

мовы, перашкаджала натуральнаму развіццю і стабілізацыі вымаўленчых правіл 

і норм, выпрацоўцы граматычных і арфаграфічных правіл. На парадак дня 

паўставала пытанне аб прыняцці адзінага алфавіта. Вынікі праведзенай на 

старонках «Нашай нівы» публічнай дыскусіі паказалі, што большасць чытачоў 

газеты выказваецца ў карысць «грамадзянкі», блізкай і зразумелай для масавага 

чытача. З 1912 г. «Наша ніва» і большасць беларускіх тэкстаў друкуюцца 

кірылаўскімі літарамі, больш звыклымі і знаёмымі для беларускага чытача, а 

лацінка паступова выйшла з актыўнага ўжытку. 

Пытанні 

1) Што такое графіка? Назавіце яе асноўныя задачы. 

2) Што такое літара? Якія функцыі яны выконваюць? 

3) Што разумеецца пад адназначнымі і двухзначнымі літарамі? 

4) Што ўяўляюць сабой графічныя сродкі? 

5) Як суадносяцца паняцці літары і графемы? 

6) Што такое алфавіт? Колькі літар ён уключае? 

7) Якія адносіны існуюць паміж літарамі і гукамі? 

8) Якія асаблівасці мае беларускі алфавіт? 

9) Якія прынцыпы беларускай графікі вы можаце назваць? 

Ахарактарызуйце іх. 

10) Назавіце асноўныя этапы фарміравання графічнай сістэмы беларускай 

мовы. 

Заданні 

1. Размяркуйце словы ў алфавітным парадку. 

Спрашчэнне, фанема, гук, эпентэза, метатэза, ядро, афікс, фаналогія, тэкст, 

артыкуляцыя, перцэпцыя, рэдукцыя, акустыка, абзац, фоніка, метатэза, лексема, 

дыярэза, кантракцыя, графема, метанімія, інтанацыя, націск, паўзы, сінекдаха, 

склад, складападзел, іелодыка, інверсія, гаплалогія, алафон, варыянт, варыяцыя, 

стыль, вытрымка, рэкурсія, пад’ём, язык, лабіялізацыя, арфаэпія, норма, мова, 

маўленне, слухач, моўца, камунікацыя, графіка, пратэза. 

2. Параўнайце алфавіт у рускай і беларускай мовах. Назавіце іх 

асаблівасці. 

3. Вызначце ў словах дыграфы і літары з дыякрытычнымі знакамі. 

Ураджай, дзверы,праўда, дзеці, раён, зноў, хадзіць, дожджык, сёлета. 

4. Параўнайце літары розных алфавітаў. Пра што сведчыць 

падабенства форм, назваў літар у алфавітах розных моў? 

Беларускія літары Англійскія літары Грэчаскія літары 

А, а (а) А, а (эй) А, а (альфа) 

Д, д (дэ) D, d (ді) Δ, δ (дэльта) 
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Р, р (эр) R, r (а) Ρ, ρ (ро) 

Т, т (тэ) Т, t (ті) Τ, τ (таў) 

5. Размяркуйце словы па групах: а) колькасць гукаў і літар супадае; б) 

літар больш, чым гукаў; в) гукаў больш, чым літар. 
Пісьмо, сшытак, зжаваць, французскі, рыжскі, іх, больш, елка, салаўі, 

пад’езд, Ульяна, ліць, жыццё, парцье, Ірландыя, біятлон, дождж, дзюна, 

раз’юшаны, люты, лялька, ледзь, рэдзька. 

6. Знайдзіце словы, у якіх ётавыя галосныя абазначаюць два гукі. 
Ежа, шчаўе, салаўі, краіна, мята, мясцовы, ялавічына, юла, уюн, людзі, 

калье, лес, піць, бі, люстра, Юлія, юшка,аб’езд, аб’ява, каньяк, мадзьяр, бігудзі, 

дзірка, лебедзяня, кальян, лёс, чатырох’ярусны, ястраб. 

7. Параўнайце напісанне і вымаўленне слоў. Растлумачце прычыны 

несупадзення колькасці гукаў і літар. У чым назіраецца адступленне ад 

ідэальнай графікі? 

Пісьмо, сшытак, на кладцы, у дзежцы, пад’езд, дождж, паверх, лінія, столь, 

дзірван, смяешся, змена, лыжка, тэорыя, паляна, позні, міласэрны, кантрасны, 

сняданак. 

8. Вызначце спосабы абазначэння на пісьме мяккіх зычных у наступным 

тэксце. 

Рэчкай маці-прырода абдзяліла Бацькавічы. Недалёка працякае 

Палужанка, але і гэта невялікая раскоша: вясною яшчэ нішто, вады трохі збірае, 

а ў летнюю пару, як выдасца год, перасыхае – курыца перабяжыць… 

А што я скажу пра свае Бацькавічы? Вёска, і ўсё. Пра такія і сёння яшчэ 

пачуеш: ”Глухамань, мядзведжы кут”. 

9. Прачытайце тэкст. Спішыце. Устаўце прапушчаныя літары, 

раскрыйце дужкі. У першым абзацы знайдзіце словы, напісанне літар у якіх 

адлюстроўвае складовы прынцып беларускай графікі, а ў другім абзацы – 

гукавы прынцып. 
Беларускі.. лірычны.. пес..ні як све..чыць іх змест некаторыя л..ксічныя і 

с(ці,ты)лістычныя прыкметы а таксама асаблівас..ці напеваў узніклі на думку 

..учоных у той пер(ыо,ыа,ыя)д сярэдн..вякоў..я калі склад..валася сама 

беларуская народнасць. Жанр лірычнай пес..ні адзін (з,с) самых багатых у 

(вусна)паэтычнай творчас..ці беларускага народ.. як па колькас..ці песен..ых 

тэкстаў так і па (не)вычарпальнай разнастайнасці тэм і ма(ці,ты)ваў. Чым(жа) 

тлумачыцца такое шырокае бытаван..е беларускай народнай лірычнай пес..ні і 

(па)сён..яшні дзень? Чым абумоўлена яе такая незвычайная жыцц..здольнасць? 

Адказ на гэтыя пытанні думаецца вельмі просты народная лірычная пес..ня 

(на)працягу стагод..яў была амаль адзінай і галоўнай 

эмац(ыа,ыя)нальна(эстэтычнай) формай духоўнага жыцця беларускага 

с..лянства асноўная частка беларускіх народных песен.. с..лянскага паходжання.  

Лірычная пес..ня с..рдэчная задуменна(распеўная) м..ладычная ад..грывала 

і пэўную сац(ыа,ыя)льную ролю. Яна дапамагала в..сковаму ч..лавеку ў яго 

(ня,не)лёгкім жыцці ця..кай с..лянскай працы ў гарачую п..ру (у,ў) час ка..бы 
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жніва і г.д. пры маркотнай аднастайна(бясконцай) жаночай працы ў доўгія 

восен..скія ці зімовыя вечары на в..чорках. У даро(ге,зе) лірычная пес..ня 

адганяла нуду ад доўгай ..зды дапамагала адол..ваць в..лікія адлегласці пеш..у. 

Выконвалася яна пры любых жыццёвых абставінах гучала на св..точных б..седах 

у час гульняў моладзі а ў пэўныя моманты жыцця давала выхад пачуццям 

ч..лавека. З дапамогай лірычнай пес..ні народ перадаваў сва.. роздумы аб жыцці 

і сва.. гл..бокія ўражанні ад здзіўляючай прыгажос..ці роднай прыроды асабліва 

ў тыя моманты калі чалавек ..остра а..чуваў яе зачараванне (А. Гурскі). 

10. Прачытайце тэкст. Вызначце значэнні ўсіх літар (адназначных і 

двухзначных). 

А цяпер давайце вернемся да Дняпра. Чаму я. хоць ён і цячэ далёка ад маёй 

бацькаўшчыны, яго палюбіў? Таму што гэта рака майго народа, роднай мне 

Беларусі. 

На маёй зямлі няма нічога чужога. Тут усё мне блізкае, дарагое – кожная 

рэчка і рачулка, возера і азярынка. 

Прыпяць, Нёман, Бярэзіна, Вілія, Сож… Мы бачылі іх у снах, яны нас з 

упартай настойлівасцю запрашалі, клікалі да сябе (П. Сабіна). 
  


