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У навукова-папулярным выкладзе падаюцца «Правілы беларускай арфаграфіі 
і пунктуацыі», зацверджаныя Законам Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. 
Апавяданні суправаджаюцца гістарычнымі каментарыямі і займальным матэрыялам. 
Новая рэдакцыя правапісу супастаўляецца з «Правіламі» (1959). Цяжкія правапісныя 
выпадкі разглядаюцца на прыкладах канкрэтных лінгвістычных сітуацый сучаснасці.

Кніга прызначаецца для настаўнікаў, журналістаў і рэдактараў, вучняў і студэнтаў.
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Уводзіны 

Закон «Аб правiлах 
беларускай арфаграфii 
i пунктуацыi»

2010 год азнаменаваны тым, што з 1 верасня ў дзе-

янне ўсту піў Закон Рэспублікі Бе ла русь «Аб 

правілах беларускай арфаграфіі і пунктуа-

цыі», пры няты 23 ліпеня 2008 г. Законам за-

цверджана новая рэдакцыя беларускага 

правапісу, над якой працавалі сотні людзей — 

навукоўцы, заканадаўцы, простыя беларусы, 

неабыякавыя да лёсу роднай мовы. На адрас 

рас пра цоўшчыкаў, Міністэрства адукацыі, 

НАН Беларусі прыходзіла шмат заўваг і пра  -

паноў. Яны ўважліва аналі заваліся, абмяр-

коўвалiся, апра боўваліся, слушныя з іх сталі 

фактам новай рэдакцыі «Правіл». 

Гісторыя распарадзілася так, што новая рэдакцыя белару-

скага правапісу была прынята не пасля адпаведных дакументаў 

у суседзяў расіян, як гэта назіралася ў ХХ ст. Так, у 1917—

1918 гг. ад былася рэформа правапісу і графікі рускай мовы, што 

своеасаблівым рэхам адгукнулася для беларусаў у 1933 г. У 1956 г. 

руская арфаграфія была ўдасканалена і атрымала сучасны вы-

гляд, што адбылося і ў нас, толькі ў 1959 г. На сёння можна канста-

таваць, што беларускі закон аб правапісе — беспрэцэдэнтны крок 

у развіцці гарамадства суверэннай і незалежнай Беларусі. 

Чаму мяняецца правапіс?

Змены ў правапісе не вырастаюць на пу-

стым месцы, а дыктуюцца натуральным 

ходам развіцця мовы. Правапіс — люстэр-

кавы адбітак таго, што адбываецца ў мове 
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і ўвогуле ў грамадстве. Пытанне аб пра-

вапісе актуалізуецца, як правіла, падчас 

пэўных грамадскіх катаклізмаў, сацыяль-

ных рэформ. Узгадаем Дэкрэт 1917—

1918 гг. аб рускай арфаграфіі. Дэкрэтамі 

Наркамасветы 1917 г. і СНК 1918 г. уводзіўся 

новы правапіс, у якім выключалася з ру-

скага алфавіта некалькі літар і ўводзіўся 

шэраг арфаграфічных норм па прынцыпе 

вымаўлення. Для прэсы і справаводства 

абавязковай стала пастанова прэзідыума 

Вышэйшага савета народнай гаспадаркі «Аб 

скасаванні са звароту агульных літар рускай 

мовы (і было заменена на и, ѣ (ять) — на е, 

ѳ (фита) — на ф). 

Правапіс — даволі далікатная рэч, бо ён датычыць кожнага 

носьбіта мовы. І як толькі ў ім нешта мяняецца, то гэта заўважна 

для ўсяго грамадства. Трэба дадаць, што пытанне аб правапісе 

актуалізуецца, як правіла, падчас пэўных грамадскіх скалынанняў, 

сацыяльных рэформ. 

Супраць правапісных змен выступала шмат людзей. На-

прыклад, Іван Бунін выказаў сваё незадавальненне наступным 

чынам: «Па загадзе самога Архангела Міхаіла не прыму бальша-

віц кага правапісу. Ужо хаця б па той прычыне, што чалавечая рука 

не пісала нічога падобнага да таго, што пішацца цяпер па гэтым 

правапісе». Або вядомы для таго часу філолаг Мікалай Трубяцкой 

пісаў у лісце да Якабсона: «Па-мойму, нябожчык Шахматаў вялікі 

грэх на душу ўзяў, што асвяціў сваім аўтарытэтам новую 

арфаграфію». Такога тыпу выказванняў можна знайсці безліч. Ад-

нак прайшоў час, і рэфармаваныя арфаграфія і азбука трывала 

ўвайшлі ва ўжытак. Праўда, за мяжой перасталі выкары стоўваць 

стары рускі правапіс толькі ў 50-я гг. ХХ ст. Хаця дзе-нідзе кары-

стаюцца ім і зараз. Тое самае можам назіраць і з выкарыстаннем 

старога беларускага правапісу. 

Рэформа 1933 г. падвынікавала шматлікія намаганні вучо-

ных, і не толькі. У добрай справе амаль заўсёды ёсць лыжка дзёг-

цю. Так сталася са словамі «рэвалюцыйнага паходжання». Вось 
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Уводзіны 

дзе папакутавала наша пісьмо. Гэтыя хібы выправілі ў 1959 г., ад-

нак засталіся анахранізмы і да нашага часу. Пра гэта крыху ніжэй. 

Мова развіваецца, аднак яе сістэму рэфармаваць у прын-

цыпе нельга. Нельга змяніць, напрыклад, тыпы скланення або 

спражэння ў граматыцы. Гэта безнадзейная задума. Хто б ні 

ўзяўся — ніякага выніку не было б. Бо з̓явы такога чыну фармі-

руюцца стагоддзямі. Мову рэфармаваць нельга, бо яна разві ваец-

ца натуральным чынам. А вось арфаграфію, пунктуацыю — мож-

на. Слушна падкрэсліваецца: арфаграфія ёсць дамоўленасць 

людзей. У няхітрых словах хаваецца ісціна. Безумоўна, гэта 

шматгадовая карпатлівая праца сотняў вучоных, якія назіралі за 

развіццём мовы, яе лексічнага складу, за арфаэпіяй. Навукова 

падстаўны аналіз, набліжаны да вытокаў мовы, можа даць добры 

плён — фіксаванне на пісьме галоўных асаблівасцей роднай мовы, 

што натуральным чынам адлюструецца ў правапісе. Так адбыва-

лася і ў гісторыі беларусаў. 

Правапіс, можна сказаць, рэгламентуе мову, надае пісьмо -

вай практыцы аднастайнасць, стабільнасць і ў той жа час аба-

вязкова адлюстроўвае асаблівасці і заканамернасці яе развіцця. 

Няўмольнае развіццё мовы, удасканаленне яе разам з тым, як 

удасканальваецца наш розум, выяўляецца ў зменах фанетычнага, 

марфалагічнага і сінтаксічнага характару. Сюды трэба абавязко-

ва дадаць абнаўленне лексічнага складу мовы. Вось чыннікі, якія 

выклікалі неабходнасць удакладніць правапіс, прывесці яго ў ад-

паведнасць з сучаснай моўнай практыкай. Беларускі правапіс, які 

ў значнай ступені пабудаваны на фанетычным прынцыпе, асабліва 

адчувальны да гэтых змен у мове, і таму ён таксама павінен уда-

сканальвацца. 

Асабліва абвастрылася праблема беларускага правапісу 

ў канцы ХХ ст., калі істотна абнавіўся слоўнікавы склад бела-

рускай мовы, лексіка папоўнілася шматлікімі запазычаннямі, 

на старонках беларускамоўнага друку атрымалі пашырэнне 

ненарматыўныя арфаграфічныя варыянты. Гэта прывяло да 

значнага парушэння адзінства правапісных норм сучаснай бе-

ларускай літаратурнай мовы, арфаграфічнага разнабою на ста-

ронках беларускамоўных выданняў. Больш за тое, у некаторых 

выпадках праблема адзінства арфаграфічных норм беларускай 
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мовы набывала палітычнае адценне. Назіралася памкненне вяр-

нуцца да дарэформеннага правапісу 1933 г. Напрыклад, у не-

каторых выданнях прапануецца пісаць арытмэтыка (замест 

сучаснага арыфметыка), лябірынт (замест лабірынт), сылюэт 

(замест сілуэт), філязофскі (замест філасофскі), сьнег (замест 

снег), Бэтлеем (Віфлеем), гувэрнэр, бухгальтар, мушкетэр, 

Мікелянджэлё, мувіндэк, кабэль, кальц, магн, н̓атр, гербарыюм, 

людзкі, нэўрастэнія, фэўдал, стуардэса, глядыёлюс, альвэол, 

бандэрыльля і г. д. Аднак вярнуць мову ў часавыя межы 30-х гг. 

мінулага стагоддзя ніяк нельга. Гэтага не дазволіць зрабіць су-

часная маўленчая практыка. У век інфармацыйнага грамадства 

многае змянілася: тое, што ўчора было яшчэ звыклым, сёння пу-

жае, а тое, што было невядомым, становіцца неабходнай рэччу. 

Каб пазбегнуць разнабою ў пісьмовай беларускай мове, за-

бяспечыць адзінства яе правапісных норм і аблегчыць навучанне 

ў школе, упарадкаванне правапісу і стала надзённым. Узнікла не-

абходнасць удакладнення існуючых «Правіл беларускай арфагра-

фіі і пунктуацыі». 

Яшчэ адна вельмі важная дэталь. У практыцы людзей 

пісьмовая мова стала займаць значна большае месца, чым гэта 

было ў мінулым стагоддзі. І раней людзі слалі адно аднаму лісты. 

Былі такія, хто любіў і ўмеў іх пісаць. Аднак лісты гэтыя, як правіла, 

адрасаваліся адной асобе або інстанцыі. Сёння ж таленавіты блогер 

можа замяніць масцітага журналіста ці літаратара. Інтэрнэт, элек-

тронная пошта, форумы, чаты, анлайнавыя канферэнцыі складаюць 

канкурэнцыю мабільным сувязям і становяцца больш даступнымі 

сродкамі перапіскі і шматлікім, на мільённыя аўдыторыі, адра-

сантам...

Некаторыя выданні, якія прэтэндавалі на выкарыстан-

не дарэформеннага правапісу, стыхійна адыходзяць ад яго, бо 

губ ляюць сваю аўдыторыю, становяцца свайго роду экзотыкай. 

І яшчэ. Калі прааналізаваць іх правапісныя нормы, то ў кожнага 

з гэтых выданняў яны былі свае. Браніслаў Тарашкевіч паставіў бы 

ім двойку. Вядомы і тыя факты, што выкладанне дарэформен най 

мовы ў сучасных ВНУ прыводзілі ў тупік — сучаснікаў цяжка вяр-

нуць да пачатку мінулага стагоддзя. 
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З гісторыі беларускага правапісу

У    1918 г. была апублікавана «Беларуская гра-

матыка для школ» Браніслава Тарашкевіча, 

у якой фактычна ўпершыню былі сфармуля-

ваны асноўныя правілы беларускага пра-

вапісу. Яны і забяспечвалі адзінства новай 

беларускай літаратурнай мовы. 

У сваёй рабоце Б. Тарашкевічу ўдалося спалучыць фанетыч-

ны і марфалагічны прынцыпы напісання. Пры гэтым фанетычнаму 

прынцыпу, паводле якога адлюстроўваюцца на пісьме асаблівасці 

вымаўлення, у асноўным падпарадкоўваецца напісанне галосных 

літар, а марфалагічнаму, паводле якога марфемы захоўваюцца 

ў нязменным выглядзе незалежна ад іх вымаўлення, — напісанне 

зычных літар. 

«Граматыка» адыграла выключна важную ролю ў пашырэнні 

беларускай пісьмовай мовы ва ўсіх сферах ужытку, у першую чаргу 

ў школьным навучанні. Разам з тым у ёй заставалася даволі шмат 

спрэчных і нявырашаных пытанняў, якія датычыліся правапісу 

перш за ўсё слоў іншамоўнага паходжання, на што ўказваў і сам 

аўтар. 

Моўная практыка выявіла гэтыя недахопы. У сярэдзіне 

20-х гг. паўстала пытанне аб рэформе беларускага правапісу. 

Тады яго ўзнялі настаўнікі, якія вучылі дзяцей на беларускай 

мове і найбольш часта сутыкаліся з праблемамі неаднастайнасці 

пісьмовай беларускай мовы. 

У 1926 г. адбылася акадэмічная канферэнцыя па пра-

блемах беларускага правапісу. У яе рабоце прынялі ўдзел вядо-

мыя беларускія мовазнаўцы, пісьменнікі, настаўнікі беларускай 

мовы, а таксама замежныя лінгвісты. На канферэнцыі грунтоўна 

абмяркоўваліся найбольш вострыя і спрэчныя пытанні белару-

скага правапісу: перадача акання/якання ў словах іншамоўнага 

пахо джання, выкарыстанне мяккага знака для абазначэння асі-

міляцыйнай мяккасці зычных (напісанні тыпу сьнег, зьвер, дзьве-

ры) і інш. 

Пасля канферэнцыі была створана правапісная камісія, 

якая мусіла распрацаваць новыя правілы беларускай арфаграфіі. 
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У склад камісіі ўвайшлі найбольш вядомыя і аўтарытэтныя лінг -

віс ты таго часу, беларускія пісьменнікі. Многія палажэнні вы-

працоўваліся ў выніку працяглых дыскусій і спрэчак. 

У выніку рэформы 1933 г. правапіс істотна наблізіўся 

да фанетычнага ладу беларускай мовы, стаў больш сістэмным 

і ўпарадкаваным, што ў цэлым адпавядала патрэбам моўнай 

практыкі і забяспечвала паспяховае выкарыстанне беларускай 

мовы ў сферы школьнага навучання. Рэформа адмяніла мяккі знак 

для абазначэння асіміляцыйнай мяккасці зычных. Паводле новага 

правапісу сталі пісаць снег, звер, дзверы. 

Усе сёння пагаджаюцца, што калі ў 1917—1918 гг. у рускай 

мове быў адменены цвёрды знак на канцы слоў тыпу онъ, столъ, 

возъ, то гэта быў прагрэсіўны крок у напрамку эканоміі і папе-

ры, і маўленчых намаганняў носьбіта рускай мовы. Цвёрды знак 

(першапачаткова быў галосным гукам) на той час у канцавой пазі-

цыі стаў неінфарматыўным, ён страціў сваю функцыю, і яго лёгка 

можна было зняць з правапісу. Калі б узяць творы, напрыклад, 

Льва Талстога ў старым выкананні, то ўпэўнімся, што кніжкі былі 

значна таўсцейшыя. 

У рускай мове цвёрды знак стаў празмерным. І не толькі 

ён, а яшчэ пералічаныя вышэй літары, якія супалі ў сваёй інфар-

матыўнасці. 

Усходнеславянскія мовы функцыянуюць у блізкай род насці 

і сталі самастойнымі параўнальна нядаўна. Што для мовы шэсць 

стагоддзяў? Хвіліна для жыцця чалавека. Гэта зараз рускі, беларус, 

украінец амаль разумеюць адзін аднаго, а дайце яшчэ з дзясятак 

стагоддзяў. Што будзе пры натуральным хо дзе развіцця? Мовы 

настолькі аддаляцца, што наўрад ці мы бу дзем такімі зразумелымі, 

як сёння. І гэта заканамерна, бо мовы адгаліноўваюцца адна ад 

адной, утвараючы новыя сем’і. 

Дык вось цікавая рэч. Як для рускай мовы стаў празмерным 

цвёрды знак, былы «ёр», так для нашай — мяккі, былы «ер». Пасля 

рэформы многія пачалі гаварыць, што гэта ўжо іншая мова і г. д. 

Узгадайце словы Буніна пра рускі правапіс. Становіцца ніякавата, 

калі чую з вуснаў сяго-таго калегі, які з запалам гаворыць пра вяр-

танне мяккага знака ў сітуацыі абазначэння так званай суседняй 

мяккасці. Насеньне, зьвер, зьвесьці і інш. — такое напісанне вяр-
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тае нас да цара Гароха. Арфаэпічная норма дыктуе: значная част-

ка зычных гукаў, асабліва [з], [с], прыпадабняецца па мяккасці. 

Выключэннем з̓яўляюцца заднеязычныя і губныя. Нельга ламацца 

ў адчыненыя дзверы, як і нельга двойчы ўвайсці ў адну раку. Наво-

шта засмечваць правапіс такім мяккім знакам, калі і так вядома, 

што трэба вымаўляць мякка. 

Але правапіс 1933 г. таксама не вырашыў усіх праблем 

пісьмовай беларускай мовы. У прыватнасці, засталіся выключэнні, 

якія былі абумоўлены знешнелінгвістычнымі прычынамі. На-

прыклад, правілам 22 прадпісвалася, што інтэрнацыянальна-

рэвалюцыйныя словы і ўсе вытворныя ад іх не падпарадкоў ваюц-

ца агульнаму правілу аб аканні: рэволюцыя, совет, пролетарый, 

большэвік, соцыялізм, піонер, большэвіцкі, соўгас і інш. Работа па 

ўдасканаленні беларускага правапісу працягвалася. 

У 1959 г. выдадзены «Правілы беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі». Яны былі падрыхтаваны калектывам навуковых 

супрацоўнікаў Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Акадэміі 

навук БССР пад кіраўніцтвам акадэмікаў АН БССР К. К. Атраховіча 

(Кандрата Крапівы) і П. Ф. Глебкі. У складанні «Правіл» прымалі 

ўдзел вядомыя вучоныя М. Г. Булахаў, П. М. Гапановіч, М. П. Лобан, 

М. Р. Шуба. Арганізацыя і першыя крокі працы па ўдакладненні 

і ўдасканаленні правапісных норм беларускай мовы звязаны 

з імем народнага паэта Беларусі акадэміка Якуба Коласа, які 

на працягу некалькіх гадоў узначальваў арфаграфічную камісію 

і зрабіў вялікі ўнёсак у вырашэнне многіх прынцыпова важных 

пытанняў беларускага правапісу. Але жыццё паказала, што і ў 

«Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» 1959 г. застало-

ся шмат нявырашаных праблем, супярэчнасцей. Гэта абумовіла 

вялікую колькасць выключэнняў. 

Пішацца МАНЧЭСТЭР, 
а чытаецца ЛІВЕРПУЛЬ

снуе шмат прыкладаў, калі правапіс доўгі час 

уво гуле не кранаецца. Кла січны прыклад — 

англійская арфаграфія, якая кардыналь-

на не мянялася з XIV cт. З аднаго боку, гэта 

І
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вельмі добра, бо забяспечвае пераемнасць 

і паслядоў насць выкарыстання пра вапісу 

многімі пакаленнямі англічан. Але з друго-

га боку, гэта стварае пэўныя цяжкасці, сут-

насць якіх можна праілюстраваць вядо мым 

афарызмам: «Пішацца Манчэстэр, а чыта-

ецца Ліверпуль». Людзі, якія пачынаюць вы-

вучаць англійскую мову, адразу сутыкаюцца 

з праблемай арфаграфіі, бо многія словы 

чытаюцца і пішуцца зусім па-рознаму. Фран-

цузы вельмі ашчадна ставяцца да сваёй 

арфаграфіі, але і яны час ад часу мяняюць 

сёе-тое. 

Што датычыць нашай мовы, то тут зусім іншая сітуацыя. 

Як адзначалася, у беларускай мове дамінуючы прынцып у ар-

фаграфіі — фанетычны. Гэта робіць нашу арфаграфію больш 

гнуткай, дынамічнай у параўнанні з тымі мовамі, правапіс якіх 

базіруецца больш на марфалагічным прынцыпе. 
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І гэта можна зразумець, калі ведаць гісторыю фарміравання 

беларускай літаратурнай мовы. 

Мова беларускага народа грунтуецца на традыцыі вуснага 

маўлення. Пісьмовая форма беларускай мовы доўгі час была пад 

забаронай, і яе носьбіт вымушаны быў карыстацца пісьмовай фор-

май польскай, рускай, калі трэба было напісаць паперу ва ўправу, 

да чыноўніка. Аднак ён не мог аддаць ёй перавагу ў маўленні, бо 

гаварыў так, як яго навучылі бацькі — на роднай гаворцы. Гэты 

знешні, так бы мовіць, факт прынцыпова паўплываў на перспекты-

ву фарміравання сучаснай беларускай мовы. 

Беларуская мова амаль два стагоддзі не мела афіцыйна 

прызнанай пісьмовай формы існавання, яна фарміравалася 

і развівалася ў народнай творчасці, у фальклоры. 

Любая цывілізаваная мова мае пісьмовую і вусную формы,

 якія цесна ўзаемадзейнічаюць. Пісьмовая мова заўсёды стры-

м лі вае развіццё вуснай, бо яна кадыфікаваная, адлюстра вана 

ў графіцы, тады як вусная мова спрабуе расхістаць ка но  ны пісьмо-

вай мовы. Кожная мова знаходзіцца ў такім супрацьстаянні. 

Возьмем рускую мову. У яе аснове ляжыць кніжна-пісьмовая 

традыцыя. Рускія вельмі шмат пацярпелі ад гэтага, церпяць і сёння. 

Узгадаем, напрыклад, класікаў, якія не надта лагодна выказваліся 

пра мову: «татаршчынай патыхае» ці «гаворыш па-руску, бы па 

калдобінах ідзеш». А ўсё ад таго, што ў рускіх пісьмовая форма 

мовы была дамінуючай. Да Пушкіна рускі чалавек стаяў спінаю да 

роднай мовы, яна не карысталася сучасным попытам. Узгадаць 

хаця б імператарскія двары, дзе дзейнічала манера афранцужван-

ня. А руская мова лічылася «мовай хлопаў». 

Геній Пушкіна, які яшчэ і на сёння поўна не ацэнены, павяр-

нуў рускага чалавека тварам да рускай мовы. Паэт паказаў і про-

стым грамадзянам, і арыстакратам, і бедным, і багатым яе пры-

гажосць. Арганічна спалучыўшы ў сваёй паэзіі элементы вуснай 

і пісьмовай мовы, ён увёў прынцып супамернасці і сувобразнасці, 

і мы разумеем ягоныя радкі, быццам ён наш сучаснік: «Я вас лю-

бил: любовь ещё, быть может, / В душе моей угасла не совсем; / Но 

пусть она вас больше не тревожит; / Я не хочу печалить вас ничем». 

Вы чуеце, як гаворыць паэт? Як быццам чалавек XXI стагоддзя. 

Вось у чым яго геній. Ён перасягнуў стагоддзі. Да Пушкіна руская 



12 В. І. Іўчанкаў. Беларуская арфаграфія: апавяданні i гісторыі

мова так не гучала. Ён быў першы, а ўжо пасля традыцыю падхапілі 

іншыя рускія паэты. Нам бы такога Пушкіна...

Такім чынам, дзве мовы, руская і беларуская, мелі свае 

крайнасці. У рускай мове дамінаваў пісьмовы элемент, у беларускай 

мове, пісьмовая форма якой больш за два стагоддзі была пад заба-

ронай, — вусны элемент. І паколькі пісьмовая форма беларускай 

мовы была неактыўнай, то не было стрымліваючага фактару для 

шпаркага развіцця вуснай формы. І гэтаму ёсць цудоўныя ілюстра-

цыі. У рускай мове гавораць железная дорога, у беларускай — чы-

гунка; там — соломенная шляпа, у нас — брыль; там — устал с до-

роги, у нас — здарожыўся; там — падающая звезда, у нас — знічка 

(адвячорак (рус. предвечернее время), амшара // імшара (рус. мо-

ховое болото), брук (рус. булыжная мостовая), бульбянішча (рус. 

картофельное поле), вятрак (рус. ветряная мельница), рызыкант 

(рус. дерзко отважный человек), сырадой (рус. парное молоко), жа-

бурынне (рус. лягушачья икра), паласкавець (рус. стать ласковее), 

дабранач (рус. доброй ночи), дакопкі (рус. завершение уборки кар-

тофеля), заадрасаваць (рус. написать адрес), звеку (рус. испокон 

веку), здоўжыцца (рус. показаться слишком долгим), здзяцініцца // 

здзяцінець (рус. впасть в детство), зняволіць (рус. заточить в тюрь-

му), зрушыць (рус. сдвинуть с места) і сотні іншых). 

У тлумачальным слоўніку беларускай мовы слоў, якія ў ру-

скай мове замяняюцца двума ці трыма словамі, каля 10 працэн-

таў. Такая тэндэнцыя да семантычнай кандэнсацыі выходзіць 

менавіта з вуснага маўлення, якое значна апераджае пісьмовую 

практыку. 

У ХХ ст. крайнасці ў рускай і беларускай мовах сталі 

выроўнівацца. Тым не менш ёсць праблема пранікнення трады-

цый пісьмовай формы ў вуснае маўленне. Усе гэтыя «спецыфічныя 

асаблівасці», «патэнцыяльныя магчымасці», «на сённяшні дзень», 

«актуальныя праблемы», «перспектывы развіцця», «сучасныя рэа -

ліі» і шмат іншых казённых, кандовых словазлучэнняў — гэта 

выразы-інваліды, якія шляхам калькавання з рускай мовы перайшлі 

ў беларускую мову, хаця для апошняй яны ўвогуле не ўласцівы. 

І калі для рускай мовы можна знайсці пэўнае апраўданне, то для 

беларускай мовы апраўдання няма, бо тут зусім іншая традыцыя 

фарміравання літаратурнай формы мовы. 
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Такім чынам, падручнік Б. Тарашкевіча 1918 г., па сутнасці, 

стаў першай масавай граматыкай, якой з поспехам карысталіся 

і школьнікі, і настаўнікі, і рэдактары. Але ўзгадаем: толькі на па-

чатку XX ст., у 1905 г., была знята афіцыйная забарона з ужывання 

беларускай мовы. Ці маглі за такі кароткі час асэнсавацца белару-

скай грамадскасцю ўсе нюансы правапісу і граматыкі ў тым ліку? 

Не. Пра гэта, як адзначалася, гаварыў і сам Браніслаў Тарашкевіч. 

Таму беларусы часцей звярталіся да правапісу. Хаця, калі азір нуц-

ца на сваіх блізкіх суседзяў, то не часцей, чым яны. 

Праца над сучасным правапісам

У  нашай сітуацыі білінгвізму Закон «Аб праві-

лах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» 

мае асаблівы сэнс. Двухмоўе — гэта не рас-

коша, а вялікая адказнасць. Нам трэба ве-

даць кананічныя нормы рускай мовы, умець 

адрозніваць іх ад беларускіх норм і даскана-

ла валодаць мовамі. А не выкарыстоўваць 

так званую трасянку. 

Пытанне аб зменах у беларускім правапісе, што паўстала 

ў 90-я гг. мінулага стагоддзя, з аднаго боку, мела аб̓ектыўны ха-

рактар, з другога — было выклікана пэўнымі палітычнымі маты ва-

мі. У прыватнасці, у некаторых колах гэтае пытанне пераводзілася 

ў плоскасць вяртання да дарэформеннага беларускага правапісу, 

гэта значыць правапісу 20-х гг. паводле «Граматыкі» Б. Тарашкевіча. 

Асабліва востра дыскутавалася пытанне аб вяртанні ў правапіс 

мяккага знака для абазначэння асіміляцыйнай мяккасці зычных. 

У 1993 г. пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 

была створана Дзяржаўная камісія па ўдакладненні правапісу 

бе ларускай літаратурнай мовы. Камісіяй былі падрыхтава-

ны і ў верасні 1994 г. апублікаваны «Высновы па ўдакладненні 

правапісу беларускай літаратурнай мовы». 

Дзяржаўная камісія прызнала, што існуючы беларускі 

правапіс у цэлым забяспечвае функцыянаванне пісьмовай мовы ва 

ўсіх сферах выкарыстання, не патрабуе кардынальных змен, і рэ-

камендавала Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Міністэрству 
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адукацыі Рэспублікі Беларусь падрыхтаваць да выдання новую 

рэдакцыю «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», дзе былі б 

улічаны прапановы дзяржаўнай камісіі, а таксама патрэбы сучас-

най моўнай практыкі. 

Навуковы калектыў пад кіраўніцтвам акадэміка А. І. Падлуж-

нага, кіруючыся рэкамендацыямі дзяржаўнай камісіі, на працягу 

1997—1998 гг. падрыхтаваў праект новай рэдакцыі «Правіл», які 

неаднаразова абмяркоўваўся і дапрацоўваўся. На завяршаль-

ным этапе работы Міністэрствам адукацыі была створана рабочая 

група, якая канчаткова дапрацавала «Правілы» з улікам шматлікіх 

заўваг і пажаданняў. 

Трэба прызнаць, што за апошнія дзесяцігоддзі ў вырашэнні 

тых ці іншых моўных праблем з̓явілася шмат суб̓ектывізму. Але 

арфаграфія — гэта справа не аднаго дзесятка людзей. Чыноўнік ад 

навукі, нават вельмі высокага рангу, не можа вырашаць адзін, бо 

мова — гэта справа народная. Менавіта ў працэсе абмеркаванняў 

знаходзіцца тое, што на сёння найбольш адпавядае заканамер-

насцям развіцця мовы. 

У канцы 2005 г. праект «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» трапіў у Міністэрства адукацыі, а 18 студзеня 2006 г. 

рашэннем міністра была створана рабочая група па яго дапра-

цоўцы. У яе ўвайшлі настаўнікі, метадысты, маладыя навукоўцы, 

якія фарміравалі свае погляды ўжо ў іншым моўным асяроддзі. 

Але наглядалася і пераемнасць. Актыўна ўключыўся ў рабо-

ту прафесар А. Міхневіч — адзін з тых, хто пачынаў работу над да-

кументам у 1997 г. Можна ска заць, што ён выконваў своеасаблівую 

ролю арбітра, калі ўзнікала спрэчнае пытанне. Да яго заўсёды 

прыслухоўваліся, вельмі шанавалі яго думку. Такое спалучэнне 

вопыту, навізны, методыкі і практыкі дало адпаведны плён. 

У праекце многія пазіцыі былі не зусім такімі, якімі сталі. 

Напрыклад, нам прапаноўвалася пісаць прафком, райком, хаця 

ўжо не адзін год нават на плошчы Незалежнасці вісела шыльда 

«Мінгарвыканкам». 

Шматлікія мовазнаўцы скептычна глядзелі на зацвярджэн-

не праекта, настолькі справа замаруджвалася. Трэба аддаць на-

лежнае прафесару А. Радзькову, які інтуітыўна адчуў дзяржаўную 

значнасць і гістарычную сутнасць гэтага дакумента. Вядомы 
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дыялектолаг Аляксандр Крывіцкі на адной з першых сустрэч, звяр-

таючыся да Аляксандра Міхайлавіча, папрасіў: «Калі Вы за гэтую 

справу не возьмецеся, то яна не кранецца з месца». Тады праз 

зусім кароткі час міністр быў ужо ў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

з дакладам па гэтым пытанні. 

Калектыў працаваў больш за два гады, але калі праект 

трапіў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, то там такса-

ма была створана рабочая група па рабоце над дакументам. Кас-

цяк быў той, што і ў Міністэрстве адукацыі, але дадаліся свежыя 

сілы, што было на карысць справы. Нават тэхнічны бок будучага 

дакумента дасканала вывяраўся. 

Выкарыстоўваліся парады, што з̓яўляліся ў інтэрнэце, 

у газетах і часопісах. Вельмі дапамагалі вучоныя Нацыянальнай 

акадэміі навук, і не толькі мовазнаўцы і гуманітарыі, але і фізікі, якія 

дасылалі цэлыя звязкі слоў-тэрмінаў, што ў побыце не сустрака-

юцца. 

Усе сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку прыватнай фор-

мы ўласнасці, прынялі ўдзел у дыскусіі, выказаныя меркаванні былі 

на карысць Закона. Рабочая група была адкрыта для дыскусій, 

прапаноў, заўваг. 

Саміх чыста арфаграфічных змен няшмат, каля 20-ці. Дарэ-

чы, як і ў новай рэдакцыі правапісу рускай мовы, што была пад-

рыхтавана арфаграфічнай камісіяй пад кіраўніцтвам прафесара 

У. Лапаціна. 

Праблемы, што назапасіліся ў беларускай арфаграфіі, мож-

на падзяліць на дзве групы. Адны — гэта вытрымкі часу, вынік уплы-

ву савецкай ідэалогіі на арфаграфію беларускай мовы. І другія, 

што з̓явіліся пры натуральным ходзе развіцця беларускай мовы. 

Да 1959 г. інтэрнацыянальна-рэвалюцыйныя словы і ўсе 

вытворныя ад іх не падпарадкоўваліся агульнаму правілу аб аканні 

(рэволюцыя). Гэта нанесла пэўную шкоду развіццю беларускай 

арфаграфіі. Звод правіл 1959 г. выправіў гэтую недарэчнасць, што 

яшчэ раз пацвердзіла: у мове не можа прыжыцца нешта наноснае, 

часовае. Пройдуць дзесяцігоддзі — і мова верне сабе тое, што ёй 

уласціва. 

Зараз ліквідаваны анахранізм, які выклікаў пытанні ва ўсіх, 

хто вывучаў беларускую мову. У новай рэдакцыі правіл такія словы, 
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як прафкам, гаркам, газпрам і г. д., патрэбна пісаць праз а. Дагэ-

туль пісалася гарком, газпром… Некаторыя вучоныя нават хітрылі, 

адстойваючы такое напісанне, маўляў, у гэтых словах аднаўляецца 

этымалагічнае о. Але для нашай мовы характэрны закон акання, 

якое прынята графічна фіксаваць. 

Былі і іншыя словы-выключэнні, якія на пісьме не пад па-

рад коўваліся закону акання: адажыо, трыо, саль феджыо і г. д. 

Такіх слоў набярэцца да чатырох дзесяткаў, многа ўласных 

імёнаў. Але ж о па правілах беларускай мовы павінна пісацца 

толькі пад націскам. Яшчэ ў праекце Інстытута мовазнаўства 

НАН Беларусі прапаноўвалася на канцы такіх слоў пісаць ё на 

манер слова радыё. Сапраўды, слова радыё з̓яўляецца выклю-

чэннем, але яно мае сваю гісторыю. У свой час радыё як СМІ 

маланкава распаўсюдзілася па савецкай краіне, у Беларусі яго 

называлі і «радыва», і «радзіва», і «радыё». З-за вельмі шпарка-

га распаўсюджання дыялектнае слова патрапіла ў літаратурную 

мову, стаўшы выключэннем. Але ж хіба можна з-за аднаго выпад-

ку рабіць выключэннем цэлую групу слоў? Нашы сучаснікі нас не 

зразумелі б. Таму перамагла падстаўная думка, і ў выніку пашы-

раецца прынцып перадачы акання ў словах іншамоўнага пахо-

джання: паводле новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» трэба пісаць адажыа, трыа, сальфеджыа, Ватэрлоа, 

Медэа, Токіа. 

Даволі часта прыходзілася чуць папрокі ў так званым та-

тальным аканні. Але так могуць казаць людзі, далёкія ад бела-

рускай мовы, бо татальнае аканне — гэта прымета нашай мовы. 

Сваім студэнтам, будучым журналістам радыё і тэлебачання, га-

вару: «Не лянуйцеся раскрываць рот, бо наша а — шчырае, ад-

крытае». Гэтае а і вылучае беларусаў сярод рускіх людзей. Калі 

мы нават навучымся вымаўляць мяккія р, т і ч, то нас усё роўна 

пазнаюць па аканні. 

Крокам да фіксавання акання на пісьме стала і тое, што 

ў словах іншамоўнага паходжання, акрамя ўласных імёнаў, кан-

цавыя элементы -эр, -эль перадаюцца як -ар, -аль: прынтар, 

камп̓ютар, пэйджар. 

Па сутнасці, новая рэдакцыя «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» не закранула асноў правіл 1959 г., а толькі ўзаконіла 
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тое, што даўно ляжала на паверхні, так бы мовіць, на далоні. На-

прыклад, для носьбіта беларускай мовы было незразумела, чаму 

мы пішам любанскі, астраханскі, але чань-чуньскі, цянь-шаньскі. 

Мы ліквідавалі гэтае выключэнне, бо любое запазычанае слова 

з цягам часу ўсё роўна павінна падлягаць законам мовы, у якую 

яно патрапіла. 

Паводле агульнага правіла перадачы на пісьме якання 

ў першым пераднаціскным складзе прапанавана пісаць словы 

дзявяты, дзясяты, сямнаццаць, васямнаццаць. 

Даўно ўзнікала пытанне, асабліва ў школьнікаў, чаму нель-

га пісаць ў (у нескладовае) у словах іншамоўнага паходжан-

ня. Але калі мы кіруемся ў правапісе фанетычным прынцыпам, 

то не павінна быць розніцы ў напісанні словазлучэнняў на ўроку 

і ля універмага. У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» пашыраецца напісанне ў (у нескладовага) у словах 

іншамоўнага паходжання. 

У «Правілах» 1959 г. было шмат выключэнняў і адсылак 

да іншых параграфаў, калі гаворка ішла пра напісанне марфем. 

Калі яшчэ працавала творчая група пад навуковым кіраўніцтвам 

акадэміка А. І. Падлужнага ў 1997—1998 гг., было вырашана зра-

біць раздзел «Правапіс некаторых марфем», у якім сабраны звесткі 

аб правапісе прыставак і суфіксаў. Гэта правільна, бо можна будзе 

даволі хутка знайсці, як пішацца тая ці іншая марфема. У «Правілах» 

1959 г. гэтыя звесткі змяшчаліся ў параграфах аб правапісе часцін 

мовы і былі раскінуты па ўсім зводзе правіл, што было не вельмі 

зручна. 

Рэгламентавана ўжыванне суфіксаў -ава- (-ява-) і -ірава- 

(-ырава-). Апошнія суфіксальныя ўтварэнні сустракаюцца толькі 

ў запазычаных словах, і для нашай мовы, сфарміраванай на ас-

нове літаратурна-размоўнай традыцыі, яны ўвогуле неўласцівыя. 

Мова як быццам шукала выйсце — і атрымалася не ліквідзіраваць, 

а ліквідаваць, не аклімацізіраваць, а акліматызаваць. У новай 

рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» так і пра-

пануецца пісаць. Але ёсць група слоў, якія ўтвараюць аманімію, 

калі не пісаць суфікс -ірава- (-ырава-), яны набываюць іншы 

сэнс. У новай рэдакцыі аддадзена перавага скасаванню суфіксаў 

-ірава- (-ырава-), але яны застаюцца ў выпадку, калі можа 
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зацямняцца сэнс дзеясловаў: камандзіраваць, а не камандаваць, 

фарміраваць, а не фармаваць і г. д. 

У пачатку і ў сярэдзіне слоў гукавое спалучэнне [й] + галос-

ны ў новай рэдакцыі «Правіл» перадаецца ётаванымі галоснымі, 

як і ў словах уласнабеларускіх: ёркшырскі, маёр, маярат, маянэз, 

раён, Ёжэф, Нью-Ёрк. Але засталіся нязменнымі такія словы, як 

Іаганесбург, Іемен, Іякагама (хаця былі прапановы спалучэнне 

[і] + галосны таксама замяніць ётаванымі галоснымі). 

Ёсць яшчэ адзін вельмі важны раздзел — «Правапіс вялікай 

літары». Напрыклад, яшчэ ў савецкія часы існавала правіла: усе сло-

вы ў назвах органаў вышэйшай дзяржаўнай улады (заканадаўчай, 

выканаўчай, судовай) павінны пісацца з вялікай літары. Так, згод-

на з новай рэдакцыяй «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» 

трэба пісаць Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, Канстытуцый-

ны Суд Рэспублікі Беларусь, Вярхоўны Савет СССР. Але, на жаль, 

з’явіліся два выключэнні: у назвах Палата прадстаўнікоў і Нацыя-

нальны сход другое слова пішацца з малой літары.  

Уведзены новы параграф — «Вялікая і малая літары ў най-

меннях асоб, звязаных з рэлігіямі, назвах міфалагічных і казачных 

герояў». Напрыклад: «З вялікай літары пішуцца найменні найвы-

шэйшых божастваў (бостваў) у рэлігійных культах, а таксама ўсе 

словы ў спалучэннях, якія змяшчаюць гэтыя назвы: Бог, Яхве, 

Усявышні, Уладыка Нябесны, Святая Тройца...» Гэта пазіцыя была 

прынята, хаця і ў яе былі апаненты. Ва ўстойлівых выразах, звяза-

ных з выказваннем пачуццяў у прастамоўі, а не са зваротам да 

Бога паводле рэлігійнай абраднасці і ўяўленняў (не дай бог, крый 

божа і г. д.), словы бог, гасподзь пішуцца з малой літары. 

Наогул, правапіс вялікай літары ў беларускай і рускай мовах 

падобны. У новай рэдакцыі гэтая суадноснасць амаль захавана. 

Дарэчы, распрацоўшчыкаў часта ўпікалі за тое, што застаўся 

па-за ўвагай правапіс канчаткаў. Але арфаграфія рэгламентуе 

толькі напісанне слоў, а там, дзе заканчваюцца словы, уступае 

ў дзеянне граматыка. Наша мова адносіцца да ліку флектыўных, 

мы будуем сказы з дапамогай канчаткаў (у іншых мовах гэтую ролю 

выконваюць артыклі, прыназоўнікі і г. д.). 

Некалі акадэмік Вінаградаў казаў, што два дзесяцігоддзі 

дастаткова, каб зафіксаваць змены ў граматыцы. У нас апошняя 
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акадэмічная граматыка беларускай мовы была выдадзена ў 1987 г., 

і відавочна, што мы марудзім з выданнем новай. Хаця і тут не па-

трэбна паспешнасці. Бо могуць з̓явіцца такога кшталту граматыкі, 

якія не вытрымліваюць крытыкі з-за таго ж суб̓ектывізму. 

Сёння ў граматыцы існуе немалая колькасць розных 

варыянтаў. Мы ўжываем розныя канчаткі ў адных і тых жа сло-

вах: норм і нормаў, правіл і правілаў… Многія думаюць, што 

поўнагалосныя канчаткі больш беларускія, але ёсць іншая дум-

ка. Так, прафесар Казанскага ўніверсітэта Бадуэн дэ Куртэнэ 

некалі вывеў тэорыю эканоміі маўленчых намаганняў. За адно 

дзесяцігоддзе гэтага не прасочыш, але тэорыя спрацоўвае. На-

прыклад, у пэўных пазіцыях зніклі мяккі і цвёрды знак у рускай 

і беларускай мовах. Гэта тэорыя ў дзеянні — людзі заўсёды зро-

бяць так, як ім зручна. Сапраўды, поўнагалосныя канчаткі, а не ну-

лявыя былі пэўны час характэрны для беларускай мовы. Але час 

ідзе, а мова не застылая, яна змяняецца. Узяць, напрыклад, мову 

інтэрнэта, яна накіравана на ўніфікаванне. Ніхто не збіраецца ісці 

ўслед за ёй, аднак такія факты трэба таксама ўлічваць. І не вар-

та сумаваць па канчатках. Будучыня за ёмкім і мабільным словам, 

якое і пішацца, і вымаўляецца проста, але напоўнена багатым 

зместам…
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Беларуса 
пазнаюць 
па аканні, 
ці 
Правапіс літары О

У  роднай мове паводле тра ды цыі аканне (не-

дысіміля тыў  нае) фіксуецца на пісьме. Гэ тым 

яна адрозніваецца ад дзвюх усход не сла-

вянскіх сясцёр-суседак — рускай і ўкраін-

скай. Параўн.: молоко (рус.), молоко (укр.) 

і малако (бел.). Чаму так сталася? Мы амаль 

не маем рэдукаванасці галосных о, э, г. зн. 

іх своесаблівага скарачэння не ў націскных 

пазіцыях: воды — вада, рэкі — рака, у той 
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час як у рускай мове рэдукцыя — з̓ява 

распаўсюджаная і нават вызначае трады-

цыю вымаўлення. Мы ж акаем, і татальнае 

аканне — гэта прымета нашай мовы. І ад яго 

нікуды не падзенешся. 

Сёння можна пачуць: у беларускай мове о пішацца толькі 

пад націскам. Але ў ранейшым правапісе меліся выключэнні: 

трыо, адажыо, партфоліо і інш. Як бачым, перад намі запазычанні. 

Такіх слоў набярэцца няшмат. Каб ліквідаваць разнабой, было 

ўдасканалена старое правіла: літара о пішацца толькі пад націс-

кам: год, кот, скрозь, шоўк, колас, мова, доўга, посуд, арол, шо лах, 

плячо, дарога, разгортваць, дапамога, дадаткова, жніво, дэпо, 

водар, оканне, ода, оптам, ордэн, офіс, опера, Об, Орша, Омск, 

Обнінск, Осла, Оксфард, Орск, Токіа, Ватэрлоа. Амаль нічога но-

вага, акрамя двух апошніх слоў. Заўважу, што гаворка ідзе не пра 

складаныя словы, а пра простыя. У складаных і складанаскароча-

ных словах сітуацыя крыху іншая, пра што пагаворым пазней. 

Напісанне слоў тыпу адажыа, арпеджыа, дызажыа, ка-

прычыа, імпрэсарыа, сальфеджыа выклікала шмат дыскусій. 

Прапаноўвалася на канцы такіх слоў пісаць ё на манер слова 

радыё. Але ж ці варта з-за аднаго выпадку рабіць выключэннем 

цэлую групу слоў? Было прынята рашэнне — пашырыць прын-

цып перадачы акання ў словах іншамоўнага паходжання. Паводле 

новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» трэ-

ба пісаць: Антарыа, Антоніа, Байляньцзяа, Баа, Барнеа, Більбаа, 

Ваяа, Галілеа, Гаа, Даа, Лаа, Леа, Ляа, Мантэвідэа, Маа, Мінданаа, 

Мяа, Рамэа, Сяа, Таа, Цаа, Цічаа, Цындаа, Цяа, Чаа, Чжаа, Чжаа-

даа, Чырчэа, Яншаа. Для большага ўяўлення, пра якія словы ідзе 

гаворка, працягнем гэты шэраг: Асорыа, Бакачыа, Бенволіа, Біа-

Біа, Валенцыа, Грэгорыа, Д̓Анунцыа, Еўстахіа, Капіа, Кастэліа, 

Кіа, Кліа, Лючэнцыа, Мазачыа, Меркуцыа, Нунцыа, Паладыа, Пе-

тручыа, Пінокіа, Тэлезіа, Фульвіа і інш. 

Ёсць запазычаныя словы, у якіх канцавы галосны слу-

жыць своеасаблівым распазнавальнікам родавай прыналежнасці 

імя. Напрыклад, па ранейшым правіле імя Атавіо пазначае асобу 

мужчынскага полу, а Атавія — жаночага. Паводле новага правіла 

акцэнты зменяюцца: Атавіа (ён) — Атавія (яна). Тое ж назіраем 



22 В. І. Іўчанкаў. Беларуская арфаграфія: апавяданні i гісторыі

у імёнах Аўрэліа — Аўрэлія; Базіліа — Базілія; Эміліа — Эмілія; 

Эўгеніа — Эўгенія; Фабрыцыа — Фабрыцыя; Лючыа — Лючыя; 

Марыа — Марыя; Маўрыцыа — Маўрыцыя; Разарыа — Разарыя, 

Сільвіа — Сільвія і г. д. 

Заўважым, словы, якія заканчваліся спалучэннем зыч-

ны + галосны, даўно падпарадкаваны агульнаму правілу: бель-

канта, лібрэта, ламента, брута, нета і інш. Такім чынам, у новай 

рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» рэалізуецца 

асноўнае беларускае правіла — літара о ў простых словах пішацца 

толькі пад націскам. 

NB     У «Правілах беларускай арфаграфіі 

і пунк туа цыі» (Мінск : Нац. цэнтр прававой інфарм. 

Рэсп. Беларусь, 2008. — 144 с.) наглядаем памылку 

друку: на с. 42 замест Тао Юаньмінь трэба чытаць 

Таа Юаньмінь. 
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За што літара Ё 
ўганаравана 
помнікам, 
ці 
Правапіс літары Ё

Літара ё ў беларускай мове 

мае вызначанае месца ў ал- 

фа віце і паслядоўныя пра-

вілы на пі сан ня. Калі параў-

наць выкарыстанне яе ў ін-

шых мовах, то адкрыецца 

шмат цікавых фактаў. На-

прыклад, у рускай мове, 

з якой ё прыйшло ў белару-

скую азбуку, разнабой у яе 

напісанні прывёў да нека-

торых казусаў. Гэтаму віной 

даволі маруднае і да кан-

ца не прынятае ўключэнне 

ў правапісную рускамоўную 

практыку лі тары ё. Лічыцца, 

што яна не зусім прыдат-

ная да скорапісу: пісаць 

без адрыву пяра ад паперы. 

Існавалі і тэхнічныя цяжкасці 

ў да камп̓ютарным друку. 

Традыцыйная не аба -

вязковасць напі сання спа -

 радзіла шмат памылковых 

прачытанняў уласных і агуль -

ных імёнаў. Калі б было 



24 В. І. Іўчанкаў. Беларуская арфаграфія: апавяданні i гісторыі

трывалае правіла, то на сёння мы маглі б мець іншае напісанне 

і прачытанне вядомых прозвішчаў. Напрыклад, кардынал Ры-

шэльё (рус. Ришельё, фр. Richelieu), філосаф і пісьменнік Ман-

тэскьё (рус. Монтескьё, фр. Montesquieu), фізік Ронтген (рус. 

Рёнтген, нем. Wilhelm Conrad Rontgen), мікрабіёлаг і хімік Луі 

Пастор (рус. Пастёр, фр. Pasteur), мастак і філосаф М. Рорых 

(рус. Н. Рёрих, у перакладзе са старажытнаскандынаўскай: 

славай (Ro) багаты (Rich)), англійскі палітык Чорчыль (рус. 

Чёрчилль, англ. Churchill), аўстрыйскі фізік Шродынгер (рус. 

Шрёдингер, нем. Schrodinger) і інш. Часам неадназначнасць 

прыводзіць да таго, што літару ё выкарыстоўваюць у словах, у якіх 

яе не павінна быць: афёра замест афера, грэнадзёр замест грэ-

надзер, у рускай мове — бытиё замест бытие, опёка замест опека. 

Такая сітуацыя не магла не раздражняць розных людзей у розныя 

часы. Вядома, што да ўпарадкаван ня напісання літары ё прыклаў 

руку І. В. Сталін, і да канца яго жыцця пазначэнне ё больш-менш 

вытрымлівалася. 

24 снежня 1942 г. загадам народнага камісара асветы 

ўведзена абавязковае выкарыстанне літары ё. Ужо ў наш час, 3 мая 

2007 г., выйшла пастанова Міністэрства адукацыі і навукі Расійскай 

Федэрацыi, якая прадпісвае абавязкова выкарыстоўваць літару ё 

ў імёнах уласных. Можна было б не праводзіць аналогіі з рускім 

правапісам, каб не адна акалічнасць. Шматлікія імёны ўласныя 

засвойваюцца намі ва ўмовах білінгвізму. Гэта, хочаш не хочаш, 

накладае пэўны адбітак на напісанне і беларускіх слоў. Відавочна 

толькі адно: у адрозненне ад рускай у беларускай мове ё заўсёды 

пазначаецца. І калі рускія настаўнікі пазначэнне ё ў не акрэсленых 

правіламі 1956 г. выпадках не лічаць за памылку, то для нашых 

вучняў будзе лічыцца памылкай, калі яны не пазначаць ё. 

Чаму рускія так абыякава ставяцца да лёсу гэтай пакутнай 

літары? Адказ можна знайсці, калі ўзгадаць, што распаўсюджанню 

літары ё яшчэ ў XVIII—XIX стст. перашкаджала стаўленне да «ёкаю-

чага» вымаўлення як да мяшчанскага, маўлення «подлай чэрні», 

тады як «царкоўнае», «екаючае» вымаўленне лічылася культур-

ным, прыстойным і інтэлігентным. Гэта становіцца зразуме-

лым, калі ўзгадаць пра дамінуючую кніжна-пісьмовую традыцыю 

фарміравання рускай літаратурнай мовы. Нават у нашы дні яна 
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За што літара Ё ўганаравана помнікам, ці Правапіс літары Ё   

ў своеасаблівым выгнанні: у гэтым пераканаемся, калі глянем 

на камп̓ютарную клавіятуру IBM/Windows. 

Па сёння існуе думка пра нікчэмнасць у рускай азбуцы гэ-

тай літары. Аднак гісторыя ўзнікнення самой літары даволі цікавая, 

і нездарма 4 верасня 2005 г. У гонар 160-годдзя ўстаноўкі ману-

мента Мікалаю Карамзіну адбылося адкрыццё помніка літары ё. 

Дарэчы, 29 лістапада з̓яўляецца Днём літары ё. 

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунк-

туацыі» напісанне літары ё амаль не памянялася: літара ё пішацца 

пад націскам: лёс, вёска, сёстры, цёмны, цёплы. Заўважым, што 

ў адрозненне ад правіла напісання о апушчана слова «толькі»: 

літара о пішацца толькі пад націскам. Параўнаем запіс 1959 г.: 

літары о, ё пішуцца, як правіла, толькі пад націскам. Бачым, што 

сэнсавая нагрузка прыпадае на пабочнае словазлучэнне як 

правіла, што, аднак, не зусім суадносіцца са значэннем слова 

толькі. Можам меркаваць: такім чынам распрацоўшчыкі хацелі 

знайсці выйсце з даволі пікантнай сітуацыі, калі значэнне часціцы 

толькі ў сэнсе ‘абмежавальнае выдзяленне з мноства̓, ‘выключна̓ 

не зусім спалучаецца з як правіла. У новай рэдакцыі правапіс 

літар о і ё размеркаваны па розных пунктах. У напісанні літары о 

ў простых словах выключэнне ліквідавана, а пры напісанні 

літары ё яно захоўваецца: літара ё пішацца не пад націскам у сло-

вах з каранямі ёд- і ёт-: ёдапірын, ётацыя, ётаванне. Працягнем 

гэты невялікі пералік: ёдзісты, ёдзінол, ёданат, ёдны, ёдаформ, 

ёда- (дэфіцыт, прафілактыка і інш.), ёдаваны, ёдаформны, калію 

ёдыд, ёдапірон, ёдызм, ёдыпамід, ётраваць, ётаваны. Ёсць яшчэ 

слова, якое падлягае выключэнню: ёркшы рскі. 
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Чым радый 
адрозніваецца 
ад радыё, 
ці 
Правапіс РАДЫЁ- 
і РАДЫЕ-/Я- 
ў складаных 
словах

У  новай рэдакцыі «Правіл беларускай ар фа -

графіі і пунктуацыі» размяжоўваецца напі-

санне першых частак радыё- (з лац. radio — 

выпраменьваю, выпускаю промні; radius — 

прамень) і радые-/я- (з лац. Radium — хі-

міч ны элемент II групы перыядычнай сістэ -

мы). Літара ё пішацца ў складаных словах 

з першай часткай радыё-: радыё станцыя, 

радыё грама, радыёантэна. Калі першая 

частка складанага слова ўтворана ад назвы 

хіміч нага элемента радый, то пішацца лі-

тара е, якая з̓яўляецца злучальнай галос-

най: ра дыебіялогія, радыеактыўнасць, ра-

дые  мет рычны, радыеізатоп і інш. У першым 

складзе перад націскам у гэтым выпад-

ку пішацца я: радыяметрыя, радыяхімія, 

радыялогія, радыяграфія. Бачым, што част-

ка складанага слова радые-/я- паходзіць 

ад слова радый, якое скланяецца і ў якім е, 

я выконваюць функцыю злучальных галос-

ных. У рускай мове гэтыя часткі ў напісанні 
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Чым радый адрозніваецца ад радыё, ці Правапіс радыё- і радые-/я- ў складаных словах     

супадаюць: РАДИО... 1. Началь ная часть 

сложных слов, вносящая значение сл.: ра-

дио (радиофизика, радиопомехи, радио  -

рубка, радиоинструктор, радиозавод, ра-

дио информация, радиокомментарий и т. п.); 

РАДИО... 2. Начальная часть сложных слов, 

вносящая значение сл.: радиоактивный 

(радио изотоп, радиойод, радиолюминес-

ценция, радиоселекция, радиофосфор, ра-

диофотография, радиохимический и т. п.). 

Такім чынам, старое правіла не памянялася, 

а толькі было ўдакладнена. 

З часткай радыё- трэба пісаць: радыёабслугоўванне, 

радыёабсталяванне, радыёакустычны, радыёальтыметр, ра дыё -

 аматар, радыёапарат, радыёаператар, радыёастраном, ра дыё  -

аўтограф, радыёаэранавігацыйны, радыёбачанне, радыёбуй, 

радыёветрамер, радыёвышка, радыёвышынямер, радыёвя шчан -

не, радыёгазета, радыёгалактыка, радыёганіёметр, радыё гідра-

акустычны, радыёгідралогія, радыёголас, радыёдальнамер, ра-

дыёдзень, радыёдом, радыёдраматургія, радыёдыверсія, ра-

дыёдыктар, радыёдыяпазон, радыёдэталь, радыёдэфектаскапія, 

радыёжурналіст, радыёзавод, радыёзорка, радыёімпульс, ра-

дыё інжынер, радыёінтэрв̓ю, радыёкамбайн, радыёкампазіцыя, 

радыё кампанія, радыёкампаратар, радыёканал, радыёкантакт, 

радыёкантроль, радыёканцэрт, радыёкарпарацыя, радыёкаскад, 

радыёкіраванне, радыёкомпас, радыёкурсы, радыёлакатар, ра-

дыёлакацыйны, радыёлінія, радыёлот, радыёлямпа, радыёмай-

стэрня, радыёмантаж, радыёманцёр, радыёмаскіроўка, радыё-

мачта, радыёмаяк, радыёметэаралагічны, радыёме тэа ро граф, 

радыёметэацэнтр, радыёнавігатар, радыё навушнікі, радыё на-

вя дзенне, радыёназіранні, радыёнарыс, радыёпаглынальны, 

радыёпалярыметр, радыёпастаноўка, радыёпеленг, радыё -

перасоўка, радыёперашкоды, радыёп̓еса, радыёпілот, радыё-

пілюля, радыёпірат, радыёплакат, радыёпошук, радыёпра вад ны, 

радыёпрагноз, радыёпражэктар, радыёпразрысты, радыёпра-

мысловасць, радыёпрапаганда, радыёпратэктар, радыёпрыбор, 

радыёпрыём, радыёпубліцыст, радыёпульсар, радыёразведка, 

Чым радый адрозніваецца ад радыё, 

ці Правапіс РАДЫЁ- І РАДЫЕ-/Я- ў складаных словах
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радыёрубка, радыёрупар, радыёрэле, радыёрэпартаж, радыё-

рэпрадуктар, радыёрэха, радыёсветлавы, радыёсеанс, радыё-

секстант, радыёсетка, радыёсігнал, радыёсістэма, радыёслужба, 

радыёслухач, радыёспектраскапія, радыёспецыяліст, радыё-

спартсмен, радыёспорт, радыёстудыя, радыёсувязь, радыёсхе-

ма, радыётэатр, радыётэлевізійны, радыётэлескоп, радыётэле-

фон, радыётэхніка, радыёфанія, радыёфестываль, радыёфікцыя, 

радыёчасопіс, радыёшум, радыёэфір і інш. 

З часткай радые-/я- трэба пісаць: радыеадчуваль-

насць, радыеактывацыйны, радыеактыўнасць, радыеахоўны, 

радыебіялогія, радыевугляродны, радыегеалагічны, радые іза-

топ ны, радыекар бонны, радыелюмінесцэнцыя, радыелячэн-

не, радыенукліды, радые рэзістэнтнасць, радыесенсібілізацыя, 

радыетэрапія, радые ўстой лівасць, радыехімічны, радыехірург, 

радыеэкалогія; радыяге нны, радыягра фія, радыязо нд, радыя-

ло гія, радыяля рыі. 

NB      Руска-беларускі слоўнік (1998) рэкамендуе 

пісаць: радыёметр, радыёметрыя; радыёграф, 

радыеграфічны, радыеграфія. 

Арфаграфічны разнабой напісання прыведзеных слоў па-

вінен ліквідавацца з увядзеннем Закона «Аб Правілах беларускай 

арфаграфіі і пунктуацыі». 

Як паказвае пісьмовая практыка, на манер слова радыё 

стала пісацца яшчэ адно слова — аўдыё. У сучасных слоўніках 

знаходзім: аўдыёвізуальны і аўдыявізуальны, аўдыёкасета і аў-

дыя  касета. Чаму так адбываецца? Гэтае запазычанае слова 

павінна засвойвацца паводле агульнага правіла, якое грунтуецца 

на фанетычнай асаблівасці нашай мовы: спалучэнне галосных іо 

ў сярэдзіне слова абазначаецца на пісьме літарамі іё (ыё) пад 

націскам, не пад націскам ія (ыя): симбиоз — сімбіёз, физиолог — 

фізіёлаг, биолог — біёлаг, рацион — рацыён, пионер — піянер, ра-

диатор — радыятар, пианино — піяніна, стационар — стацыянар 

і інш.; у пачатку слова пад націскам вымаўляецца і пішацца іо, не 

пад націскам — іа: іон, іанізацыя, іарданец і інш.; спалучэнне іа 

абазначаецца на пісьме літарамі ія (ыя) незалежна ад месца 
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Чым радый адрозніваецца ад радыё, ці Правапіс радыё- і радые-/я- ў складаных словах     

націску: авіяцыя, ліяна, геніяльны, Іліяда, энтузіязм, фартэпіяна, 

піяніст, сацыялізм, сацыяльны, варыянт, матэрыял, матэрыялізм, 

дыяметр, дыяпазон, дыяфрагма. 

Адзначым цікавую асаблівасць: словы аўдыя і медыя мо-

гуць губляць сваю лексічную самастойнасць і ператварацца ў так 

званыя прэфіксоіды — часткі слова, якія на сёння нельга лічыць 

ні прыстаўкамі, ні самастойнымі словамі. Гэта паўплывала на іх 

напісанне. 

Першыя часткі складаных слоў медыя-, аўдыя- пішуцца 

разам. Тое ж назіраем і ў рускім арфаграфічным слоўніку (адказ-

ны рэдактар прафесар У. Лапацін). Пад навуковым кіраўніцтвам 

прафесара Лапаціна ў 2000 г. выдадзены новы звод правіл рускай 

арфаграфіі і пунктуацыі, які так і не быў прыняты ў Расіі. Прафе-

сар Уладзімір Лапацін курыруе дзейнасць расійскага партала 

gramota.ru. З імем гэтага аўтарытэтнага вучонага звязваецца 

развіццё сучаснай рускай арфаграфіі. 

У новай рэдакцыі «Правіл» зафіксавана: часткі складаных 

слоў аўдыя- і медыя- пішуцца разам: аўдыязала, аўдыяапаратура, 

аўдыябізнес, аўдыядыск, аўдыяплэер, аўдыятэкст, аўдыяві зуаль-

 ны, аўдыялогія, аўдыяметрыя, аўдыяальбом, аўдыяматэрыялы, 

аўдыя прадукцыя, аўдыязапіс, медыяпадзея, медыятэкст; ме дыя -

баінг, медыябаер, медыябізнес, медыявайна, медыяінду стрыя, 

медыямагнат, медыяплан, медыяпланаванне, медыярэсурсы, 

медыярынак, медыяселер, медыясуполка, медыяхолдынг, ме-

дыяносьбіт і інш. 

NB      Існуе невялікі шэраг слоў з пачатковым 

медые-: медыеваль (малюнак друкаванага 

шрыфту), ме ды е віст, медыевістыка (раздзел 

гістарычнай навукі; з лац. medialis — які знаходзіцца 

пасярэдзіне; aevum — стагоддзе, эпоха), 

медыевальныя шрыфты. 

Чым радый адрозніваецца ад радыё, 

ці Правапіс РАДЫЁ- І РАДЫЕ-/Я- ў складаных словах
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Камп'ютэр? 
Камп'ютар! 
А можа, 
кампутар? 
ці 
Правапіс літары Э

Да такога загалоўка можна ставіцца з жар-

там, але ў ім ёсць даволі вытанчаны сэнс. 

У адрозненне ад літары о, напісанне якой 

адназначна акрэслена новай рэдакцыяй 

«Правіл», правапіс літары э будзе выклікаць 

шмат пытанняў і ў будучых пакаленняў. Бо тут 

можа мець месца суб̓ектыўны фактар, які 

пры пэўных умовах прарасце буйным кве -

там. Маю на ўвазе традыцыю вымаўлення, 

якую фарміруем мы з вамі, носьбіты мовы. 

Што такое традыцыйнае вымаўленне? Гэта 

тое, што не паддаецца сучасным законам, 

а значыць можа трактавацца з гледжання 

моўнага густу той ці іншай асобы. 

Літара э з̓явілася ў беларускіх тэкстах у канцы XV ст., 

а са мо яе ўзнікненне ў нашай мове звязваецца з запазычаннямі. 

Дарэчы, ёсць меркаванне, што ў рускую мову яна прый шла праз 

беларускую. Так, Традзіякоўскі ў працы «Размова пра арфаграфію» 

ўказвае на вынаходства яе Мялеціем Сматрыцкім. Як гэта 

і водзіцца, прызнанне новай літары ішло цяжка. Яе называлі 

і «уродом», і «бездельной», і «противнейшей», а часам лічылі «по-

вреждением кириллицы». Але гэта ўсё ў мінулым. У іншых су-

часных славянскіх кірылічных алфавітах гэтая літара не выка-

рыстоўваецца. 
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Камп'ютэр? Камп'ютар! А можа, кампутар? ці Правапіс літары Э    

Сёння напісанне э ў спрадвечнабеларускіх словах не вы-

клікае цяжкасцей, бо падлягае закону акання: літара э пішацца пад 

націскам, ненаціскное э пераходзіць у а: стрэхі — страха, шэры — 

шарэць, чэргі — чарга, крэмль — крамлёўскі, жэмчуг — жамчужына, 

жазло, жарало, шаптаць, шасцярня, чарга, чарніZць, зачапіZць, 

чарада, вучань, шчабятаць, рака і інш. Калі словы даўно трапілі 

ў беларускую мову і з̓яўляюцца высокачастотнымі ва ўжытку, то 

маюць шанец падпарадкавацца агульнаму правілу. Традыцыйна 

такія словы называюць даўно запазычанымі: арэQнда — арандаваць, 

майстэрня — майстар, адрас, адукацыя, аканом, аранжарэя, 

атрамант, габраістыка, галантарэя, гандаль, далікатны, літара, 

літаратура, лямант, латарэя, момант, рамонт, сакрэт, сакратар, 

характар, чабурэк, чачэнец. Як бачым, назіраецца тэндэнцыя да 

паступовага пераходу э не пад націскам у а нават у словах запа-

зычаных, што і павінна адбывацца: з цягам часу запазычанае сло-

ва падпарадкуецца законам мовы, у якую патрапіла. Таму ў новай 

рэдакцыі «Правіл» зафіксавана норма: ва ўласных імёнах са славян-

скай лексічнай асновай і ў даўно запазычаных словах з неславянскіх 

моў у ненаціскных складах гук [э] падпарадкоўваецца агульным 

правілам акання — пасля цвёрдых зычных ён чаргуецца з [а] і аба-

значаецца на пісьме літарай а: Беразіно, Чарапавец, Жамчужнікаў, 
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Чарнышэўскі, Шаўчэнка, Чалюскін, транслітарацыя. Сюды ж мож-

на аднесці і наступныя імёны ўласныя: Гашак, Праабражэнскі, 

Чалябінск, Чаркасы, Чачэнія, Шаліхін, Шарамецьеў. 

У пачатку запазычаных слоў э пішацца ў адпаведнасці 

з беларускім літаратурным вымаўленнем: эканомія, экзамен, 

экватар, этажэрка, элемент, эра, эсэ, эўрыка, эпас, этыка, Эўклі Qд, 

Эўрыпі Qд, Эліста. Літара э пішацца пасля прыставак і ў другой 

частцы складанага слова: праэкзаменаваць, трохэлемеQнтны, 

квінтэсэнцыя. 

На канцы запазычаных нязменных слоў, а таксама ўласных 

імёнаў і геаграфічных назваў пасля зычных, акрамя л, к, пішацца 

э: купэ, рэзюмэ, рэнамэ, кафэ, галіфэ, кашнэ, кабернэ, фрыкасэ, 

плісэ, каратэ, дэкальтэ; Струвэ, Мерымэ, Эйвэ, Хасэ, Морзэ, 

Табі Qдзэ, Брыгвадзэ, Каба-Вердэ, Душанбэ, Сан-Тамэ; але: саль-

та-мартале, філе, камюніке, піке. 

Літара э ў запазычаных словах пасля губных зычных, а так-

сама пасля з, с, н пішацца згодна з літаратурным вымаўленнем. 

Так, словы капэла, сурвэтка, экзэмпляр, маянэз, тунэль, сэрвіс, 

інтэрнэт пішуцца з літарай э, а словы медаль, менеджмент, нервы, 

парламент, перспектыва, газета, сервіZз — з літарай е. 

Вызначыць нюансныя заканамернасці вымаўлення даво-

лі цяжка, асабліва калі гэта датычыць мяккіх і цвёрдых зыч-

ных. Адзначым адно: у беларускай мове вымаўленне э ў словах 

іншамоўнага паходжання дакладна не рэгламентавана. Дарэчы, 

як і ў рускай. Звяртае на сябе ўвагу толькі тая акалічнасць, што 

ў параўнанні з рускай у роднай мове літара э адпавядае і напі сан-

ню, і вымаўленню. 

У новай рэдакцыі «Правіл» напісанне э ў запазычаннях 

значна пашыраецца. Напрыклад, на сёння існуе два варыянты: 

інтэрнэт і інтэрнет, экзэмпляр і экземпляр, тунэль і тунель. Па-

водле правапісных удакладненняў, перавага, як бачым, аддаецца 

літары э. 

Трэба заўважыць, што ў некаторых запазычаных словах 

ненаціскны спрадвечны [э] перадаецца праз ы: брызент, дрызіна, 

інжынер, канцылярыя, рысора, цырымонія. Тое ж наглядаецца 

ў беларускіх прозвішчах, утвораных ад імёнаў іншамоўнага пахо-

джання на -эй: Андрыеўскі (ад Андрэй), Кірыеўскі (ад Кірэй). 
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Камп'ютэр? Камп'ютар! А можа, кампутар? ці Правапіс літары Э    

У перадачы акання на пісьме ў «Правілах» было зроблена 

даволі істотнае ўдакладненне. Яно датычыць ненаціскных -эль, 

-эр. Своеасаблівым штуршком да выяўлення гэтай праблемы стала 

моднае на сёння слова камп̓ютэр (з англ. computer — вылічальнік). 

Раней мы называлі яго ЭВМ — электроннай вылічальнай машы-

най. Але ў хуткім часе грувасткая абрэвіятура была выціснута. 

З аператыўным пашырэннем слова, як і распаўсюджаннем само-

га камп̓ютара, звязваўся арфаграфічны і вымаўленчы разнабой: 

камп̓ютэр — камп̓ютар — кампутар. Ужо гаварылася пра тое, што 

запазычанае слова мае пагрозу быць адаптаваным і падпарад-

каваным законам той мовы, у якую яно трапіла. Асабліва калі яно 

становіцца высокачастотным ва ўжытку. Мы сталі сведкамі той 

з̓явы, што ненаціскныя фіналі -эль, -эр усё часцей сталі пад-

лягаць аканню. Гэта актыўна адлюстроўвалася ў друку, нават 

у падручніках, што сталася заканамерным крокам засваення 

запазычаных слоў роднай мовай. Адсюль натуральнай выгля-

дае норма ў новай рэдакцыі «Правіл»: ненаціскныя фіналі -эль, 

-эр у запазычаных словах перадаюцца як -аль, -ар: шніZцаль, 

шпаталь, міZталь, форталь, карцар, грэйдар, ліZдар, камп̓ютар, 

пэйджар, рэйсфедар, эспандар, тэндар, ордар, менеджар, 

фарватар, альма-матар, кратар, прэсвіZтар. Выключэнне было 

зроблена для ўласных імёнаў: ненаціскныя фіналі -эль, -эр ва 

ўласных імёнах іншамоўнага паходжання перадаюцца нязменна: 

Ландэр, Одэр, Пітэр, Юпітэр. Думаецца, што і гэтае выключэнне 

прамежкавае ў поўным пераходзе да канцавых -аль, -ар ва ўсіх 

словах і было пакінута ва ўгоду суб̓ектыўным меркаванням. 

Зазначу, што з новаўвядзеннем узнікнуць поўныя амонімы: 

катар ‘тып судна̓ і ‘насмарк̓; статар ‘палова унцыі, манета̓ і ‘частка 

электрарухавіка̓. З̓явяцца амафоны (словы з аднолькавым гучан-

нем, але розным значэннем): катар ‘тып судна̓ і Катар (дзяржава 

ў Азіі), а таксама амографы (словы з аднолькавым напісаннем, але 

розным значэннем і гучаннем): ліZхтар ‘тып баржы̓ і ліхтар ‘асвят-

ляльная прылада̓, педаль ‘судовы служка̓ і педаль (веласіпеда). 

Але гэта натуральная для мовы справа, і асабліва хвалявацца няма 

падстаў. 

Прапануем да новага правіла пералік слоў, якія яно закра-

не: адаптар, азотабактар, альма-матар, альтар эга, аўтагрэйдар, 
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аўтсайдар, афрыкандар, бараль, бартар, баўар, беталь, блістар, 

брандар, брандмаўар, бранякатар, брудар, брыдаль мер-

таль, брыдар, брэкватар, бустар, вакодар, вальтар, ватар, 

відэарэкордар, віндроўар, вінчэстар, газгольдар, гальванакаўтар, 

гангстар, гастарбайтар, гелертар, гендар, гетар, грундар, грэй-

дар, гунтар, дрыфтар, дрэгстар, дыптар, дэбаркадар, дэтан-

дар, дэфібрар, кагерар, калеоптар, катэтар, каўтар, кікстартар, 

кільватар, кластар, клафтар, крофтар, кутар, лістар, манадэтан-

дар, маркшэйдар, мерталь, мідаль, містар, ордар, паліптар, па-

тар, патэрностар, пендаль, перыптар, пойнтар, польдар, портар, 

правайдар, протапрэсвітар, псеўдадыптар, псеўдаперыптар, 

ротэнфюрар, рутар, рэйдар, рэйсфедар, рэкордар, рэпетытар, 

світар, скватар, скутар, спічрайтар, спрынтар, стартар, статар, 

стэндар, сэтар, тайм-чартар, трансмітар, трэйдар, тэлетайпсе-

тар, тэндар, тэрмакаўтар, уітлендар, унтар, фарватар, фідаль, 

фідар, філістар, фінішар, фламастар, флатар, фолдар, форталь, 

фотасетар, фотаэмітар, фрыгольдар, фрытрэдар, фухталь, фю-

рар, херталь, хескер-шрэдар, цугундар, чартар, чэстар, шарфю-

рар, шкенталь, шпахталь, шпіндаль, шрэдар, штабсшарфюрар, 

штатгальтар, штурмбанфюрар, экспандар, эмітар, юпітар. 

Застаюцца нязменнымі ў напісанні імёны ўласныя: Адэ-

наўэр, Бендэр, Бідэр, Блантэр, Вестмінстэр, Віндэль, Вінтэр, 

Вінчэстэр, Вундэрэр, Вустэр, Гайдэль, Гайдэр, Гендэль, Ген-

шэр, Гердэр, Гёдэль, Глостэр, Гротэр, Гюнтэр, Джынджэр, Дзю-

рэр, Карпентэр, Картэр, Клемперэр, Ланкастэр, Лоўэр, Лан-

дэр, Маўэр, Мёсбаўэр, Ноэль, Одэр, Ольстэр (Ульстэр, Алстэр), 

Паўдэр, Петэр, Рочэстэр, Рыхтэр, Таўэр, Уайтуотэр, Уінчэстэр, 

Уолтэр, Уотэр, Фальстэр, Фасбіндэр, Фёрстэр, Форстэр, Фо-

стэр, Чэленджэр, Шапенгаўэр, Шнайдэр, Шрэдэр, Шустэр, Шэ-

дэль, Шэхтэль, Эксітэр, Юпітэр. 
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Актуальны 
слоўнік

Запазычаныя словы з пачатковым Э

эазіZн

эазінафілі́я

эазінафі́лы

эазоан

эазойскі

эазухіі

эаласомы

эалі́т

эас

эацэн

эацэнавы

эбані́т

эбані́тавы

эбенавы

эбертысты

эбуліёметр

эбуліяметрыя

эбуліяскапі́я

эбуліяскоп

эвакуáтар

эвакуáцыя

эвакуі́раваць

эвальвáцыя

эвальвента

эвальвентометр

эвалюта

эвалюцыйны

эвалюцыя

эвалюцыяні́зм

эвалюцыяні́ст

эвапарáтар

эвапарáцыя

эвапарометр

эвáрха

эвекцыя

эвентуáльны

эвернія

эві́кцыя

эгаі́зм

эгаі́ст

эгалітáрны

эгалітарызм

эгатызм

эгацэнтрызм

эгі́да

эгі́лопс

эгірын

эгрэт

эгутэр

эдагоніум

эдафі́чны

эдафон

эдометр

эдыкт

эдыкула

эдыл

эдыфікáтары

эдыцыя

эдэльвейс

эдэм

эжэктар

эжэкцыя
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эзамус

эзатэрычны

эзафагаскапі́я

эзафагаскоп

эзафагатамі́я

эзафагі́т

эзерын

эзопаўскі

эйдас

эйдафор

эйдэтызм

эйдэтыка

эйзенáхцы

эйканáл

эйнштэйній

эйрэ

эйфарыя

эйхорнія

экагенез

экаклі́мат

экалогія

эканамáйзер

эканаметрыя

эканамі́зм

эканамі́чны

эканом

эканоміка

эканомія

экасез

экасістэма

экасфера

экатоп

экатып

экацыд

эквалáйзер

эквáтар

экватарыял

экватарыяльны

эквівалент

эквівалентнасць

эквівалентны

эквілібрыст

эквілібрыстыка

эквілінеáрны

эквіпалентны

эквіпатэнцыяльны

эквірытмі́я

экдызоны

экер

экзабіялогія

экзагáмія

экзагенны

экзагенота

экзадэрма

экзакáрпій

экзакрынны

экзальтавáны

экзальтáцыя

экзáмен

экзаменавáць

экзаменáтар

экзантэма

экзападыт

экзарáцыя

экзартыкуляцыя

экзáрх

экзархáт

экзастоз

экзасфера

экзатаксі́ны

экзатрофны

экзатычны

экзатэрмі́чны

экзатэрычны
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Актуальны слоўнік 

экзафтáльм

экзахорда

экзі́на

экзістэнцыя

экзістэнцыялі́зм

экзосмас

экзоты

экзотыка

экзувій

экзэгеза

экзэгеты

экзэгетыка

экзэкватура

экзэкутар

экзэкуцыя

экзэма

экзэмпліфікáцыя

экзэмпляр

экзэрсі́с

экзэрцыргáўз

экзэрцыцыі 

эківок

экіпáж

экіпі́раваць

экіпіроўка

эклагі́т

эклампсі́я

эклектызм

эклектыка

эклектычны

эклер

эклесі́я

эклесіялогія

эклі́метр

эклі́птык

эклога

эколаг

экрáн

экранізáцыя

эксальтáдас

эксгáўстар

эксгібіцыяні́зм

эксгумáцыя

экседра

эксі́дыя

эксікáтар

эксікáцыя

эксітон

эксітрон

экскавáтар

экскавáцыя

экскарыяцыя

эксклюзі́ўны

экскрэменты

экскрэты

экскрэцыя

экскурс

экскурсія

экслі́брыс

экс-міні́стр

эксод

экспазі́метр

экспазітура

экспазі́цыя

экспазэ

экспанавáць

экспанáт

экспáндар

экспанент

экспанента

экспанометр

экспансі́ўны

экспáнсія

экспансіяні́зм
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экспарт

экспартавáць

экспарцёр

экспатрыявáць

экспатрыянт

экспатрыяцыя

экспедзі́раваць

экспедытар

экспедыцыя

эксперт

экспертыза

эксперымент

эксперыментáтар

экспіраторны

экспірáцыя

эксплазі́ўны

эксплазі́я

эксплантáт

эксплантáцыя

эксплікавáць

эксплікáцыя

экспліцытны

эксплуатавáць

эксплуатáтар

эксплуатáцыя

экспрапрыятар

экспрапрыяцыя

экспромт

экспрэс

экспрэс-анáліз

экспрэс-інфармáцыя

экспрэсі́ўны

экспрэсія

экспрэсіяні́зм

экстáз

экстра

экстраакулярны

экстраардынáрны

экстравагáнтны

экстравазáт

экстравертыўны

экстрагавáць

экстрагляцыяльны

экстрадыцыя

экстразанáльны

экстраклáс

экстрáкт

экстрáктар

экстрактыўны

экстрáкцыя

экстралінгві́стыка

экстранны

экстрапалі́раваць

экстрапаляцыя

экстрасісталі́я

экстрасэнс

экстрасэнсорны

экструзія

экстрэмáльны

экстрэмі́зм

экстрэмі́ст

экстрэмум

экстынкцыя

экстырпáтар

экстырпáцыя

экстэмпарáле

экстэнзар

экстэнзія

экстэнсі́ўны

экстэрарэцэпцыя

экстэр̓ер

экстэрн

экстэрнам

экстэрнáт
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Актуальны слоўнік 

экстэрытарыяльны

экстэрыярызáцыя

эксудáт

эксудатыўны

эксудáцыя

эксумбрэла

эксфаліяцыя

эксцызія

эксцытатыўны

эксцытáцыя

эксцэнтрык

эксцэнтрыка

эксцэнтрысітэт

эксцэнтрычны

эксцэрпі́раваць

эксцэрпцыя

эксцэс

экс-чэмпіён

эксэргія

эктаблáст

эктагенез

эктадэрма

эктазі́я

эктамезенхі́ма

эктапі́я

эктаплáзма

эктатрофны

эктыма

эктыпагрáфія

экумені́зм

экю

эладэя

элакатотрыкс

элаквенцыя

элангáцыя

эласматэрый

эласома

эластагрáфія

эластаметрыя

элáстык

эластычны

эласці́н

элеаблáст

элеáты

элеацыты

элевáтар

элевáцыя

элевоны

элегáнтны

элегія

электар

электарáльны

электарáт

электраакустыка

электрагітáра

электрадынáміка

электрадынамометр

электрадыфузія

электрадыягностыка

электрадыяліз

электраізаляцыя

электраінтэгрáтар

электракаагулятар

электракаларыфер

электракамі́н

электракардыёграф

электракардыягрáма

электракардыягрáфія

электракарунд

электракáры

электракáўстыка

электракрáн

электралі́нія

электралі́ты
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электралітычны

электралюмінесцэнцыя

электрамабі́ль

электрамагістрáль

электрамагні́т

электраманометр

электраматор

электрамегафон

электраметалургія

электраметрыя

электрамехáніка

электраміягрáма

электраміягрáфія

электранаркоз

электраоптыка

электрарэнтгенагрáфія

электрарэтынагрáфія

электрасігналізáцыя

электрасі́нтэз

электраскоп

электрастáль

электрастáнцыя

электрастáтыка

электрастымуляцыя

электратабло

электратáксіс

электратáль

электратамі́я

электратон

электратрáл

электратрáнспарт

электратрапі́зм

электратрáўма

электратынта

электратыпі́я

электратэльфер

электратэрапі́я

электратэрмі́я

электратэхніка

электрафарэз

электрафі́зіка

электрафі́льтр

электрафон

электрахі́мія

электрашок

электрашчыт

электраэнергетыка

электраэнергія

электраэнцэфалагрáма

электраэнцэфалагрáфія

электраэнцэфалограф

электраэрозія

электробус

электрограф

электрод

электроліз

электрометр

электрон

электронагрáфія

электронвольт

электроніка

электрум

электрызавáць

электрызáцыя

электрык

электрыка

электрыфікáцыя

электрычнасць

электыўны

элемент

элементáрны

эленіум

элерон

элеўтэракок
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Актуальны слоўнік 

элефантыяз

элі́зіум

элі́зія

эліксі́р

элімінавáць

элімінáцыя

элі́мус

элінвáр

элінг

эліні́зм

эліёніка

эліпсіс

эліпсограф

эліпсоід

эліптычны

элі́та

эльзеві́р

эльсгольцыя

эльф

элювій

элюент

элюявáць

элятыў

эмаліравáны

эмáль

эмальер

эмáн

эманáцыя

эманометр

эмансіпáцыя

эмансіпі́раваць

эматыві́зм

эмацыянáльны

эмбалатэрый

эмбалі́я

эмбáрга

эмблема

эмбрыёлаг

эмбрыён

эмбрыяадаптáцыя

эмбрыягенез

эмбрыялогія

эмбрыянáльны

эмбрыятаксі́чнасць

эмбрыятамі́я

эмер

эмергенцы

эмерджэнтны

эмерытура

эмерыцэлопсіс

эметрапі́я

эмігрáнт

эмігрáцыя

эмігрыраваць

эмі́лія

эміненцыя

эмі́р

эмірáт

эмісáр

эмісі́йны

эмі́сія

эмітавáць

эмітэнт

эмі́тэр

эмоцыі

эмпіема

эмпірызм

эмпі́рык

эмпірычны

эмпірыя

эмпірыякрытыцызм

эмпірыямані́зм

эмпірыясімвалі́зм

эмпірэй
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эму

эмульгавáць

эмульгáтары

эмульсі́н

эмульсія

эмуляцыя

эмфáза

эмфатычны

эмфізэма

эмфітэўзіс

эналі́ды

энáнт

энантыямарфі́зм

энантыяметрыя

энантэма

энаплі́ды

энаргі́т

энатэра

энафтáльм

энáцыі

энвіроніка

энгармані́зм

эндагáмія

эндагенны

эндагенота

эндадэрма

эндазаахорыя

эндакáрдый

эндакардыт

эндакáрпій

эндакінематагрáфія

эндакрыналогія

эндакрынапáтыя

эндакрынны

эндакрынолаг

эндалі́мфа

эндаметрыт

эндамі́ксіс

эндамітоз

эндамі́цэс

эндаост

эндаплáзма

эндарадыёзонд

эндартэрыі́т

эндасаматычны

эндасімбіёз

эндаскапі́я

эндаскоп

эндастыль

эндатаксі́ны

эндатрофны

эндатэлій

эндатэрмі́чны

эндатэрмі́я

эндаэкагенез

эндосмас

эндшпіль

эндывій

эндэмі́зм

эндэмікі

эндэмі́чны

эндэмі́я

энеалі́т

энервáцыя

энергабалáнс

энергетызм

энергетык

энергетыка

энергія

энзаотыя

энзімалогія

энзімапáтыя

энзі́мы

энігматычны
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Актуальны слоўнік 

энкалі́пта

энкам̓енда

энкаміястычны

энкáўстыка

энклáў

энклі́за

энклі́тыка

энклітычны

энстатыт

энтáда

энтадэрма

энтáзіс

энтайкі́я

энтáльпія

энтамабрыі́ды

энтамалогія

энтамаспорый

энтамафáгі

энтамафáўна

энтамафілі́я

энтамафтора

энтамозы

энтамолаг

энтарыза

энтастадон

энтрапі́я

энтузіязм

энтузіяст

энтылома

энтымема

энтэлехія

энтэлодан

энтэрабактэрыі

энтэрабіёз

энтэраві́русы

энтэракалі́т

энтэракокі

энтэраптоз

энтэрасептол

энтэрацыты

энтэрыт

энуклеáцыя

энурэз

энхітрэі́ды

энцыклапедызм

энцыклапедыст

энцыклапедыя

энцыкліка

энцэлія

энцэфалагрáма

энцэфалагрáфія

энцэфаламаляцыя

энцэфаламіэлі́т

энцэфалапáтыя

энцэфалі́т

энцэфалограф

эолавы

эон

эпалет

эпанагога

эпаналепсіс

эпані́м

эпапея

эпáрх

эпас

эпатáж

эпаці́раваць

эпейрагенез

эпейрагені́чны

эпейрафарэз

эпентэза

эпібалі́я

эпібіёз

эпіблема
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эпібранхіяльны

эпігенез

эпігенетычны

эпігон

эпігрáма

эпі́граф

эпігрáфіка

эпідот

эпідурыт

эпідыдымі́т

эпідыяскоп

эпідэміёлаг

эпідэмія

эпідэміялогія

эпідэрмафітон

эпідэрміс

эпізааталогія

эпізаахорыя

эпізадычны

эпізаотыя

эпізод

эпіка

эпікáнтус

эпікáрдый

эпікардыт

эпікокум

эпікотыль

эпікруза

эпікрыз

эпікурэец

эпікурэі́зм

эпілепсія

эпілептык

эпілімніён

эпілог

эпіляцыя

эпімарфоз

эпіорніс

эпіпадыт

эпіпалеалі́т

эпіскоп

эпісомы

эпістáз

эпі́стала

эпісталагрáфія

эпісталярны

эпістрафá

эпістрафей

эпістыль

эпістэмалогія

эпітаксі́я

эпіталáма

эпіталáмус

эпітáфія

эпітрахоіда

эпітэка

эпітэліёма

эпітэлій

эпітэмія

эпітэрмáльны

эпі́фара

эпіфáўна

эпіфеномен

эпіфі́з

эпіфі́лум

эпіфі́лы

эпіфі́ты

эпіфрáгма

эпіхлёэ

эпіцыкл

эпіцыклоіда

эпіцэнтр

эпі́чны

эпод
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эпонж

эпоха

эпсамі́т

эпуліс

эпюр

эра

эрáрый

эратамáнія

эратызм

эратычны

эрбій

эрві́ніі

эрг

эргагрáфія

эргакальцыферол

эргаметрыя

эрганоміка

эргастаплáзма

эргáстул

эргастэрый

эргастэрын

эргатамі́н

эргатызм

эргатын

эргатыў

эргатыўны

эргограф

эргометр

эрдэльтэр̓ер

эрзáц

эркер

эрліфт

эрмандáды

эрмітáж

эрозія

эротыка

эрстэд

эрстэдметр

эрудыт

эрудыцыя

эруптыўны

эрупцыі

эрцгерцаг

эрыгані́дыум

эрыгон

эрыёметр

эрызіпелоід

эрызі́фэ

эрыстыка

эрытраблáсты

эрытрадэрмі́я

эрытразонус

эрытраміцын

эрытрамі́я

эрытрафоры

эрытрацытоз

эрытрыд

эрытрын

эрытэма

эрэ

эрэб

эрэйтафобія

эрэктар

эрэкцыя

эрэмагон

эрэмур

эрэмурус

эрэтызм

эсенцыя

эскáдра

эскадрон

эскадрылля

эскалáда

эскалáтар
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эскалáцыя

эскалоп

эскаматавáць

эскапáда

эскапі́зм

эскáрп

эскартавáць

эсквáйр

эскер

эскі́з

эскімо

эскорт

эскулáп

эспадон

эспадрон

эспáндар

эспаньёлка

эспáрта

эспарцэт

эсперáнта

эспланáда

эстакáда

эстáмп

эстáнсія

эстафета

эстомп

эстрагены

эстрагон

эстрáда

эстрадыёл

эстрон

эструс

эстрыёл

эстуáрый

эстывáцыя

эстэзіёметр

эстэзіялогія

эстэзіяметрыя

эстэт

эстэтыка

эстэтыкатэрапі́я

эсхаталогія

эсэ

эсэі́ст

этагрáма

этажэрка

эталогія

эталон

этáн

этанол

этáп

этас

этатызм

этвеш

этнабатáніка

этнагеагрáфія

этнагенез

этнаграфі́зм

этнагрáфія

этналінгві́стыка

этналогія

этнані́міка

этнапсіхалогія 

этнас

этнацэнтрызм

этні́чны

этнонім

этраплюс

этуáль

этыка

этыкет

этыкетка

этыл

этылацэтáт
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Актуальны слоўнік 

этылбензол

этылен

этыленгліколь

этылендыхларыд

этымалогія

этымон

этычны

этыялі́раваны

этыялогія

этыяляцыя

этэрні́т

этэрыфікáцыя

эўаскаміцэты

эўáструм

эўбактэрыі

эўгенол

эўглена

эўдарына

эўдыёметр

эўдыялі́т

эўдэмані́зм

эўкаконеіс

эўкалі́пт

эўкáпсіс

эўкарыёты

эўклáз

эўкомія

эўксерафі́ты

эўноцыя

эўпатрыды

эўроцыум

эўрыбáтны

эўрыбіёнтны

эўрыгіграбіёнтны

эўрыка

эўрынхіум

эўрыптэрыды

эўрыстыка

эўрытмі́я

эўрытопны

эўрытэрмны

эўрыфáгі

эўрыфáгія

эўрыфотны

эўрыхорны

эўрыэдафі́чны

эўстатычны

эўтанáзія

эўтрофны

эўтрофы

эўтэктыка

эўфані́я

эўфарыя

эўфатычны

эўфемі́зм

эўфілі́н

эўфуі́зм

эфа

эфебія

эфебы

эфедра

эфедрын

эфект

эфектары

эфектыўны

эфемерны

эфемероіды

эфемерум

эфемеры

эфемерыды

эфендзі

эферэнтны

эфес

эфі́р
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Запазычаныя словы з канцавым Э

а кáпітэ

абрэжэ

агроцыбэ

агрэжэ

акрашэ

алоэ

амбрэ

андáнтэ

антрэ

апноэ

аташэ

аўтадафэ

афанатэцэ

афанахетэ

безэ

бідэ

бланманжэ

бульбахетэ

бурымэ

бурэ

вар̓етэ

галіфэ

гардэіформэ

гафрэ

глясэ

дольчэ

дражэ

дучэ

дысаноэ

дыяпортэ

дэгажэ

дэкальтэ

дэлькрэдэрэ

дэрмацыбэ

дэташэ

дэ-юрэ

жэтэ

ірэзі́нэ

кабарэ

кабернэ

эфірамáнія

эфіяльт

эфор

эфузіёметр

эфузі́ўны

эфузія

эхеверыя

эхі́н

эхінадорус

эхінакакоз

эхінакáктус

эхінакок

эхінаплутэус

эхінарынх

эхінастаматыды

эхінацысціс

эхінацэя

эхінопсіс

эхінура

эхінурыёз

эцыдый

эцюд

эшалані́раваць

эшалон

эшафот

эшольцыя

эшэвены

эшэлеты

эякулят

эякуляцыя
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Актуальны слоўнік 

кайнэ

каланхоэ

канапэ

каноэ

кансамэ

каратэ

карэ

касонэ

кафэ

кашнэ

клішэ

корынэ

крашэ

крáмбэ

купэ

курарэ

кюрэ

лясэ

маралітэ

медрэсэ

Морзэ

мулінэ

негліжэ

пáдрэ

па-дэ-дэ

пап̓е-машэ

пенснэ

плісэ

пратэжэ

прэс-аташэ

пюрэ

рэзюмэ

рэнамэ

сатэ

сашэ

суарэ

турнэ

тушэ

фортэ

фрыкасэ

фуэтэ

цэцэ

шасэ

шымпанзэ

экартэ

экспазэ

эсэ

эрэ

Запазычаныя словы з пачатковым Е

евангелі́ст

евангелі́чны

Евáнгелле

егер

егермáйстар

егі́пецкі

егіпталогія

егіптолаг

егіпцяне

егіпцянін

егіпцянка

езуі́т

езуітызм

езуі́цкі

езуі́цтва

екцення 

епáрхія

епархіяльны

епі́скап

епіскапáльны

епіскапáт

епі́скапскі
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Напісанне запазычаных слоў з літарай Э 
пасля губных зычных і пасля З, С, Н

абэві́ль

абэржа

а капэла

антысептык

анэлярыя

асептычны

асэнсавáць

асэсар

аўтасэрвіс

байнэт

басэтгорн

басэтля

брунэлька

бэж

бэжавы

бэйсік

бэйсік-і́нгліш

бэквардэйшн

бэлька

бэра

бэсціць

бэта

бэтатрон

вальдшнэп

гавэнда

інтэрнэт

інтэрфэйс

капэла

квінтэсэнцыя

кенэль

кнэлі

краншнэп

епі́скапства

епітрахі́ль

епітым̓я

ер

ерась

Ерэвáн

ерэвáнскі

ерэтык

ерэтычка

ерэтычны

есавул

есавульскі

Есентукі́

есентукскі

еўгеніка

еўгені́ст

еўгені́чны

еўнух

еўпатарыйскі

Еўпаторыя

еўпатрыды

еўра 

еўрабáчанне

еўрадолары

еўразі́йскі

Еўрáзія

еўракосмас

еўрапейскі

еўрапеоід

еўропацэнтрызм

еўропій

Еўфрáт

еўфрáцкі

еўстáхіеў

еўхарыстыя

ешыбот
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Актуальны слоўнік 

лабэктамі́я

лімэрык

паланэз

панэль

рунэт

сэцэсія

трамэтэс

тунэль

турнэпс

тынэйджар

фэст

хабанэра

хайвэй

шнэк

шнэка

шнэлер

экзэма

экзэмпліфікáцыя

экзэмпляр

экзэрсіс

эсэнцыя

Напісанне запазычаных слоў з літарай Е 
пасля губных зычных і пасля З, С, Н

агенез

абанемент

абвер

абдомен

аберáцыя

абертон

абзетцар

абісапелагіяль

абісапелі́ты

абіягенез

абіягенны

абсент

абсентэі́зм

абсерваторыя

абсервáцыя

абсесці

абстынент

абстыненцыя

авагенез

аваметр

аванбек

авераі́зм

аверáрм

авердрáфт

аверлок

аверс

аверсія

аверсолд

авершот

аверштáг

авіяметэастáнцыя

авіямехáнік

авіясекстáнт

агенезія

аграмеліярáцыя

аграметэаралогія

адаптаметр

адаптаметрыя

адапцыягенез

адаптометр

адвекцыя

адвентызм

адвентысты

адвентыўны

адвентыцыя

адвербіялізáцыя
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адвербіяльны

аднексі́т

адометр

адрэнергі́чны

адсарбент

адсорбер

адысея

азабензол

азбацэмент

азбест

азбестацэмент

азбестыт

азеатропны

азена

айкумена

áйсберг

акампанемент

акваметрыя

акведук

акінезі́я

акмеі́зм

акраверш

акрамегáлія

акрамелані́зм

акрапетáльны

аксанаметрыя

аксафенамі́д

акселерáт

акселерáтар

акселерáцыя

акселерограф

акселерометр

áксель

аксельбáнт

аксерафтол

аксесуáр

актынаметрыя

актынела

актынометр

акуметрыя

акупедыя

акцыянер

акцыянерны

алагенез

аламетрыя

алапекоза

алігамеры

алігамерыя

алігамерызáцыя

аліментáцыя

аліменты

алкагаліметр

алкагаліметрыя

алфер

альбедаметр

альвеакок

альвеалярны

альвеола

альгадысменарэя

альменда

альпеншток

альсека

альтыметр

альфактаметрыя

альфаметр

алюмель

амебацыты

амебейны

амега

амеліярáцыя

аменарэя

аменсалі́зм

аменцыя

амерыцый
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Актуальны слоўнік 

аметабалі́я

аметрапі́я

аметыст

амнезі́я

ампелагрáфія

ампелалогія

ампелатэрапі́я

ампелопсіс

ампер

амперáж

ампераметрыя

ампервальтметр

ампервольтомметр

амперметр

амфісбены

анабена

анабенопсіс

анагенез

анаксемі́я

анаматапея

анамеонеіс

анáмнез

анáпест

анáфема

ангажэмент

ангіянеўроз

анейроід

анекдот

анексі́раваць

анексія

анексіяні́зм

анелі́ды

анемагáм

анемагáмія

анемаклінограф

анемаметрыя

анемафілі́я

анемафі́льны

анемахарыя

анемі́чны

анемі́я

анемограф

анемометр

анемона

аненцэфалі́я

анергія

анероід

анестэзіёлаг

анестэзі́н

анестэзі́раваць

анестэзі́я

анестэзіялогія

анестэтыкі

анестэтычны

анеўплаідыя

анеўрызма

анеўрын

анжамбемáн

анізагаметы

анізамерыя

анізаметр

анізаметрыя

анізейкані́я

анкагенез

анофелес

антаблемент

антагенез

антагенетыка

антасфера

антафеі́н

антрапагенез

антрапагенетыка

антрапаметр

антрапаметрыя
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антрапасфера

антыкáмера

антыметабалі́ты

антынейтрына

антысейсмі́чны

антысемі́т

антысемітызм

антысептыка

антыфеадáльны

антыфебрын

антыферамагнетызм

антыферменты

апазерыс

апазіцыянер

апанент

апанеўроз

апартаменты

апаселеній

апасематычны

апафегма

апафегмáты

апафема

апафеоз

апаферменты

апвелінг

апейрон

áпекс

апеленты

апельсі́н

апелявáць

апелянт

апелятыў

апеляцыя

апендыкс

апендыкулярыі

апендыцыт

апепсі́я

аперáнд

аперáтар

аперацыйны

аперáцыя

аперацыяналі́зм

аперкот

аперон

апертометр

апертура

апертызáцыя

аперцыпі́раваць

аперцэпцыя

аперыраваць

аперытыў

аперэта

апетыт

апефора

аптометр

аптыметр

арабеск

арабеска

арагенез

арагенезіс

араметрыя

аранеі

аранеялогія

арганагенез

арганагенны

арганагены

арганелы

аргентаметрыя

аргумент

аргументавáць

аргументáцыя

ардометр

арккасеканс

арксеканс
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Актуальны слоўнік 

армапластабетон

армерыя

арназерыс

арпеджыа

арпенáл

арсенáл

арсенапрыт

арсенáты

арсені́ды

арсені́ты

артагнейс

артанектыды

артапед

артапедычны

артапедыя

артаферыты

арфей

арфеон

арферыён

архіфанема

арыёметр 

арыфметыка

арыфмометр

асартымент

асафетыда

асеі́н

асейсмі́чны

асексуáльнасць

асектáтары

асемблер

асенізáцыя

асептыка

асертарычны

асінергі́я

аскасфера

аспект

аспергі́л

аспергілёз

асперматызм

аспермі́я

астраметрыя

астранегатыў

астрапалярыметрыя

астрасфера

астрафатаметрыя

астрафатометр

атмасфера

атмасферыкі

атмометр

аўтадыспетчар

аўтаінспектар

аўтаінспекцыя

аўтаінфекцыя

аўтаметамарфі́зм

аўтаметрыя

аўтамеханахорыя

аўтанеўрыя

аўтарэферáт

аўтасератэрапі́я

афект

афектавáць

афектáцыя

афектыўны

афелій

афелі́нус

афера

аферта

аферторый

аферыст

аферэнт

аферэнтáцыя

аферэнтны

афінерны

афсет
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афсетны

ахіменес

ахінея

ахтэрштэвень

ацыдыметрыя

аэрамагнітометр

аэраметрыя

аэрасфера

бабезіёзы

бабезіі́ды

бабезія

базіпетáльны

баланет

балáнсеры

балометр

балтысфера

бальверк

бальнеагрáфія

бальнеалогія

бальнетэрапі́я

бальнеатэхніка

бальнеолаг

бáмпер

бáнер

баракáмера

баранет

барацыкланометр

барбет

бармен

барнеол

барометр

басейн

басетгорн

бастнезі́т

батыметрыя

батыпелагіяль

батысфера

баянет

беаміцэс

беатыфікáцыя

бегемот

бегетрыя

бегінáш

бедлáм

бедленд

бедуі́ны

бедэкер

безаáры

безэ

бей

бейдэвінд

бейліф

бейні́т

бейсбол

бейт

бейшлот

бек

бекáр

бекерэль

бекеша

бекмáнія

бекон

бекрос

бекхенд

беладонна

белалгі́н

беламкáнда

белані́дый

белаперона

белатамінáл

белемні́ты

белетрыст

белетрыстыка

бельведэр
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Актуальны слоўнік 

белькáнта

бельтынг

бельэтáж

бемоль

бенедыкці́нцы

бенефі́с

бенефі́цый

бенефіцыянт

бенефі́цыяр

бензаі́л

бензаілхларыд

бензаі́н

бензалон

бензальдэгі́д

бензанáл

бензанафтол

бензафі́льтр

бензацыстэрна

бензель

бензідын

бензі́л

бензілпеніцылі́н

бензілхларыд

бензі́н

бензой

бензойны

бензол

бенітаі́д

бенкаі́н

бенкáрт

бентазух

бенталь

бентані́т

бентас

бенуáр

бенятыты

берáрдыус

берберын

бергамот

берг-калегія

бергшляг

бергшрунд

бергштрыхі́

бержарэта

берклій

беркліянства

беркут

беркшыры

берлі́на

берма

бермуды

бернардзі́нцы

берсальеры

берсез

берталетаў

берталі́ды

бертрандыт

беры-беры

берыкаоба

берыл

берылі́ды

берылізáцыя

берылій

берэйтар

берэт

беса

бесалол

бесемер

бесемеравáць

бест

бестселер

бестыярый

бетаі́н

бетані́т
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бетон

бетулі́н

бефстроганаў

бефунгі́н

бешамель

бешбармáк

бешмет

бібельдрук

біг-бі́знес

бі́знес

бізнесмен

білінейны

біпедалі́зм

бісегментáцыя

бісексуалі́зм

бісексуáльны

бісектар

бісектрыса

біягеасфера

біягенез

біягенетычны

біяметрыя

біяметэаралогія

біямехáніка

біяпалімеры

біясфера

біясфералогія

біятэлеметрыя

біяфеналогія

біяцэнагенез

біяцэнаметрыя

біяэнергетыка

бластомагенез

бластакінез

бластамеры

бортінжынер

брадыкінезі́я

брамелія

брáмсель

брумер

брунера

брунет

брунфельзія

брусанетыя

бруствер

брызент

брэйд-вымпел

брэмсберг

букмекер

бульдзенеж

бумерáнг

бундэсвер

бустрафедон

бутырометр

буфер

буферны

буфет

ваганетка

вадэмеку

валанея

валіснерыя

вальвенты

валькамерыя

варыякамбінекс

ватметр

ват-секунда

ватэрвейс

вебер

веберметр

вегетарыянец

вегетарыянства

вегетатыўны

вегетацыйны

вегетáцыя
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ведáнта

веджвуд

веды

ведызм

веер

вежэтáль

везікулі́т

везі́кулы

везувіян

вейгела

вейланелы

вейсія

вейсмані́зм

вектар

вектарметр

вектарны

велабол

веладром

велакáмера

велакрос

веларыкша

веласіметр

веласіпед

веласіпедыст

веласі́т

велатрэк

велатур

велд

веленевы

велень

веліер

велінгтонія

велі́ты

велум

вельбот

вельвет

вельвеці́н

вельві́чыя

вельсы

вельцавáць

вельштэр̓ер

велюр

велярны

велярызáцыя

вена

венд

вендзі́та

вендэта

венепункцыя

венералогія

венеролаг

венерычны

венесекцыя

вензель

вента

вентрáльны

вентурыя

вентылявáць

вентыль

вентылятар

вентыляцыя

венулы

венцер

венчур

венчурны

веранáл

верáнда

вератрын

вербавáць

вербáльны

вербена

вербункаш

вергельд

верджынел
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вердыкт

вержэ

веркблей

веркбунд

веркі

верлі́бр

вермахт

вермікулі́т

вермікулярыя

вермільён

вермішэль

вермут

вернісáж

верньер

вероніка

верп

версіфікáтар

версіфікáцыя

версія

вертыкáл

вертыкалізáцыя

вертыкáль

вертыкáльны

вертыцыл

вертыцылёз

вертэкс

верукáрыя

верф

верызм

верытáйпер

верыфікáцыя

вестыбуламетрыя

вестыбуларэцэптары

вестыбулярны

вестыбюль

вестэла

вестэрн

вета

ветштэйніна

ветэрáн

ветэрынáр

ветэрынáрыя

віброметр

вівера

вівісекцыя

відэакáмера

візіянер

візіянерства

віланела

ві́мперг

ві́ндзейль

віндсёрфінг

вінегрэт

вінея

вінілбензол

ві́пер

вірамент

вісказіметр

вісказіметрыя

вітэлагенез

вольтампер

вульфені́т

вымпел

габранема

габранемоз

гавенія

гадометр

газабетон

газавалюметрыя

газагенерáтар

газакáмера

газаметр

галагенез

галактометр
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галапедыя

галапелі́ты

галкі́пер

галмейны

гальванометр

гамамеліс

гáма-метад

гáма-спектрометр

гамасфера

гамеамерыя

гамеаморфія

гамеапáт

гамеапатычны

гамеапáтыя

гамеастáз

гамеастáт

гамелáн

гамеозіс

гамеотрыкс

гамерычны

гамета

гаметагáмія

гаметагані́я

гаметагенез

гаметагені́я

гаметáнгій

гаметафі́т

гаметацыты

гамфанема

гамфасферыя

гамфацымбела

ганіёметр

ганіяметрыя

ганіянема

гáфель

геаксены

геамагнетызм

геамерыда

геаметрыя

геамехáніка

геасферы

геаэнергетыка

гебелома

гебефрэні́я

гевея

гектаметр

геліяэнергетыка

гемаспермі́я

гемералопія

гемерафі́лы

гемерафобы

геміксерафі́ты

гемімерыды

геміметабалі́зм

геміметабалі́я

геміметамарфоза

гемісфера

гемометр

генанема

генеалагі́чны

генеалогія

генеаномія

генезіс

генерáл

генерáл-адмірáл

генерáл-ад̓ютáнт

генерáл-аншэф

генерáл-губернáтар

генералізáцыя

генералі́сімус

генералітэт

генерáл-кватэрмáйстар

генерáл-лейтэнáнт

генерáл-маёр
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генерáл-пракурор

генерáл-фельдмáршал

генерáльны

генерáтар

генерáтарны

генератыўны

генерáцыя

генерыраваць

генета

генетык

генетыка

генетычны

герметыкі

герменеўтыка

герметычны

герпес

герпесві́русы

герпеталогія

герпетафáўна

гесперорніс

гетэрагаметнасць

гетэрагаметы

гетэрагенез

гетэрапедыя

гетэрасексуалі́зм

гетэрасфера

гібелі́ны

гібера

гіберна

гібернáцыя

гіберэлі́ны

гіднелум

гідрагенез

гідрагенерáтар

гідракамбінезон

гідракінетыка

гідрамедуза

гідрамеліярáцыя

гідраметалургі́я

гідраметрыя

гідраметэаралогія

гідраметэастáнцыя

гідраметэоры

гідрамеханізáцыя

гідрамехáніка

гідранефроз

гідрапедалогія

гідраперыт

гідрасепарáтар

гідрасфера

гідраэнергетыка

гідрометр

гі́льберт

гіменагáстар

гіменалепідыдозы

гіменалепідыды

гіменаміцэты

гіменаптэры

Гіменей

гіменій

гімнеты

гінагенез

гінекакрáтыя

гінекалогія

гінекамастыя

гінекафорны

гінекей

гінеколаг

гінецэй

гінея

гіпагенезія

гіпакінез

гіпакінезі́я

гіпаксемі́я
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гіпаменарэя

гіпасексуáльнасць

гіпеáструм

гіпераксі́я

гіперасмі́я

гіпербазі́ты

гіпербала

гіпербалізáцыя

гіпербалоід

гіпербарэі

гіпербатан

гіпервітаміноз

гіпергенез

гіпергенны

гіпергідроз

гіпергі́я

гіперглікемі́я

гіпердактылі́чны

гіпердактылі́я

гіпердынамі́я

гіперінфляцыя

гіперкапні́я

гіперкератоз

гіперкінез

гіперкомплексны

гіперкрытыцызм

гіпермарфоз

гіперметамарфоза

гіперметрапі́я

гіпернефрома

гіпероны

гіперплазі́я

гіперрэалі́зм

гіперсакрэцыя

гіперсексуáльнасць

гіперсенсібілізáцыя

гіперсомнія

гіперстэн

гіпертані́чны

гіпертані́я

гіпертрафі́я

гіпертрыхоз

гіпертырэоз

гіпертэлі́я

гіпертэнзі́н

гіпертэнзі́я

гіпертэрмі́я

гіперфалангі́я

гіперхрамі́я

гіперэмі́я

гіперэстэзі́я

гіпестэзі́я

гіпсабетон

гіпсаметр

гіпсаметрыя

гірадэмпфер

гіратахометр

гірнеёла

гістагенез

гістагенны

глазет

гламерэла

гласемáтыка

глейкометр

глінтвейн

глі́сер

глотагенез

глянцзі́льбер

гляцыясфера

гнасеалогія

гнейс

гнейсаграні́т

гнетапсі́ды

гнетум
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голаметабалі́я

голаметамарфоза

гомагаметнасць

гомасексуалі́зм

гомеамарфі́зм

гомеапалярны

грáбен

гравелі́т

гравіметр

гравіметрыя

градыентаметр

грамаметр

грамема

гранітагнейс

грануламетрыя

графаметрыя

графекон

графема

грубер

групенфюрар

групета

грынбекеры

грыфель

грэйзен

грэйфер

губернáтар

губерня

гувернáнтка

гувернёр

гутаперча

гэбель

дабермáн

дабермáн-пі́нчар

давенеі́ды

дазіметр

дазіметрыя

дакумент

дакументáльны

дакументáцыя

дальмены

дамен

даместыкáцыя

дармез

джобер

джэмпер

джэнтльмен

джэрымендэрынг

дзюбель

дзюшанея

допельендбол

допель-цэнтнер

дорсавентрáльны

драселі́раваць

дромеагнатызм

дросель

дрэйсены

дуктылометр

дульцынея

думпер

дуплекс

дуплекс-аўтатыпія

дуплет

дывергенты

дывергенцыя

дыверсáнт

дыверсіфікáцыя

дыверсія

дывертыкул

дывертысмент

дыдымагенес

дыдымела

дызáйнер

дызель

дызентэрыя
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дыкранавейсія

дыкранела

дыктыясферыум

дылатаметрыя

дылатометр

дыметыламі́н

дыметыланілі́н

дыметыламінабензол

дыметылбензол

дыметылгідразі́н

дынамаметамарфі́зм

дынамаметрыя

дынамометр

дынітрабензол

дынітранафталі́н

дынітрахлорбензол

дыпептыдáзы

дыпептыды

дыплонеіс

дысектар

дысемінáцыя

дысентэры

дысепімент

дысертáнт

дысертáцыя

дысменарэя

дыспанент

дыспансер

дыспансерызáцыя

дыспенсáцыя

дыспепсі́я

дыспергавáць

дысперсія

дысперсны

дыспетчар

дыспетчарызáцыя

дыфенбáхія

дыфеніламі́н

дыферэнт

дыферэнтометр

дыферэнцыраваць

дыферэнцыял

дыябет

дыябетык

дыягенез

дыямагнетызм

дыямагнетык

дыямент

дыяметр

дыяметрáльны

дыянея

дыяпедэз

дыяптрыметр

дыятамеі

дыяфанометр

дэбентура

дэбет

дэбурбер

дэвіёметр

дэгенерáт

дэгенератыўны

дэгенерáцыя

дэгенерыраваць

дэдыферэнцыяцыя

дэзінсекцыя

дэзінфекцыя

дэйтамерыт

дэкампенсáцыя

дэкрэмент

дэкувер

дэлінквент

дэльтапланерызм

дэманетызáцыя

дэменцыя
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дэмерэдж

дэмісезонны

дэмпфер

дэндраметрыя

дэнзаметр

дэнсіметр

дэнсіметрыя

дэнсітаметр

дэнсітаметрыя

дэпанент

дэпартáмент

дэперсаналізáцыя

дэпеша

дэпігментáцыя

дэполімерызáцыя

дэсегрэгáцыя

дэселерометр

дэсенсібілізáцыя

дэсерт

дэсперáцыя

дэтанометр

дэцыбел

дэцыметр

еўрапеоід

ёдаметрыя

жавель

жандармерыя

жаўнер

заабентас

зааферма

зебоід

зеброід

зебра

зебу

зеін

зейгеравáць

зелотэс

зельква

зензубель

зені́т

зені́т-тэлескоп

зенкер

зефі́р

зі́бенбунд

зігнема

зільберглёт

зільбергрош

зоаветэрынáрны

зоамеліярáцыя

зоафеналогія

зумер

зюйд-вест

іанасфера

іберыс

ігумен

ігумення

ізаанемоны

ізавелы

ізаверын

ізагаметы

ізамерáзы

ізамеры

ізамерызáцыя

ізамерыя

ізаметрáлы

ізаметрызм

ізаметрыя

ізанефы

ізапектыкі

ізаперыметрычны

ізапрапілбензол

ізасейсты

ізафены

ізаферменты
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ізахімена

іканаметр

іманентны

імбецыльнасць

імбецыльны

імедыягрáфія

імельмáн

імерсія

імпедáнс

імперáтар

імператыў

імператыўны

імперсанáльны

імперфект

імперыя

імперыял

імперыялі́зм

імперыялі́ст

імпетыга

імпі́чмент

імунагенез

імунагенетыка

інвáйранмент

інвайранменталі́зм

інвектыва

інвентáр

інвентарызáцыя

інвенцыя

інверсар

інверсія

інвертавáць

інвертáза

інвертар

інвестар

інвестытура

інвестыцыя

інвесці́раваць

індасамент

індафенолы

індыгафера

індыферэнтны

індыферэнтызм

індэпендэнты

інервáцыя

інертны

інерцыя

інжынер

інжынерыя

інклінаметрыя

інклінометр

інкурáбельны

інсеквентны

інсектáрый

інсектафунгіцыды

інсектыцыды

інспектавáць

інспектар

інспекцыя

інструмент

інструменталі́зм

інструменталі́ст

інструментáльны

інструментáрый

інтравертыўны

інтраспектыўны

інтраспекцыя

інтэгрыметр

інтэгумент

інтэрвент

інтэрвенцыя

інтэркінез

інтэрмедын

інтэрмедыя

інтэрметалі́ды
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інтэрмецца

інтэрпелі́раваць i інтэрпелявáць

інтэрпелянт

інтэрпеляцыя

інтэрсекс

інтэрсексуáльнасць

інтэрсеміятычны

інтэрферометр

інтэрферон

інтэрферэнцыя

інфекцыя

інфернáльны

іпекакуáна

кааперавáць

кааперáтар

кааператыў

кааперáцыя

кáбель

каберац

кабернэ

кабестáн

кабея

кабінет

кавелі́н

каверкот

каверна

кавернаметрыя

кавернатамі́я

кавернозны

каверынг

кадаверын

каземáт

казетка

казінет

кáзус белі

кáзус федэрыс

каімперыум

кáйзер

каконеіс

каламель

каларыметр

каларыметрыя

каларыфер

калекцыянер

каліброметр

калінеáрны

калінеáцыя

каліэрганела

калонеіс

кальцыферол

камбáйнер

камбінезон

камедзь

камедыёграф

камедыя

камедыягрáфія

камедыянт

камелія

камендáнт

камендатура

камендáцыя

камендор

каменсалі́зм

каменсáл

каментáрый

каментáтар

каменці́раваць і каментавáць

кáмера

кáмера-абскура

камералі́стыка

камерáльны

камергер

камердынер

кáмер-калегія
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Актуальны слоўнік 

кáмер-лакей

кáмерны

камерсáнт

камертон

кáмер-фрэ йліна

кáмер-фур̓ер

камерцыя

камерыстка

кáмер-юнкер

камета

каметалогія

каметолаг

камея

камісіянер

кампанела

кампанент

кампартымент

кампартыменталізáцыя

кампендый, кампендыум 

кампенсавáць

кампенсáтар

кампенсáцыя

камперыя

кампетэнтны

кампетэнцыя

кампеш

камплексонаметрыя

камплемент

камплементáрны

камплімент

кампраметавáць

кампраметáцыя

камптометр

камунерас

камунікáбельны

камфартáбельны

камфен

кананерка

канасамент

канвеер

канвеерызáцыя

канвектар

канвекцыя

канвент

канвенцыя

канвенцыяналі́зм

канвенцыянáльны

канвергенты

канвергенцыя

канверсавáць

канверсія

канверт

канвертар

канверці́н

канверціплáн

канверці́раваць

кангламерáт

кангламерáцыя

кангрэсмен

кандуктаметрыя

кандуктометр

канкрэменты

канектывы

кансеквентны

кансептызм

кансервавáць

кансервáнт

кансервáтар

кансерваторыя

кансерватызм

кансерватыўны

кансервáцыя

кансервы

кансументы
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кансьюмерызм

кансьянера

кантраверза

кантынент

кантыненталі́зм

кантынентáльны

кантэйнер

кануфер

канфедэрáцыя

канфекцыён

канферáнс

канферансье

канферыраваць

канферэнц-зáла

канферэнцыя

канфесія

канфесіянáльны

канфеці́

канцанета

канцэрагенез

канцэсіянер

капелáн

капелі́раваць

капель

капельдынер

капельмáйстар

капеподы

кáпер

кáперс

капсамер

карабінер

каравела

карамель

карвет

карнегія

карнемюз

карнеол

карнет

карнет-а-пістон

карнетыст

карпела

картаметрыя

карыфей

карыфена

касета

касметалогія

касметыка

кастнерыя

касцюмер

катагенез

катáмнез

кататэрмаметрыя

кататэрмометр

каўнер

кáўпер

кáфедра

кафеі́н

кафердáм

каферменты

квантаметр

квебрáха

квезаль

кверулянт

квершлáг

квестар

квестура

кейпер

кекенмедынгі

кельнер

керамзітабетон

кервель

керметы

кернер

кертмень
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Актуальны слоўнік 

кефаламетрыя

к̓ёкенмедынгі

кібернетыка

кі́вер

кізельгур

кізерыт

кілавольт-ампер

кілаграмаметр

кіламетр

кіламетрáж

кілапарсек

кімберлі́т

кінааперáтар

кінадакумент

кінакамедыя

кінакáмера

кінанавела

кінасеáнс

кінафестывáль

кінаэпапея

кінема

кінематагрáфія

кінематограф

кінемáтыка

кінесіка

кінескоп

кінетаблáст

кінетадэсмы

кінетакардыягрáфія

кінетаскоп

кінетасома

кінетастáтыка

кінетатэрапі́я

кінетызм

кінетыка

кінетычны

кірхнерыела

кісет

клавесі́н

кладагенез

клазет

клап-кáмера

кларнет

клі́вер

кліменіі

клінометр

клі́пер

клобмены

клопфер

клюйвераміцэты

клясер

кнемі́ды

кнехт

кнехты

колераметр

колераметрыя

команер

комплексаметрыя

контргрэйфер

контрманеўр

контррэвалюцыянер

корнер

краманьёнец

красінговер

красмен

кратанеўрум

крафт-папера

кронверк

кросінгавер

круйс-пеленг

круйт-кáмера

крыёметр

крыптамнезі́я

крыягенез
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крыяпедалогія

крыясфера

крэветка

крэйсер

крэйцмейсель

крэмнефтарыды

крэнерыт

крэнометр

ксенабіётыкі

ксенагáмія

ксенаконхіі

ксеналі́т

ксенатрансплантáцыя

ксенатурбелі́ды

ксенатызм

ксенафобія

ксеніі

ксенон

ксерагрáфія

ксерадэрма

ксерадэрмі́я

ксераком

ксеракопія

ксеракс

ксерамарфі́зм

ксерамезафі́ты

ксерастамі́я

ксератэрмі́чны

ксерафі́лы

ксерафі́ты

ксераформ

ксерафтальмі́я

ксерограф

ксероз

ксілометр

кубамедузы

кубел

кувез

куверт

кузен

кулонаметрыя

кунсткáмера

купеляцыя

купферштэйн

курбет

курві́метр

куфель

кюбель

кювеляж

кювет

кювета

кюнерамі́цэс

лабектамі́я

лабелі́н

лабелі́стыка

лабелія

лавелáс

лагапед

лагафет

лагометр

лáйнер

лайнсмен

лактометр

лáмберт

ландвер

ландскнехт

ларнет

латыметрыя

лафет

лахнелула

лахнея

левейлула

левелеры

лейкаксен
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лейкапені́я

лейнер

лексема

леманема

лептамедузы

лептаменінгі́т

лептасферыя

лерхенфельдыя

леспедэнца

леўзея

леясферыдыя

ліберáл

лібералізáцыя

лібералі́зм

ліберáльны

ліберці́

ліберці́ны

лі́вер

лігамент

лідэртáфель

лізі́метр

лінеамент

лінеáрны

лінеарызáцыя

лінеарызм

лінеáтус

лінеён

лінеі́т

лінейны

лінея

лініменты

ліпаметрыя

лі́сель

літагенез

літасфера

ліянез

ловердэк

ломбер

люмпен-пралетарыят

люнет

люцыферáзы

люцыферыны

лямента

ляментáцыя

маветон

магаметáнін

магнезія

магнесі́н

магнета

магнетадыэлектрыкі

магнетакаларычны

магнетахі́мія

магнетометр

магнетон

магнетызавáць

магнетызм

магнетык

магнетыт

магнетычны

магніметрыя

мáзер

макрагаметацыты

макрагаметы

макракінетыка

макрамеры

макраэлементы

маліенезія

малінезія

мальсека

манамер

манеж

манекен

манер

манера
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манерны

манета

манеўр

манеўравáць

маніфест

маніфеставáць

маніфестáнт

маніфестáцыя

мансеньёр

манумент

манументáльны

манцынела

маракен

марафет

мáрганец

маркізет

марселі́н

марсель

марсельеза

марфагенез

марфаметрыя

марфанемы

марфема

маседуáн

мафеты

мáўзер

меáндр

мегавáт

мегагерц

мегакалорыя

мегакарыяцыты

мегаколан

мегалаблáсты

мегалазáўр

мегаламáнія

мегалацыты

мегалі́т

мегалопаліс 

мегáнтрап

мегапарсек

мегапі́р

мегаран

мегарэльеф

мегаскоп

мегаспарагенез

мегаспарáнгій

мегаспарафі́л

мегаспарацыт

мегаспора

мегатэрый

мегацыкл 

мегаэвалюцыя

мегаэрг

мегом

мегомметр

медáль

медальер

медальён

меджлі́с

медзье

медзярыт

медрэсэ

медуза

медузоіды

медулатэрапі́я

медулярны

медыевáль

медыеві́ст

медыеві́стыка

медык

медыкаменты

медынáл

медытатыўны

медытáцыя
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медыум

медыцына

медыцынбол

медыяльны

медыяна

медыянны

медыянта

медыястынáльны

медыястынаскапі́я

медыястынаскоп

медыястыні́т

медыятар

медыятызáцыя

медыятычны

медыяцыя

меёз

меёзіс

мезаáтам

мезаблáст

мезаглея

мезадэрма

мезазáўр

мезазоі

мезазой

мезазойскі

мезакáрпій

мезакарыёты

мезаклі́мат

мезалі́т

мезальянс

мезамалекула

мезаморфны

мезанефрос

мезані́н

мезапáўза

мезапітэк

мезарэльеф

мезасідэрыты

мезаскáф

мезасфера

мезаторый

мезатрофны

мезатрофы

мезатэлій

мезатэніум

мезатэрмáльны

мезатэрмі́я

мезафі́л

мезафі́лы

мезафі́т

мезафі́ты

мезацэстаідзі́ды

мезацэфáл

мезацэфáлія

мезембрыянтэмум

мезентэрый

мезенхі́ма

мезенхімома

мезон

мейстэрзі́нгеры

меконій

мектэб

меладрáма

меладраматызм

меладэкламáцыя

меламáн

меламáнія

меламед

меламі́н

мелампсарыдый

мелампсора

меланасомы

меланаспора

меланатрапі́н
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меланафоры

меланацыты

мелáнж

меланжэр

мелані́зм

мелані́н

мелані́т

меланконій

меланоз

меланома

меланопсіс

мелантэрыт

меланхалі́чны

меланхолік

меланхолія

мелапея

мелас

мелáсмія

мелатыпія

мелена

мелес

меліёла

мелі́змы

мелілі́т

меліні́т

мелі́с

мелі́са

мелітоза

мелія

меліяідоз

меліярáцыя

меліярызм

мелодыка

мелодыя

мельдометр

мельпамена

мельхіёр

мелянопус

мемарáндум

мемарыял

мемарыяльны

мембрáна

мемі́стар

меморыя

мемуáры

менáда

менажор

менані́ты

менарагі́я

менгі́р

мендэлі́зм

менегáцыя

менеджмент

менеджар

менестрэль

мензула

мензура

мензурка

менінгі́т

мені́ск

менструáльны

менструáцыя

менталітэт

ментáльнасць

ментáльны

ментар

ментол

менуэт

менцік

меню

меразігота

меразоіты

меракрынавы

мералогія
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мерамі́за

мергель

меркантылі́зм

меркантыльны

Меркурый

меркурыялі́зм

мерлáн

мерлуза

мермітыды

мерсерызáцыя

мерталь

мерчэндáйзінг

мерыдыян

мерыдыянáльны

мерыдыянны

мерынгія

мерынос

мерысмапедыя

мерыстэма

мерытакрáтыя

мерэнга

меса

месалі́на

месідор

месі́я

месіяні́зм

месмерызм

месур

мета

метабáзіс

метабалі́зм

метабалі́ты

метабалі́я

метабіёз

метагалáктыка

метагеагрáфія

метагемаглабі́н

метагенез

метад

метадалогія

метакінез

метáл

металагенія

металагрáфія

металаізол

металакерáміка

металаметрыя

металаоптыка

металаплáст

металаплáстыка

металапрадукцыя

металапратэі́ды

металатэрмі́я

металафі́зіка

металафон

металізáцыя

металімніён

металогіка

металоід

металург

металургія

метамарфі́зм

метамарфоза

метаматэмáтыка

метамеры

метамерыя

метамі́ктны

метáн

метанáль

метанáўпліус

метанефрос

метанефрыдыі

метані́мія

метанол
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метапі́зм

метаплазі́я

метаплáзма

метархоз

метасаматоз

метасаматызм

метасеквоя

метастáз

метастатычны

метастрангілёз

метастрангілі́ды

метаталáмус

метатранслятар

метатэза

метатэорыя

метафáза

метáфара

метафі́зік

метафі́зіка

метафлаэма

метафос

метафрáза

метахрамазі́я

метацэйнерыт

метацэнтр

методыка

метол

метоп, метопа

меторхіс

метр

метралогія

метраном

метранпáж

метрапалітэн

метрапáтыя

метраполія

метрарагі́я

метрасальпінгагрáфія

метрдатэль

метро

метролаг

метрыка

метрыт

метрычны

метрыяпáтыя

метызáцыя

метыл

метылавы

метыламанáды

метыламі́н

метыларáнж

метылбензол

метылвіялет

метылен

метыленблáу

метыленхларыд

метылметакрылáт

метылтыаўрацыл

метылтэстастэрон

метылфенол

метылхларыд

метылцэлюлоза

метылэтылкетон

метыс

метысáцыя

метыяні́н

метэаінфармáцыя

метэапатычны

метэарагрáфія

метэаракета

метэаралагі́чны

метэаралі́т

метэаралогія

метэарограф
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метэаролаг

метэарызм

метэарыт

метэарытыка

метэасістэма

метэастáнцыя

метэкі

метэор

Мефістофель

механаламаркі́зм

механарэцэптары

механастрыкцыя

механатэрапі́я

механахі́мія

механахорыя

механацыты

механізáцыя

механі́зм

мехáнік

мехáніка

механі́ст, механіцыст

механіцызм

механі́чны

мецгерыя

мецца

мецца-вочэ

мецца-піяна

мецца-сапрáна

мецца-тынта

мецца-фортэ

мецэнáт

меянета

мізумена

мізуменапс

мікалекс

мікраампер

мікрааперáцыя

мікрагаметацыты

мікрагаметы

мікрагеаметрыя

мікралáйнер

мікраманометр

мікраметр

мікраметрыя

мікраміліметр

мікранезія

мікранектрыела

мікрасфера

мікраэлементы

мікседэма

мі́ксер

міліампер

міліамперметр

мілівальтметр

міліметр

мі́мезіс

мімеограф

міметыды

міметызм

мінезі́нгеры

мінерагрáфія

мінерáл

мінералагрáфія

мінералакерáміка

мінералізавáць

мінералізáтар

мінералізáцыя

мінералі́т

мінералог

мінералогія

мінерáльны

мінея

мінёр

мінітмен
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мірмекадыя

мірмекафілі́я

мірмекафі́лы

мірмекахарыя

місіянер

міямеры

міянемы

міясепты

мнемані́чны

мнемасхема

мнематэхніка

мнемометр

мнемоніка

монагенез

монагенеі

монагені́зм

монаметалі́зм

монаметылгедразі́н

монасемі́я

монаспермі́я

монафелі́ты

Морзэ

мотапед

мотафелюга

музей

мультымільянер

мунц-метáл

мутагенез

мутагенны

мутагены

мюзет

мю-мезон

наасфера

навела

навелі́ст

навелы

назема

назематоз

намагенез

наменклатура

наркабі́знес

наркалепсія

наркамедузы

наўмен

неаáнтрапы 

неаáрктыка

неааскарыдоз 

неабарока 

неавіталі́зм 

неагегельянства 

неаген 

неагенавы 

Неагея 

неаглабалі́зм 

неаготыка 

неадарвіні́зм 

неадыкумарын

неадым 

неазой 

неазойскі 

неаімпрэсіяні́зм 

неаіндуі́зм 

неакаланізáтар 

неакаланіялі́зм 

неакалонія 

неакантыянства 

неакапіталі́зм 

неакласіцызм 

неакортэкс

неалагі́зм

неаламаркі́зм 

неалебіяс 

неалейкарыт 

неалі́т 



81

Актуальны слоўнік 

неамальтузіянства 

неамеркантылі́зм 

неаміцын 

неанацызм 

неандэртáлец 

неанталогія 

неапазітыві́зм 

неаплазі́я 

неаплáзма 

неапластыцызм 

неаплатані́зм 

неапрэн 

неарамантызм 

неáрктыка 

неарэалі́зм 

неасарторыя 

неасхалáстыка 

неатамі́зм 

неатрапі́чны 

неатыянта 

неатэктоніка 

неатэні́я

неафашызм

неафілалогія 

неафі́т 

неафобія 

неафрэйдызм

неацэратод

неаэндэмікі

небулярны

негатыві́зм

негатыў

негатыўны

негáцыя

негацыянт

негліжыраваць і негліжавáць

негліжэ

негоцыя

негроіды

негр

негрылы

негрытосы

негрыцюд

негус

неі́дыум

нейзі́льбер

нейл

нейлон

нейраанатомія

нейрабіёніка

нейраблáсты

нейрагармоны

нейрагінекалогія

нейраглі́я

нейрагумарáльны

нейрадэрмі́т

нейракераці́н

нейракібернетыка

нейралептаналгезі́я

нейралептыкі

нейралептычны

нейралімфаматоз

нейралінгві́стыка

нейралогія

нейрапі́ль

нейраплегікі

нейраподый

нейрапсіхалогія

нейрапсіхі́чны

нейрасакрэцыя

нейраспора

нейратропны

нейрафáны

нейрафібраматоз
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нейрафібрылы

нейрафізіялогія

нейрахі́мія

нейрахірург

нейрахірургі́я

нейрон

нейрула

нейруляцыя

нейралема

нейрыт

нейсерыі

нейстафі́ты

нейстон

нейтралізáцыя

нейтралі́зм

нейтралітэт

нейтрáльны

нейтральтынт

нейтрафілёз

нейтрафі́лы

нейтрон

нейтронагрáфія

нейтрына

некрабактэрыёз

некрабацылёз

некрабіёз

некралáтрыя

некралог

некраскапі́я

некрафáгі

некрафáгія

некрафілі́я

некрафобія

некроз

некропаль

нектáр

нектон

нектрыдыі

нектрыя

нельма

нематадозы

нематафітон

нематафор

нематацыды

нематацысты

нематгельмі́нты

нематоды

Немезі́да

немезі́я

ненія

неон

непатызм

непентэс

непер

нептуні́зм

нептуній

нералі́н

нерв

нервáцыя

нерві́зм

нервюра

нерол

нерпа

нерунгі

нерытавы

нерэі́ды

нета

нетрыум

неўмы

неўралгі́я

неўралогія

неўрапáт

неўрапаталогія

неўрапатолаг
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неўрапáтыя

неўрастэнік

неўрастэні́я

неўрафібраматоз

неўрафібрылы

неўроз

неўролаг

неўрома

неўрон

неўрылема

неўрынома

неўрыт

нефанáліз

нефаскоп

нефелагілея

нефеламетрыя

нефелі́н

нефелометр

нефралепіс

нефралітыяз

нефралогія

нефрамі́ксіі

нефрапáтыя

нефраптоз

нефрасклероз

нефрастом

нефратамі́я

нефратом

нефрахлáміс

нефрацыты

нефрацытыум

нефроз

нефролаг

нефрома

нефрон

нефрыдыі

нефрыт

нефрэктамі́я

нівелі́р

нівелі́раваць

нітраметрыя

нітрафен

нітрафенол

обер-афіцэр

обергрупенфюрар

обер-кандуктар

обер-лейтэнáнт

обермáйстар

обер-паліцмáйстар

обер-пракурор

обершарфюрар

оберштурмбанфюрар

оберштурмфюрар

обер-шэнк

обер-яфрэйтар

ольдэрмен

омбудсмен

омметр

опера

опера-буф

опера-серыя

пагамент

падасфера

падэпатынер

пазумент

паккáмера

паліксен

палімент

палімеры

палімпсест

палінгенез

палінезія

палісмен

палішынель
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пальмела

пальмелацысціс

пальмелопсіс

пальмеры

пальмета

палярыметр

палярыметрыя

пампезны

пампельмус

пампера

памярáнец

пангенезіс

панегі́рык

панегірычны

панеёл

панентэі́зм

пансіянер

панспермі́я

пантометр

пап̓ямента

парагенезіс

парагнейс

парамагнетызм

парамагнетыкі

парáметр

параметрыт

параметрон

парамнезія

парапет

парвеню

парлáмент

парламентарызм

парламентáрый

парламенцёр

пармезáн

пармеліёпсіс

пармелія

партамента

партвейн

партупея

партфель

парфумерыя

пасеі́зм

патагенез

патранеса

пеáн

пеанáж

пебрына

пегáс

пегматыт

педабіялогія

педагагі́чны

педагáмія

педагенез

педагог

педагогіка

педалінгві́стыка

педалогія

педáль

педамарфоз

педáнт

педантызм

педантычны

педатрыб

педафілі́я

педацэнтрызм

педжэнт

педолаг

педометр

педыкулёз

педыкюр

педымент

педынамонас

педыпáльны
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педыплен

педыцэлярыі

педыяструм

педыятр

педыятрыя

педэль

пейзáж

пейзажыст

пейзáн

пейсмекер

пекáн

пекпела

пектарáль

пектусі́н

пекулій

пекулярны

пекці́ны

пелагі́чны

пелагіяль

пелáгра

пеламі́да

пеларгонія

пелатэрапі́я

пеленг

пеленгавáць

пеленгáтар

пеленгáцыя

пеленес

пелетон

пеліказáўры

пелікáн

пелі́кула

пелі́ты

пелія

пелтáсты

пелькомпас

пельматахроміс

пельтыгера

пемза

пемзабетон

пемфігус

пенáл

пеналогія

пенáльці

пенáты

пенгё, пенга

пенеплен

пенетраметрыя

пенетрáнтнасць

пенетрáнты

пенетрометр

пенітэнцыярны

пенітэнцыярый

пеніум

пеніцыл

пеніцылі́н

пеніяфора

пенс

пенсіён

пенсія

пенсіянер

пенснэ

пенстэмон

пентаганáльны

пентагон

пентагрáма

пентагрыд

пентакрынус

пенталогія

пентáметр

пентáны

пентáрхія

пентастыль

пентатлон
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пентатоніка

пентахорд

пентáэдр

пентландыт

пентод

пентозы

пенчынгбол

пеньюáр

пеон

пепермент

пеперомія

пепіньерка

пеплум

пепсі-кола

пепсі́н

пептон

пептыдáзы

пептыды

пептызáцыя

перакарыды

пераксідáзы

пераксі́ды

перанаспарозы

перанаспора

перверсія

пергала

пергáмент

пергáмін

пергідроль

перкаляцыя

перкусія

перкутавáць

перл

перламутр

перлвейс

перлінь

перлі́т

перлітабетон

перлон

перлювій

перлюстравáць

перлюстрáцыя

пермалой

перманаганатаметрыя

перманганáты

перманент

перманентны

пермеáзы

пермеáметр

пермендзюр

перменорм

пермінвáр

пермутыты

пеніцыёзны

перон

перпендыкуляр

перпендыкулярны

перпетуум-мобіле

персанáж

персанáл

персаналі́зм

персанáльны

персаніфікавáць

персаніфікáцыя

персеверáцыя

персеі́ды

персептрон

персея

персік

персістэнтны

персона

персона грáта

персона нон грáта

перспектограф
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перспектыва

персульфáты

пертузáрыя

пертурбáцыя

пертусі́н

перфакáрта

перфаравáць

перфарáтар

перфараторый

перфарáцыя

перфект

перформер

перфузія

перхларáты

перцыпі́раваць

перцэпіент

перцэптар

перцэпцыя

перш

першэрон

Перы

перыядэні́т

перыякты

перыяртрыт

перыяртэрыі́т

перыястр

перыблема

перыгастрыт

перыгей

перыгелій

перыгляцыяльны

перыдатыт

перыдот

перыдый

перыдынеі

перыдыніум

перыдэрма

перыёдыка

перыёст

перыкáрд

перыкардыт

перыкардыяльны

перыкáрпій

перыкарыён

перыклінáль

перылі́мфа

перыметр

перыметрый

перыметрыт

перынатáльны

перынефрыт

перыпатэтызм

перыпатэтыкі

перыпетыя

перыплы

перыпрокт

перыптэр

перысáрк

перыселеній

перыскоп

перысперм

перыстáльтыка

перыстом

перыстоміюм

перыстыль

перытанеáльны

перытані́т

перытонеаскапі́я

перытрыхі

перытрэмы

перытэцый

перыферычны

перыферыя

перыфітон
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перыфрáза

перыхондр

перыцыкл

перыцыклоіда

перыцэментыт

перыцэнтр

перыэкі

перыэлектратон

перыяд

перыядантыт

перыядызáцыя

перыядычны

перыястрáкум

перыястыт

песа

песета

песімі́зм

песімі́ст

песімістычны

песімум

песталоцыя

пестыцыды

петáрда

петрагенезіс

петрагрáфія

петралогія

петратэктоніка

петрафі́зіка

петрафі́ты

петрахі́мія

петрогліфы

петрограф

петролаг

петролеум

петрургія

петрыфікáцыя

петунія

петыметр

петыт

петыцыя

петэхія

пецыца

пеяратыўны

пігмей

пігмент

пігментáцыя

піеланефрыт

пікнометр

пі-мезоны

пімента

пінен

пінч-эфект

піперазі́н

піперанáл

піперыдзі́н

піпетка

пірамеі́н

піраметалургія

піраметрыя

піранема

піранометр

піраселекцыя

піраферáль

пірометр

піянер

піянефроз

плагіягнейс

планерадром

планерызм

планерыст

планет

планетагрáфія

планеталогія

планетáрый
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планетоід

планетолаг

планіметр

планіметрыя

платыбелодан

плебей

плектанема

плесі́метр

плеўрапнеўмані́я

пляйферы

пнеўма

пнеўмааўтамáтыка

пнеўмагрáма

пнеўмагрáфія

пнеўмамаканіёзы

пнеўмакасцюм

пнеўмакокі

пнеўмамікоз

пнеўмані́я

пнеўмасклероз

пнеўматафор

пнеўматоліз

пнеўматоракс

пнеўматрáнспарт

пнеўмáтыка

пнеўматычны

пнеўмаэктамі́я

пнеўмаэнцэфалагрáфія

пнеўмеркáтар

пнеўмограф

пнеўмоніка

полігенетычны

полімербетон

полімергамолагі

полімерызáцыя

полімерыя

поліметалі́чны

поліметрыя

поліметылены

полісемі́я

поліспермі́я

празеадым

празектар

празектура

празелі́т

празелітызм

прáзем

празенхі́ма

празерын

прáймерыз

праменáд

прамеса

праметафáза

праметый

пранефрас

прапедэўтыка

прапелер

прасапапея, празапапея

праспект

прасперыты

пратанема

праферменты

прафесар

прафесія

прафесіянáл

прафесіяналі́зм

прафесіянáльны

прафесура

прафілометр

протанеалі́т

протанефрыдыі

протапекці́н

протарэнесáнс

прунель
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прэвентыўны

прэвенцыя

прэзенс

прэзент

прэзентáбельны

прэзентавáць

прэзентáнт

прэзентáцыя

прэзентызм

прэзерватыў

прэзервáцыя

прэсервы

прэселектар

прэсені́льны 

псеўдаактынамікоз

псеўдаартроз

псеўдагáмія

псеўдагермафрадытызм

псеўдаготыка

псеўдадуплекс

псеўдадыптар

псеўдакáрст

псеўдакефі́рыян

псеўдакласіцызм

псеўдалогія

псеўдаманáды

псеўдамарфі́зм

псеўдамарфозы

псеўдамі́ксіс

псеўдамнезія

псеўдані́м

псеўдаперыптар

псеўдапецыца

псеўдаподыі

псеўдаполіэдрыёпсіс

псеўдарамантызм

псеўдарэалі́зм

псеўдарэлі́кты

псеўдарэмінісцэнцыя

псеўдасінскрыпта

псеўдасклераподыум

псеўдасфера

псеўдатуберкулёз

псеўдатэрáсы

псеўдатэтраэдран

псеўдацыфелярыя

псеўдаэвернія

псеўдаэфемерум

псефі́ты

псіламелáн

псілоцыбе

псіхагенез, псіхагенезіс

псіхаметрыя

псіхаміметыкі

псіханеўралогія

псіханеўроз

псіханеўролаг

псіханеўротык

псіхрометр

птэрыдаспермы

пуловер

пульверызáтар

пульверызáцыя

пульсометр

пуэрперáльны

пфеніг

пяртнерс

равендук

радыёметр

радыёметэаралогія

радыёметэарограф

радыёмехáнік

радыёнавігáтар

радыёнавігáцыя
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радыёпеленг

радыёпеленгáтар

радыёпеленгáцыя

радыёспектáкль

радыёспектр

радыёспектраскапі́я

радыётэлеметрыя

радыётэлемехáніка

разенкрэйцэры

разеола

разета

разетка

раманеска

рáнверс

ранверсмáн

ранет

рáнец

расагенез

ратáметр

ратвейлер

робер

ростверк

рофеацытоз

рубелі́т

руберойд

рудбекія

рудымент

румпель

рыдберг

рызасфера

рымеса

рысарджымента

рысберма

рыфей

рэакцыянер

рэвальвер

рэвалюцыянер

рэверс

рэверсар

рэвесі́ўны

рэгенерáт

рэгенерáтар

рэгенератыўны

рэгенерáцыя

рэглáмент

рэгламентавáць

рэгламентáцыя

рэзальвента

рэзальвометр

рэзекцыя

рэзерв

рэзервавáць

рэзервáж

рэзервáт

рэзервáцыя

рэзерві́ст

рэзервуáр

рэзерфард

рэінфекцыя

рэйбер

рэйнвейн

рэйсфедар

рэйхсбáнер

рэйхсвер

рэканверсія

рэкансервáцыя

рэкардсмен

рэкуперáтар

рэкуперáцыя

рэнегáт

рэнесáнс

рэнтáбельны

рэнтгенадэфектаскапі́я

рэнтгенакінематагрáфія
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рэнтгенаметрыя

рэометр

рэпеленты

рэпелер

рэпер

рэпертуáр

рэперфарáтар

рэпетавáць

рэпетытар

рэпетыцыя

рэпеці́р

рэпеці́раваць

рэпрэзентавáць

рэпрэзентáнт

рэпрэзентатыўны

рэпрэзентáцыя

рэсеквенты

рэсі́вер

рэспект

рэспектáбельны

рэтраншэмент

рэтраспектыва

рэтраспектыўны

рэтраспекцыя

рэтрометр

рэферáт

рэферы

рэферыраваць

рэферэндум

рэферэнт

рэферэнцыя

рэфлектометр

рэцэнзент

сабелі́ды

сабелідыты

саверэн

сакраментáльны

сальвент

сальвент-нáфта

сальманелёз

сальманелы

санометр

сантыменты

сантыметр

сапераві́

сапрапелі́ты

сапрапель

сарбенты

сардзінела

саркасфера

сартымент

сацыяметрыя

сацыясфера

сверцыя

сеáнс

себарэя

сегарсы

сегетáльны

сегідылья

сегмент

сегментáцыя

сегнетавы

сегнетакерáміка

сегнетаэлектрыкі

сегрэгавáць

сегрэгáцыя

седáн

седымент

седыментагенез

седыменталогія

седыментáцыя

седэнтáрны

сезáм

сезон
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сеі́д

сейба

сейвáл

сейм

сеймурыя

сейнер

сейсмагеалогія

сейсмагрáма

сейсмагрáфія

сейсмаізаляцыя

сейсмакаратáж

сейсмакардыягрáма

сейсмакардыягрáфія

сейсмалогія

сейсмамерыя

сейсманáстыi

сейсмаскоп

сейсмастáнцыя

сейсматэктоніка

сейсміка

сейсмі́чны

сейсмограф

сейсмолаг

сейсмометр

сейф

сейшы

секанд-хэнд

секанс

секáтар

секвенцыя

секвестр

секвестравáць

секвестрáтар

секвестрáцыя

секвоя

секвоядэндрон

секрэтэр

секс

сексаганáльны

сексалогія

сексапаталогія

сексапатолаг

сексапі́льны

сексдукцыя

сексолаг

секста

секстакорд

секстáнт

секстыльён

секстына

секстэт

сексуалі́зм

сексуáльнасць

сексуáльны

секта

сектáнт

сектáнцтва

сектар

секулярызáцыя

секунда

секундакорд

секундаметрыст

секундáнт

секундáрны

секунд-маёр

секурынега

секцыя

селагінела

селадон

селáхіі

селеві́нія

селектар

селектыўны

селекцыя
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селен

селена

селенагрáфія

селенадэзія

селеналогія

селенáструм

селенацэтрычны

селені́ды

селені́т

селеноід

сель

сельва

сельвáсы

сельга

сельдэрэй

сельсі́н

сельтэрскі

сельфáктар

сема

семáнтыка

семантычны

семасіялогія

семафор

семема

семестр

семіётыка

семінáр

семінáрыя

семінома

семіталогія

семітолаг

семі́ты

семіягрáфія

семіялогія

сен

сенáт

сенáтар

сенбернáр

сендáст

сенега

сенешáль

сені́льны

сенполія

сенсáцыя

сенсібельны

сенсібілізавáць

сенсібілізáтар

сенсібілізáцыя

сенсі́лы

сенсімані́зм

сенсітагрáма

сенсітаметрыя

сенсітометр

сенсітыўны

сенсорны

сенсуалі́зм

сенсуáльны

сентáва

сентыма

сентыменталі́зм

сентыментáльны

сентэнцыя

сентэсіма

сеньёр

сеньёра

сеньярáт

сеньярыта

сеньярыя

сеньярэн-канвент

сепарáтар

сепарáтны

сепаратызм

сепаратыст

сепарáцыя
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сепарыраваць

сепедоній

септабазі́дый

септарыёзы

септорыя

септы

серадыягностыка

серáкі

сералогія

серáль

серапрафілáктыка

сераскі́р

сератані́н

сератэрапі́я

серафі́м

сервáж

сервакампенсáтар

сервáл

серваматор

сервáнт

сервелáт

сервер

серві́з

сервілі́зм

серві́льны

сервіравáць

сервы

сердалі́к

серозны

серпантáрый

серпанці́н

серпенці́н

серпенціні́т

серпула

серпула

серпулі́ды

серсо

сертыфікáт

серыгрáфія

серын

серыцын

серыцыт

серыя

серыял

серэнáда

сесбáнія

сесія

сестон

сестонафáгі

сестэрцый

сеткрэáзія

сеўр

сецэрненты

сёгун

сёрфінг

сі́менс

сіментáльны

сіметрычны

сіметрыя

сінедра

сінедрыён

сінекдаха

сінеклі́за

сінекура

сінель

сінематограф

сінерáма

сінергі́ды

сінергі́зм

сінергі́ст

сінергі́я

сінерэзіс

сінестэзі́я

сінехакокус
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сінехацысціс

сінехіі

скарабей

скарпель

скарпена

скарцанера

скатафей

сквер

скенер

скін-эфект

скі́петр

склераметрыя

склерометр

скрубер

скрэпер

смеш

снáйпер

снайперскоп

спадумен

спаніпеліс

спаранема

спартсмен

спектáкль

спектр

спектрабалагрáма

спектрабалометр

спектрагеліёграф

спектрагеліягрáма

спектрагеліяскоп

спектрагрáма

спектрагрáфія

спектракампарáтар

спектрáльны

спектраметрыя

спектрапалярыметр

спектраскапі́я

спектраскоп

спектрафатометр

спектрафотаметрыя

спектограф

спектрометр

спекулявáць

спекулянт

спекулятыўны

спекуляцыя

спелеалогія

спелеатурызм

спелеафáўна

спелеолаг

сперма

спермагоній

сперматагенез

сперматагоніі

сперматазоід

сперматарэя

сперматафі́ты

сперматафоры

сперматацыты

сперматыды

сперматэка

спермáцый

спермацэт

спермій

спермі́н

спецыі

спецыфіка

спецыфікавáць

спецыфікáцыя

спецыфі́чны

спецыялізавáць

спецыялізáцыя

спецыялі́ст

спецыяльны

спідвей



97

Актуальны слоўнік 

спідометр

спінет

спіраметра

спіраметрыя

спіртометр

спірыферыды

спленамегáлія

сталагмометр

сталебетон

стáпель

стаўронеіс

стацыянер

стратыметр

стрыгазела

стрымер

стрыпер

стрэнер

стыганема

стыласферыдыум

стылометр

стыпендыя

стыпендыят

стэнсель

стэрэаізамеры

стэрэаметрыя

стэрэамехáніка

стэрэаэфект

стэрэометр

стэфензія

стэхіяметрыя

субвенцыя

субкантынент

субміліметровы

сувені́р

суверэн

суверэнітэт

суверэнны

сугестапедыя

сукцызела

сульсен

супалімеры

суперавіяцыя

суперагент

суперарбі́тр

суперартыкон

суперві́зар

супергетэрадзі́н

суперіканаскоп

суперінтэндэнт

суперінфекцыя

суперкалáндр

суперкáрга

супермадэрні́зм

супермáркет

супермен

суперпазі́цыя

суперпарамагнетызм

суперрэгенерáтар

суперселеры

суперстрáт

супертáнкер

супертып

суперфасфáт

суперфі́ніш

суперэкспрэс

суперэлі́та

супрэфект

супрэфектура

сурдакáмера

сурдапедагогіка

сусекс

суспендавáць

суспензі́ўны

суспензія
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суспензорый

сфексы

сфен 

сфенаідыт

сфенацэфáлія

сфера

сферазосма

сфераідáльны

сфералі́ты

сферамарфі́ты

сферапецыя

сферасома

сфератэка

сферафі́за

сферацысціс

сфероід

сферометр

сферопсіс

сферыдыі

сферыты

сферычны

сфігмаманометр

схізомерыс

сыгнет

сюзерэн

сюзерэнітэт

сюрвеер

тáбель

табелярыя

табернáкль

тáбекс

таверна

таймень

тáймер

таксометр

таласемі́я

танометр

тапезія

тапенáнт

тапетум

такрэтбетон

тарпеда

тарсіёметр

тастамент

таўтамерыя

тахагенерáтар

тахеаметрыя

тахеометр

тахігенез

тахі́метр

тона-кіламетр

топсель

топтымберс

трабекулы

трáверз

трáверс

трáверса, трáверза

траверсі́раваць

траверці́н

травесці́

травесці́я

травесці́раваць

травея

трагікамедыя

трáнец

трансверсáль

трансверсія

трансекта

трансепт

транскантынентáльны

транспартáбельны

трансферáзы

трансферкáр

трансферт
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трансферыны

трапасфера

трапезі́ты

трáпер

трапецоід

трапецоэдр

трапецыя

трапіданеіс

трафей

труфель

трыбалюмінесцэнцыя

трыбаметрыя

трыбанема

трымер

трыместр

трыметр

трынітрафенол

трыпер

трысекцыя

трысель

трыхапецыца

трыхафея

трыхінела

трыхінелёз

трэнер

трэнзель

туберкулёз

туберкулі́н

туберкулы

туберкулярыя

тубіфера

турбелярыі

турбідыметрыя

турнадозер

туфабетон

тыбелюс

тыпаметрыя

тытанамагнетыт

тытанафанеус

тэламера

тэларáнея

тэлеабанемент

тэлеабанент 

тэлекáмера

тэлекінез

тэлеметр

тэлеметрыя

тэлемеханізáцыя

тэлемехáніка

тэлетайпсетар

тэльфер

тэмпера

тэмперавáць

тэмперáмент

тэмпература

тэмперáцыя

тэнезмы

тэнзіёметр

тэнзі́метр

тэнзіметрыя

тэнзометр

тэрапеўт

тэрапеўтыка

тэратагенез

тэрмаанемометр

тэрмагенерáтар

тэрмакáмера

тэрмалюмінесцэнцыя

тэрмаметрыя

тэрманестэзі́я

тэрмапенетрáцыя

тэрмаэлектрагенерáтар

тэрмаэлемент

тэрмометр
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тэрнецыя

тэрпенці́н

тэрпенны

тэсламер

тэтмеморус

тэтрамерозы

тэтрáметр

тэтранеўрула

тэтранітраметáн

тэтрапедыя

тэхнагенез

увеі́т

уверцюра

уданелі́ды

ультраімперыялі́зм

умформер

універсáл

універсалі́зм

універсáліі

універсáльны

універсітэт

універсіяда

універсум

урометр

фазаінвентáр

фальканет

фальшфеер

фанема

фанендаскоп

фанера

фанерагáмы

фанеразой

фанерафі́ты

фанетыка

фанетычны

фаномер

фарадаметр

фаркáмера

фармакагенетыка

фармакапея

фарфейтынг

фарысей

фарысейства

фасет

фахверк

феадáл

феадалі́зм

феадáльны

феадатáрый

феафі́сцыя

феацэрас

фегаптэрыс

федáн

федынг

федэралізáцыя

федэралі́зм

федэралі́сты

федэрáльны

федэрáты

федэратыўны

федэрáцыя

феерверк

феерверкер

феерычны

феерыя

фейхоа

фекáліі

фелаген

феладон

феладэндрон

феладэрма

фелáхі

фелема

фелі́нус
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фелонія

фельд̓егер

фельдмáршал

фельдфебель

фельдцэйхмейстар

фельдшпатоіды

фельетані́ст

фельетон

фельзі́т

фельчар

фельяны

фелюга

фемі́да

фемінізáцыя

феміні́зм

феміні́ст

фен

фенабарбітáл

фенагенетыка

фенакі́т

фенакод

фенакопія

феналогія

фенаменалі́зм

фенаменалогія

фенаменáльны

фенаплáсты

фенаспектр

фенатып

фенацэці́н

фенек

фенестрыды

феніі

фенікс

фені́л

фенілалані́н

феніламі́н

фенілбензол

фенілкетанурыя

фенолаг

фенолфталеі́н

фенолы

феномен

фенхель

феод

ферабор

феравальфрáм

ферафанáдый

ферагранáты

ферагрáфія

феразонд

фералі́тны

фералітызáцыя

ферамагнетызм

ферамагнетыкі

ферамагні́тны

ферамалібдэн

ферамáрганец

ферамоны

ферані́кель

фераніобій

фераньерка

ферасілі́цый

ферáты

фератыпія

фератытáн

ферафосфар

ферашпінелі

фераэлектрыкі

ферагусані́т

ферзь

ферма

фермáта

ферменталогія
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ферментапáтыя

ферментáцыя

ферменты

фермер

фермі

ферміён

фермій

фермуáр

фернамбук

фернандынела

ферометр

фертоінг

фертыльнасць

фертыльны

феругінеум

ферула

ферымагнетызм

ферымагнетыкі

ферыт

феска

фестон

фестывáль

фетáльны

фетаметрыя

фетр

феты

фетыш

фетышызм

фехрáль

фехтавáць

фехтмáйстар

фецыялы

фешэнебельны

фея

фіберглáс

філагенез

філагенетыка

філагені́я

філаксера

філамена

філаменты

філумені́ст

філумені́я

фільдэперс

філэмбрыягенез

фініметр

фітафеналогія

флорагенетыка

фомес

фонаметрыя

фотаафсетны

фотагазета

фотадакумент

фоталюмінесцэнцыя

фотаметрыя

фотамехáніка

фотаперыядызм

фотасенсібілізáцыя

фотасетэр

фотасфера

фотахронаметрáж

фотаэлемент

фотаэфект

фрагмент

фрагментáрны

фрагментáцыя

фразеалагі́зм

фразеалогія

фрамбезія

франсея

фронтагенез

фрызер

фрымер

фрэйлейн
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фузея

фумель

фундáмент

фундаменталі́зм

фундаментáльны

функцыянер

фюзеляж

фюзен

хабертыя

халінергі́чны

хамелеон

хамеропс

хамесіфон

хамефі́ты

хардометр

хаўбек

хедлáйнер

хеймвер

хенамелес

хімера

храматаметрыя

храмель

хранометр

хронаксіметр

хронксіметрыя

хронаксіметрáж

хэпенінг

цукраметр

цукраметрыя

цыклагенез

цыклакавертар

цыкламен

цыліндраспермум

цынерáрыя

цыпель

цытагенетыка

цытакінез

цыфелій

цыферблáт

цыянометр

цэйнерыт

цэйтраферны

цэмент

цэментáцыя

цэментыт

цэнагенезы

цэнтнер

цэнтрамера

цэнтранела

цэнтрасфера

цэпелі́н

цэфалометр

цэфеі́ды

цюбецейка

чазення

чызель

шáнец

шансанетка

шархебель

швейцáр

швелер

швермер

шверт

швертбот

шкі́пер

шпег

шпергель

шпунтубель

шрапнель

шрот-эфект

штáпель

штокверк

штэпсель

шуфель
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шыбер

шынель

шыфер

шыфервейс

шэвер

шэфен

эбуліёметр

эбуліяметрыя

эвекцыя

эвентуáльны

эвернія

эдометр

эйзенáхцы

экагенез

эканамáйзер

эканаметрыя

экасез

экасфера

эквалáйзер

эквівалент

эквілінеáрны

эквіпалентны

экзáмен

экзаменавáць

экзаменáтар

экзасфера

экзегеза

экзегет

экзегетыка

экзекватура

экзекутар

экзекуцыя

экзерцыргáўз

экзерцыцыі

эклі́метр

экскрэменты

экспазі́метр

экспанент

экспанометр

экспедзі́раваць

экспедытар

экспедыцыя

экспертыза

эксперымент

эксперыментавáць

эксперыментáльны

эксперыментáтар

эластамеры

эластаметрыя

электрадынамометр

электраінструмент

электралюмінесцэнцыя

электрамагнетызм

электраманометр

электрамегафон

электраметалургія

электраметрыя

электрамехáніка

электратэльфер

электраэнергія

электрометр

элемент

элементáрны

эманометр

эмер

эмергенцы

эмерджэнтны

эмерытура

эмерыцэлопсіс

эметрапі́я

эміненцыя

эндакінематагрáфія

эндаэкагенез

энервáцыя
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энергабалáнс

энергасістэма

энергетызм

энергетык

энергетыка

энергія

энтымема

эпейрагенез

эпейрагені́чны

эпейрафарэз

эпендыма

эпігенез

эпігенетычны

эргакальцыферол

эргаметрыя

эргометр

эрстэдметр

эсенцыя

эстафета

эсэзіёметр

эстэзіяметрыя

эстэменазух

этнагенез

эўдыёметр

эфедра

эфедрын

эфект

эфектары

эфектыўны

эфемерны

эфемероіды

эфемерум

эфемеры

эфемерыды

эфендзі

эферэнтны

эфес

эфузіёметр

эхеферыя

эшэвены

юбея

ювелі́р

ювелі́т

ювенáліі

ювеналогія

ювенáльны

ювені́льнасць

ювені́льны

юферс

янсені́зм

ятрамехáніка

яхтсмен
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Благая 
блогасфера? 
ці 
Правапіс 
літар А, О, Э 
ў складаных 
словах

Паводле новай рэдакцыі «Правіл беларускай 

ар фа графіі і пунктуацыі», напісанне літары о 

ў простых словах не выклікае цяжкасцей: 

о пішацца толькі пад націскам. Ліквідаваны 
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выключэнні, прыведзены ў адпа вед насць 

ілюстрацыі. Аднак даволі праблемным 

застаўся правапіс гэтай літары ў складаных 

словах: яна то захоўваецца, то пераходзіць 

у а. Прычына — у пабочным націску, які 

развіваецца ў вялікім па аб̓ёме слове. І гэта 

натуральна, бо чым яно даўжэйшае, тым 

складаней яго вымавіць. Параўн.: вада і во-

дазабеспячэнне, пара — паравоз — параво-

завагонарамонтны і шмат іншых. 

Правіламі прадпісваецца: калі ў другой частцы склада-

нага слова націск на першым складзе, то ў першай частцы 

замест о пішацца а: дабрадзей, скараход, салявар, дабрая кас-

ны, галаваломка, вадасховішча, малатабоец, бамбасховішча, раў-

напраўе. 

Калі б прапанаваная норма вытрымлівалася ва ўсіх 

выпадках, то правапісных цяжкасцей амаль не было б. Аднак 

ёсць значная перашкода — сэнсавая нераспазнавальнасць. 

Шматлікія словы маглі б выклікаць цяжкасці пры асэнсаванні 

значэння: кронпрынц (тытул наследніка трона), шоттэніс (гульня, 

у якой аб̓ядноўваюцца правілы вялікага і настольнага тэніса), 

электронвольт (пазасістэмная адзінка энергіі), блокбастар 

(першапачаткова — магутная авіябомба; пераноснае значэнне: 

асабліва паспяховая акцёрская гульня, высокабюджэтны 

галівудскі фільм), блокпост (абаронны прапускны пункт), азотаген, 

коксагазавы, польскамоўны, фосфарнакі́слы, хваробатворны 

і інш. Напрыклад, напісанне слова блогасфера (сукупнасць усіх 

блогаў як сацыяльнай сеткі) праз а ў першай частцы магло б 

прывесці да семантычнага казусу. 

Усе гэтыя акалічнасці не дазволілі зрабіць правіла 

празрыстым і адназначным у дзеянні. Таму з некаторым 

удакладненнем пакінута правіла 1959 г.: у першай частцы 

некаторых складаных слоў, асабліва навуковых тэрмінаў, 

пабочны націск можа выразна праяўляцца і тады, калі 

асноўны націск падае на першы склад другой часткі. 

У такім выпадку пад пабочным націскам у першай частцы 

захоўваецца напісанне о: агòрафобія, азòнастойкі, азòтнакіZслы, 
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збòжжасховішча, кòксагазавы, мангò лазнаўства, мòвазнаўства, 

мòвазнаўчы, матòразборка, рабòтадавец, слòватворчасць, 

фòндасховішча і інш.

Нягледзячы на месца націску, літара о захоўваецца 

ў складаных словах, першая частка якіх слова- (словаформа, 

словатворчасць), што- (штодзённы, штомесяц, штогод), фота- 

(фотаздымак, фотакопія, фотаплёнка, фотакамера, фота выс таўка 

і г. д.; але: фатаграфія і вытворныя ад яго), мота- (мотагонкі, мота-

 крос, мотаспорт і г. д.; але: матавоз, матацыкл і вытворныя ад іх). 

Зазначу, што словы з часткамі фота- і мота- ў параўнанні з 1959 г. 

сталі больш звыклымі і, канешне, маглі б падпарадкавацца асноў-

наму правілу. У новай рэдакцыі яны засталіся як даніна традыцыі. 

У адрозненне ад асноўнага правіла ў новай рэдакцыі за-

фікса вана: калі ў другой частцы складанага слова націск не 

на пер шым складзе, то ў першай частцы захоўваецца о: 

аснòвапалажэнне, бавòўнапрадзіZльны, вòгнетрывалы, вòдараз-

меркавальнік, ва гò на рамонтны, вòстракамбінацыйны, высò ка-

ідэйны, галòўнакамандуючы, кòрманарыхтоўка, кòнегадоўля. 

Словы з пачатковым у, якія становяцца другой часткай 

складаных слоў, маюць адметнасць. Пры пераходзе у ва ў мяня-

ецца парадак складоў і націск прыпадае на першы склад асно-

вы: новаўтвораны, поўнаўладдзе. Тады дзейнічае норма: літара 

о пішацца ў першай частцы складаных слоў: марозаўстойлівы, 

торфаўборачны, вогнеўстойлівы, збожжаўборка. Перад намі ўжо 

не галосны, а зычны, які не можа мець націску. 

У параўнанні з правапісам літары о ў складаных словах 

напісанне літары э больш рэгламентаванае: гук [э] ў першай 

частцы складаных слоў захоўваецца і абазначаецца літарай э: 

мэтанакіраваны, мэтазгодна, рэдказубы, шэравокі, арэха па-

добны, крэдытаздольнасць, тэлебачанне. 

Калі складаныя словы маюць больш за дзве часткі, то 

кожная з іх пішацца як асобна ўзятае слова: авіяматорабудаванне, 

аўтатрактарабудаванне, аэра фота пры бор. 

Напісанне запазычанняў заўсёды выклікае шмат пы-

танняў. Гэта вымагаецца хуткім пашырэннем іх ва ўжытку 

і першапачатковым напісаннем на мове-крыніцы, у прыватнасці 

англійскай: камп̓ютарная лексіка запазычваецца часцей за ўсё 
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з яе. Напрыклад, слова анлайн магло б біць рэкорды па варыянт-

насці напісання. Часам яго памылкова лічаць складаным. 

Слова анлайн мае некалькі значэнняў. Параўн.: Правесці 

галасаванне анлайн. Колькі часу вы праводзіце ў анлайне? Аб̓ём 

анлайн інфармацыі ў сетцы. 

Перад намі тры розныя значэнні. У першым сказе анлайн 

азначае ‘ў рэжыме рэальнага часу̓ і выступае ў ролі прыслоўя 

(галасаванне правесці як?). У другім сказе слова анлайн мае 

значэнні ‘частка інтэрнэту, якая дзейнічае ў рэжыме рэальнага 

часу̓, ‘інфармацыйная прастора інтэрнэту як аўтаномная ад 

рэальнага свету̓ і можа скланяцца. У трэцім выпадку — нязменнае 

і аналагічнае па значэнні слову «анлайнавы»: Аб̓ём анлайнавай 

інфармацыі ў сетцы. Увага: нельга блытаць з напісаннямі анлайн-

банкінг, анлайн-магазін, анлайн-гульня, якія ўзаемазамяняльныя 

са словамі з першай часткай інтэрнэт- і, дарэчы, ужываюцца 

ў значэнні ‘сусветная інфармацыйная камп̓ютарная сетка̓. 

Анлайн (з англ. on-line) азначае ‘быць у стане падключэння̓, 

першапачатковы пераклад — «не вешаючы трубкі», «за адзін 

тэлефонны званок», г. зн. у рэжыме рэальнага часу. 

Другое высокачастотнае слова афлайн (з англ. off-line) мае 

значэнне ‘адключаны ад сеткі̓, супрацьлеглае анлайну. 

Арфаграфічна карэктнае напісанне: анлайн, кансалтынг 

анлайн, анлайн-кансалтынг, анлайнавы, афлайн, афлайнавы. 

У рускай мове: онлайн-журнал, офлайн, быть в онлайне, быть 

онлайн. 

Заўважу, што і ў рускай мове напісанне слова «офлайн» 

непаслядоўнае. Так, дапускаюцца варыянты: офф-лайн, оффлайн, 

офф-лайновый, оффлайновый (Толковый словарь русского языка 

начала ХХІ века. Актуальная лексика / под ред. Г. Н. Скляревской. — 

М., 2006. — С. 700). Аднак перавагу варта аддаць варыянтам 

онлайн і офлайн, прапанаваным акадэмічным «Русским ор-

фо графическим словарем» (М., 2007), які быў падрыхтаваны 

калектывам Інстытута рускай мовы імя В. У. Вінаградава 

Расійскай акадэміі навук пад навуковым кіраўніцтвам прафесара 

У. Лапаціна. 
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Актуальны 
слоўнік

збожжаздáтачны

збожжаздáтчык

збожжаздáча

збожжапульт

збожжасклáд

збожжастой

збожжасховішча

збожжаўборачны

збожжаўборка

іголкаўколванне

іголкафі́льтр

калонлі́чба

калонтытул

контрмеры

коксагáзавы

коксахі́мік

коксахі́мія

манголазнáвец

манголазнáўства

маторазборачны

мовавед

мовазнáўства

мовазнáўчы

моватворац

моватворчасць

моватворчы

мотабол

мотагонкі

мотакрос

мотаралі

мотаролер

моцнадзеючы

поп-музыка

прыродазнáвец

прыродазнáўства

прыродазнáўца

прыродазнáўчы

работадáвец

работадáўца

ружоватвáры

ружовашчокі

свабодалюб

свабодалюбі́вы

свабодалюбны

свабодалюбства

свабодамыснасць

свабодамысны

свабоднакрутны

свабоднапáдаючы

словаблудства

словалі́тны

словалі́тня

словалі́тчык

словаспі́с

словатворчасць

словатворчы

словаформа

солеўстойлівы

трохбальны

трохбор̕е

трохвежавы

трохвосевы

трохгоддзе

трохгодка

трохграннік

трохдзверны



111

Актуальны слоўнік

трохдзённы

трохдольны

трохжыльны

трохзменны

трохзначны

трохзубы

трохкамерны

трохколавы

трохколерны

трохконны

трохкратны

трохлі́сты

трохлопасцевы

трохмоўны

трохперсцевы

трохполле

трохпольны

трохрадка

трохсоты

трохстволка

трохстопны

трохсценны

трохтактны

трохтомнік

трохтомны

трохтонка

трох̕ярусны

усходазнáвец

усходазнáўства

усходазнáўчы

фондаёмістасць

фондаёмісты

фондасховішча

фотабомба

фотавыстаўка

фотаздымак

фотакадр

фотакамера

фотакартка

фотаклуб

фотаконкурс

фотакопія

фотасі́нтэз

фотастэнд

фотасфера

фотатыпны

фотатэхніка

фотаўспышка

фотафі́ніш

фотафобія

фотахі́мія

фотахроніка

хормайстар

хормайстарскі

штовечар

штогод

штогодні

штогоднік

штодзень

штодзённа

штодзённік

штодня

штолета

штомесяц

штомесячна

штомесячнік

штоноч

шторáз

шторáніцы

шторáнішні

штосі́лы

штосутачна

штотыдзень

электронвольт
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Гарэзлівая 
літара Я

Так літару я называюць з-за яе «няўлоўнасці»: 

яна можа хутка мяняць сваё аблічча і ўзнікае, 

як правіла, на месцы е, ё ў першым скла дзе 

перад націскам. Гэтая фанетычная асаб-

лівасць увайшла ў нашу літаратурную мову 

пад назваю якання, чым мы вельмі ад роз-

ніваемся ад іншых славян. Напрыклад, у ру-

скай мове яканне лічыцца дыялектнай ры -

сай, бо ў аснову рускага літаратурнага 

вымаўлен ня пакладзены акаючыя маскоўскія 

гаворкі. Так склалася гістарычна: менавіта 
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Гарэзлівая літара Я 

Масква аб̓яднала рускія землі, стала цэнт-

рам дзяржавы. Калі б уявіць сабе, што 

сталіцай суседняй краіны стаў, напрыклад, 

Ноўгарад або Уладзімір, то літаратурнай 

нормай было б оканне, а калі б лёс рас па-

радзіўся, каб сталіцай рускай дзяржавы 

была Разань, то рускія якалі б. Прыблізна 

так, як гэта робім сёння мы. 

У роднай мове яканне фіксуецца на пісьме: песня — пясняр, 

цецярук — цецерукоў, Азярук — Азеруку, сёлы — сяло — селяніZн, 

сёстры — сястра — сястрын. «Гарэзлівасць» літары я залежыць ад 

фанетычнай пазіцыі. 

У новай рэдакцыі правіл норма напісання літары я 

не памянялася: галосныя е, ё ў першым складзе перад націскам 

абазначаюцца на пісьме літарай я: землі — зямля, зелень — зялё-

ны, сем̓і — сям̓я, сёлы — сяло, вёслы — вясло, вёска — вясковы, 

елка — яліZна, ездзіць — язда, ёмкі — ямчэй, ёрш — ярша, лён — 

лянок, мёд — мядок, дзень — дзянёк, лес — лясны, снег — снягіZ, 

вецер — вятры, сцены — сцяна. Аднак было ліквідавана старое 

выключэнне, якое тычылася напісання некаторых лічэбнікаў. 

Замацоўваецца норма: дзевяць — дзявяты, дзесяць — дзясяты, 

сем — сямнаццаць, восем — васямнаццаць. Сюды ж адносім 

і словы сямнаццаты, васямнаццаты, шасцідзясяты, сямідзясяты, 

васьмідзясяты. 

Трэба спыніцца асобна на слове шэсцьдзесят. Справа 

ў тым, што пад уплывам рускай мовы яно часам трапляе 

ў літаратурную мову з націскам на апошнім складзе. Такая 

акцэнтная норма зафіксавана, напрыклад, слоўнікам 1987 г. 

(Слоўнік беларускай мовы : Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. 

Словазмяненне / пад рэд. М. В. Бірылы. — Мінск : БелСЭ, 1987. — 

903 с.). У якасці ілюстрацыі лічэбнік трапіў і ў новую рэдакцыю. 

Прапанавана напісанне: шэсцьдзясят. Такое напісанне пададзена 

і ў ілюстрацыях правапісу мяккага знака (глава 3, § 18, пункт 4) 

і лічэбнікаў (глава 7, § 37, пункт 1) «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» 2008 г. Аднак трэба мець на ўвазе, што на сёння 

вымаўленне гэтага слова варыянтнае і яго трэба прымаць як 

вымушанае няўстойлівасцю націску. У літаратурнай мове перавага 
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павінна аддавацца вымаўленню з націскам на першым складзе 

і напісанню шэсцьдзесят. 

Неабходна заўважыць, што часопіс «Роднае слова» (№ 2. — 

2009. — С. 90) у рубрыцы «Новыя правілы беларускага правапісу» 

падаў некарэктную рэкамендацыю аб напісанні лічэбнікаў 

семдзесят і восемдзесят, неправамерна пашырыўшы напісанне 

літары я: семдзясят і восемдзясят, пры тым што націск у гэтых 

словах падае на першы склад. Апошнія часткі колькасных лічэб-

нікаў -дзесят/-дзясят не з̓яўляюцца самастойнымі словамі. 

У № 6 2009 г. гэтага ж часопіса ў каментарыях да правіл 

пададзена адпаведная папраўка. Як бачым, «гарэзлівая» літара 

можа завесці ў зман аўтараў аўтарытэтнага выдання. 

У іншых ненаціскных складах пішацца е: селяніZн, зеляніZна, 

вестуны, леснікіZ, векавечны, верацяно, нерухомы, безупынны, 

возера, весела, восем, высветліць, выехаць, восень, цемень, 

дзевятнаццаты, дзесятковы. 

Літара я пішацца ў першым складзе перад націскам у імёнах, 

прозвішчах і геаграфічных назвах са славянскай лексічнай асно-

вай і ў даўно запазычаных з неславянскіх моў словах: Бялынічы, 

Лемяшэвічы, Аляксандр, Сяргей, БяліZнскі, Няхода, дзяжурства, 

каляндар, яфрэйтар, сяржант, Яршоў, ЯфіZм. Сюды ж можам 

аднесці словы ляўконія, янот, яхіZдна, Аляксей, ВалянціZн, Панцялей, 

Ягор, Яўген і інш. 

У большасці запазычаных слоў пераход е ў я ў першым 

складзе перад націскам не адбываецца: метро, пенал, педаль, 

перыяд, перон, элемент, бензіZн, феерверк, універсам, легальны, 

летальны (не блытаць з лятальны апарат) і інш. Як бачым, і ў гэтым 

выпадку запазычаныя словы займаюць у нашай мове асаблівае 

месца: не падпарадкоўваюцца агульным правілам. Хаця назіраем 

тэндэнцыю да адаптавання іх да законаў мовы, у якую трапілі, 

сведчаннем чаго з̓яўляюцца даўно запазычаныя ці, як іх яшчэ 

часам называюць, даўно асвоеныя словы. 

Трэба заўважыць, што ў роднай мове, як, дарэчы, і ў іншых 

славянскіх мовах, асаблівай увагі патрабуюць спалучэнні ге, ке, 

хе, што абумоўлена гістарычна. Гукі [г], [к], [х] маюць свае даўнія 

адметнасці. Напрыклад, доўгі час яны не маглі памякчацца. І гэта 

было ім настолькі ўласціва, што пры «вымушаным» памякчэнні яны 
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пераходзілі ў іншую гукавую якасць. Вось адкуль у нас чаргаванні: 

нага — назе, рука — руцэ, страха — страсе і інш. 

Літара е ў першым складзе перад націскам пасля задне-

язычных г, к, х заўсёды захоўваецца: герой, Герасім, кераміка, 

кефі́р, Херсон. Пасля заднеязычных г, к, х у запазычаннях я можа 

пісацца толькі тады, калі яно спрадвечнае: гяур, кярыз, Сігітас 

Гяда, Гянджа, Кяхта, Хямяляйнен і інш. 

Правіламі таксама замацавана норма аб напісанні часціцы 

не і прыназоўніка без як самастойных слоў, нягледзячы на тое, 

што яны ўтвараюць так званае фанетычнае (з адным націскам) 

сло ва: не быў, не браў, не ідзе, без меры, не без вынікаў. Пры 

напі санні разам не і без становяцца прыстаўкамі і падпарадкоў-

ваюцца агульным правілам напісання галосных літар е, я: няхай, 

нястомна, няштатны, бязмежны, бясконца; але: непісьменны, 

безупынны, безапеляцыйны, бескарысны, беспаваротны. 

Важна ведаць, што літара я пішацца ў некаторых каранях 

слоў нязменна: ві́цязь, сувязь, заяц, яравы, вязаць, завязь, повязь, 

мяккаваты, цягаві́ты, цяжкаваты, святкаваць, месяц, пояс, памяць, 

дзевяць, дзесяць, тысяча, Бесядзь, Прыпяць; япрук — япрука, 

япруковы; ядловец — ядлаўцовы. 

Літара я пішацца ў паслянаціскных складах у некаторых 

суфіксах назоўнікаў (роўнядзь, боязь, дробязь) і дзеясловаў 

(лаяць, веяць, сеяць, кашляць, баяць, муляць), а таксама ў аддзея-

слоўных назоўніках (лаянка, веялка, сеялка). 
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Велікодны 
Вялікдзень, 
ці 
Правапіс Е, Ё, Я 
ў складаных 
словах

Мы шмат ужо гаварылі пра перадачу на пісьме 

акання і якання. Нават тое, што гэтаму на-

даецца столькі ўвагі, сведчыць пра над-

звычайную актуальнасць пытанняў вымаў-

лення і напісання літар а, о, э пасля цёрдых 

і літар е, ё, я пасля мяккіх зычных. Акан-

не — наша прыродная адметнасць, фане-

тычная асаблівасць, якая ў роднай мове 
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Велікодны Вялікдзень, ці Правапіс Е, Ё, Я ў складаных словах   

ў адрозненне ад іншых усходнеславянскіх 

моў адлюстроўваецца на пісьме. Таму часам 

і называюць яго татальным. 

Сучасная сістэма галосных, ці так званы вакалізм, вельмі 

адрозніваецца ад старажытнай. Напрыклад, у нас некалі існавала 

ўдвая больш галосных, што, канечне, адбівалася на націску, 

мелодыцы, інтанацыйным малюнку. Ва ўсходнеславянскай мове 

націск быў іншы, чым сёння. Ён меў музычны характар, а гэта 

значыць, што націскны склад адрозніваўся ад ненаціскнога не 

толькі сілай голасу, а перш за ўсё павышэннем ці паніжэннем тону. 

У беларускай і рускай мовах ён стаў дынамічны: націскны склад 

адрозніваецца ад ненаціскнога большай напружанасцю, большай 

выдыхальнай сілай. У іншых мовах, напрыклад сербскахарвацкай, 

ён стаў дынамічна-музычны. Інтанацыйны малюнак нашых продкаў 

настолькі адрозніваўся ад сучаснага, што, пачуўшы гаворку 

славяніна ХІ—ХІV стст., мы не зусім маглі б зразумець, гаворыць ён 

ці нешта напявае. Змяненне націску прывяло да пераразмерка-

вання выдыхальнай сілы пры вымаўленні слоў, у выніку чаго адны 

склады ўзмацніліся, другія паслабіліся. 

Зараз нам цяжка ўявіць, што на месцы я ў слове мяса некалі 

было е насавое, а ў слове дуб на месцы у — о насавое. Дарэчы, 

гэтыя галосныя — адметнасць суседняй мовы, польскай. 

Невялічкі экскурс у гіс то рыю роднай мовы меў на мэце адця -

ніць фане тычныя асаблівасці, вымушаныя зменамі ў ва ка-

лізме, спынен нем дзеян ня закону адкрытага склада, падзеннем 

рэдукаваных, што перайначыла ўвогуле фанетычную сістэму 

род най мовы і наблізіла яе выгляд да сучаснай. Напрыклад, для 

нашага продка вымавіць прозвішча тыпу Мкртчан было б цэлым 

выпрабаваннем. Можна сцвярджаць, што ў гісторыі роднай мовы 

на зіраем тэндэн цыю да функцыянальнага пашырэння галос ных а і я. 

У новай рэдакцыі беларускай арфаграфіі правіла 

напісання літар е, ё, я ў складаных словах не памянялася: 

у першай частцы складанага слова літара е захоўваецца 

незалежна ад таго, на якім складзе націск у другой частцы: 

сенакасі́лка, серпадзюб, верхнеазёрскі, белабрысы, светапогляд, 

свежавымыты, свежамарожаны, сенажаць. Таксама гэта 

датычыць першых частак складаных слоў: бензакалонка, 
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бетонамяшалка, веерападобны, веласпорт, венцаносны, 

вераадступнік, ветрагон, вечназялёны, геолагаразведачны, 

герантамарфоз, дзевяцігадовы, дзесяці бальны, дзетсадаўскі, 

зверабой, земляроб, зернесушылка, крэменякі́слы, лесаруб, 

летапі́сец, мегатоп, медагон, медна лі́сты, мезазой, мела-

дра ма, метафі́зіка, першабытны, сева зварот, сейсмаграфія, 

селеахова, селенаграфія, семасіялогія, семядольны, серава-

дарод, сернакі́слы, серпадзюб, фенагенетыка, ферасплаў, 

цеплатраса і інш. 

Аднак націск становіцца вызначальным і ў некаторых 

іншых выпадках. Так, напісанне літар е або я ў першай частцы 

складаных слоў асновы велік-/вялік- залежыць ад таго, які склад 

у другой частцы націскны: калі першы — пішацца е, калі другі — 

пішацца я: велікадушны, велікарускі, велікамучанік, велікасвецкі; 

Вялікабрытанія, вялікадзяржаўны, вялікагаловы. 

У першай частцы складанага слова літара ё захоўваецца 

пры націску не на першым складзе другой часткі і замяняецца на е, 

калі націск падае на першы склад другой часткі: лёгкаатлетычны, 

лёдадрабі́лка, мёдаварэнне; ледарэз, медагонка, легкадумна. 

Да гэтага размова ішла пра галосныя е, ё, я ў асновах 

слова. Аднак яны, як і галосныя а і о, могуць выступаць у якасці 

злучальных галосных. У складаных словах злучальныя галос-

ныя о, ё пішуцца толькі пад націскам, галосная а — у любым нена-

ціскным складзе: ільновалакно, Вадохрышча, куродым, часопіс, 

геліёграф, марозаўстойлівы, прыборабудаўні́чы. 

Злучальная галосная е ў складаных словах пераходзіць 

у я, калі націск — на першым складзе ў другой частцы скла-

данага слова: баяздольны, зернясховішча, земляроб, жыц-

цярадасны, крывятворны; але: боепрыпасы, жыццеапісанне, 

землекарыстанне, зернебабовы. 

Трэба памятаць, што злучальная галосная е ў складаных 

словах захоўваецца, калі другая частка пачынаецца з ў (у не скла-

довага): зернеўборачны, вогнеўстойлівы. 

Што датычыць складанаскарочаных слоў, то пры напісанні 

яны звычайна разглядаюцца як простыя словы з адным націскам: 

зямфонд, лясгас. 
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Імчаць, ірдзець, 
ільсніцца… 
ці 
Правапіс 
прыстаўных 
галосных І, А

Прыстаўныя галосныя і, а — яскравая адмет-

насць нашага правапісу. Яны не ўласцівы 

ні польскай, ні рускай, ні ўкраінскай мовам, 

што сведчыць пра іх беларускае паходжан-

не. Узніклі яны ў ХІІІ ст. у выніку падзення рэ-

дукаваных галосных. 

Мы ўжо гаварылі пра асаблівасці вакалізму (сістэмы 

галосных) старажытнай мовы. Напрыклад, ва ўсходнеславянскай 

мове рэдукаваныя ъ (ёр) і ь (ер) былі самастойнымі гукамі. Але 

крыху асаблівымі: вымаўляліся яны ў залежнасці ад пазіцыі. Так, 

у слове кънижька абодва рэдукаваныя былі ў слабай пазіцыі, 
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бо былі ненаціскнымі. Са змяненнем націску — з музычнага на 

сілавы — адны склады ўзмацніліся, другія паслабіліся. Калі націск 

падаў на рэдукаваны, то гук паступова станавіўся галосным поў-

нага ўтварэння. У ненаціскной жа пазіцыі рэдукаваны знікаў. Стра-

та рэдукаваных прывяла амаль да рэвалюцыйных змен у мове. 

Гэта і аглушэнне/азванчэнне зычных (казка, малацьба), і ўзнікнен-

не ўстаўных галосных (рубль — рубель), і страта канцавога л 

(неслъ — несл — нёс), і ўзнікненне беглых галосных (сон — сну), 

і падаўжэнне зычных (вяселле), і змяненні в і цвёрдага л на ў і інш. 

Як ужо адзначалася, у выніку падзення рэдукаваных у роднай 

мове з̓явіліся і прыстаўныя галосныя: Орша, аржаны, ільгота, 

ільняны, іржавы, ільвіца, ірдзець, іржышча, ілгаць, ільсніцца і інш. 

Яны стагоддзямі ўжываліся ў вуснай беларускай мове, пранікалі 

ў пісьмовыя тэксты. 

Назіраецца даволі цікавая адметнасць: прыстаўныя галос-

ныя развіваюцца не перад усімі зычнымі, а толькі перад р, л, м, якія 

пэўны час маглі ўтвараць склады. Здольнасць гэтых гукаў развіваць 

склады была выклікана нязручнасцю, «няўменнем» нашых продкаў 

вымаўляць словы са збегам зычных. Затым санорныя трацяць 

складовасць. Перад імі, як адзначаў акадэмік Карскі, «для ўхіленьня 

няўдобнага зачыну слова» развіваюцца галосныя і, а. 

У гісторыі беларускай мовы ведаем і прыстаўны о: Ръша — 

Рша (дзе гук [р] пэўны час мог утвараць склад) — Орша. Ёсць 

сведчанні, што прыстаўны мог узнікаць і перад в (ў): аўторак (вът), 

але ў сучаснай практыцы гэтае слова не мае правапісных 

варыянтаў. 

У новай рэдакцыі «Правіл» напісанне прыстаўных галос -

ных і і а рэгламентавана наступным чынам. 

Прыстаўная галосная і пішацца:

 • у пачатку слова перад спалучэннямі зычных з першай літа рай м: 

імшара, імчаць, імгла, імгненне, імклівы;

 • у пачатку некаторых слоў перад спалучэннямі зычных з першымі 

літарамі р, л: іржа, іржаць, ірдзенне, ірваць, іржышча; ілгун, 

ільдзіна;

 • калі слова з такімі спалучэннямі зычных пачынае новы сказ 

або стаіць пасля знака прыпынку ці слова, што заканч ваецца 

на зычную: Іржуць коні, калёсы скрыпяць ад Дона да Буга 
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(Я. Купала). Часамі на цэлыя кіламетры рассцілалася дарога 

роўным, нібы выбеленым на сонцы, ільняным палатном 

(Я. Колас). 

Прыстаўная літара і не пішацца, калі слова з такім 

пачатковым спалучэннем зычных стаіць пасля слова, якое 

заканчваецца на галосную, і пасля яго няма знака прыпынку: 

Азалаціла восень поле ржышчам, дрэвы лісцем, гумны снапамі 

(К. Чорны). Люблю я прыволле шырокіх палёў, зялёнае мора 

ржаных каласоў (Я. Колас). 

Узнікненне прыстаўных і і а абумоўлена гістарычна 

і датычыць далёка не ўсіх слоў. Напрыклад, не развіваецца 

прыстаўны гук у словах ртуць, млосны, мсцівец, млын. Гэта дае 

падставы меркаваць, што дзеянне фанетычнага закону ў пэўны 

час было спынена і ён распаўсюдзіўся толькі на невялікую 

групу спрадвечнабеларускіх слоў. Нельга блытаць напісанні 

запазычанняў тыпу імперыя, імправізацыя, імпарт, імпульс, 

імпічмент, імпрэсарыа са словамі з прыстаўной і. У прыведзеных 

словах і не з̓яўляецца прыстаўной літарай: напрыклад, імпарт 

паходзіць з лацінскай мовы importare — увозіць. 

У некаторых словах можа з̓яўляцца прыстаўная галос-

ная а: амшара, аржаны, аржанішча, якая ўзаемазамяняльная 

з прыстаўной і: імшара, іржаны, іржышча (жніво), іржэўнік. Напі-

санне амшара і імшара, аржаны і іржаны не ўплывае на іх змес-

тавае напаўненне, гэтыя словы не маюць сэнсавых адрозненняў. 

У некаторых словах можа з̓яўляцца прыстаўная галос-

ная а: амшара, аржаны, аржанішча, якая ўзаемазамяняльная 

з прыстаўной і: імшара, іржаны, іржышча. Напісанне ў выпадках 

амшара і імшара, аржаны і іржаны не ўплывае на іх зместавае 

напаўненне, гэтыя словы не маюць сэнсавых адрозненняў. 

Пасля прыставак і першай часткі складанага слова, якія 

заканчваюцца на галосную, прыстаўныя літары і і а перад р, л, м 

не пішуцца: заржавець, заржаць, зардзецца, замглёны, замшэлы, 

прымчацца, вокамгненна. У сучаснай арфаграфіі гэтае правіла не 

заўсёды вытрымлівалася. Слоўнікі дапускаюць варыянты ў напісанні 

прыведзеных слоў з прыстаўной і. Новай рэдакцыяй «Правіл» такі 

разнабой выключаны. 
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Ці ёсць ніобій 
у Эфіопіі?
або 
Правапіс 
спалучэнняў 
галосных 
у запазычаных 
словах

Г   аворка зноў пойдзе пра запазычаныя сло-

вы. Калі вярнуцца да нашых папярэдніх 

размоў, то не раз адзначалася, што 

асаблівую частку арфаграфіі займаюць 

пытанні пра напісанне запазычанняў. І гэ-

та натуральна. Трапляючы ў іншую мову, 

яны «паводзяць сябе» даволі самастой-

на. Доўгі час не падлягаюць законам гэтай 

мовы, маюць свае прыметы, па якіх можна 

вызначыць паходжанне. Напрыклад, калі 

ў сярэдзіне слова сустракаецца спалучэн-

не уа, то перад намі галіцызм (запазычанне 

з французскай мовы): рэзервуар, кулуары, 

тратуар. Часцей за ўсё націск у іх падае 

на апошні склад, што ўвогуле характэрна 

французскай мове. 

У сучаснай літаратурнай мове два галосныя гукі побач ва 

ўласных беларускіх словах сустракаюцца толькі на стыку кораня 

з прыстаўкай. Іх няшмат: паабапал, паабедаць, паабяцаць, наогул, 

паасобку, наадварот, наадрэз і інш. 
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Словы, у корані якіх сустракаюцца побач два галосныя гукі, 

з̓яўляюцца запазычанымі: кааперацыя, кааліцыя, прэзідыум, 

кансіліум, геаграфія, геалогія, сілуэт і г. д. Роднай мове не ўласціва 

суседства галосных у корані слова, як было некалі не ўласціва 

і суседства зычных на манер сучаснага кніжка. Параўн.: кънижька. 

Інтанацыйны малюнак роднай мовы роўны, супамерны, 

асаблівай меладычнасцю вылучаўся ў старадаўнія часы. Збег 

зычных, як і збег галосных, калі і назіраецца ў словах уласных, то, 

як бачым, мае сваю гісторыю. 

Правапісу спалучэнняў галосных літар у словах іншамоў-

нага паходжання ў новай рэдакцыі надаецца значная ўвага. 

Акрэсліваюцца найбольш тыповыя выпадкі такога ўжывання. Да іх 

можам аднесці наступнае. 

Калі спалучэнні іо, йо вымаўляюцца як два склады, 

тады яны на пісьме абазначаюцца літарамі:

1) іё (ыё) пад націскам: біёлаг, біёграф, дамініён, Ліён, 

аксіёма, бібліёграф, Галакціён, Гесіёд, патрыёт, рацыён, радыёла, 

стадыён, бастыён;

 • ія (ыя) не пад націскам: біялогія, бібліятэка, геліятроп, 

піянер, ажыятаж, перыядычны, патрыятызм, акцыянерны, на цыя-

нальны, рацыяналізатар;

2) у пачатку слова літарамі

 • іо пад націскам: іон, іонны, іоній, Іосіф;

 • іа не пад націскам: іанасфера, Іані́чнае мора, іані́йцы, іані́йскі, 

іанізацыя, іані́т, Іакагама, Іаркшыр, Іашкар-Ала, Іаан, Іардан, 

Іарданія, іарданец, іарданка. 

Правілы, якія закранаюць спалучэнні галосных у за-

пазычаных словах, даволі складаныя, бо грунтуюцца і на 

фанетычным, і на марфалагічным прынцыпах, г. зн. на напісанне 

ўплывае як вымаўленне, так і марфемны склад слова. Прывядзём 

больш поўны пералік слоў з зыходным іо:

а) са спалучэннямі іё, ыё (з націскным ё): анабіёз, 

бібліёграф, геліёграф, жоўтафіёль, лакфіёль, лямбліёз, метабіёз, 

міёграф, міёлаг, міёма, мікрабіёлаг, нейрафізіёлаг, плювіёграф, 

семасіёлаг, семіётык, сімбіёз, сімбіёнт, скаліёз, скарпіён, ста-

ніёлевы, станіёль, увіёлевы, эпідэміёлаг, Ліён, Дарт Сіён, Хуан 

Крэслі Фіёль; 

Ці ёсць ніобій у Эфіопіі? 

або Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах
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апрыёры, асірыёлаг, атракцыён, аўкцыён, бактэрыёлаг, 

вібрыён, гістарыёграф, гляцыёлаг, грандыёзны, ідыёма, іхтыёлаг, 

камедыёграф, кардыёлаг, катыён, кафекцыён, малярыёлаг, 

мацыён, парцыён, перыёст, радыёлаг, сацыёлаг, сінедрыён, 

трыёль, фрыкцыён, цэнтрыёль, цэнтурыён, эмбрыёлаг, эм-

брыён;

б) са спалучэннямі ія, ыя (з ненаціскным я): агіяграфія, 

аказіянальны, аксіялогія, аўтабіяграфія, бібліяграфія, бія-

ген ны, біямаса, біяхімія, геліябіялогія, геліягравюра, гелія-

скоп, ілюзіяністычны, ілюзіянізм, імпрэсіянізм, камісіянер, 

канфесіяльны, канцэсіянер, краніялогія, місіянер, міязін, 

міялогія, міяцэн, пліяцэн, прафесіянал, рэвізіянізм, рэгіянальны, 

семіялогія, сіянізм, экспансіянізм, экспрэсіянізм, эпідэміялогія;

акцыянер, апазіцыянер, асірыялогія, бактэрыялогія, 

брыялогія, дэнацыяналізацыя, гістарыяграфія, гляцыялогія, 

ідыяматыка, ідыятызм, інтэрнацыяналізм, ірацыяналізм, іх тыя-

логія, калекцыянер, камедыяграфія, канвенцыяналізм, канды-

цыянер, кардыяграфія, кардыялогія, крыялогія, міліцыянер, 

нацыяналізм, патрыярхат, пратэкцыянізм, радыялогія, рэ-

акцыянер, рэвалюцыянер, сацыялогія, селекцыянер, стацыя-

нар, традыцыяналізм, фракцыянер, функцыянер, эвалюцыянізм, 

эмбрыялогія, этыялогія. 

Ёсць некалькі слоў, якія не падлягаюць названаму пра-

вілу. Тлумачыцца гэта немілагучнасцю пры адпаведным пад-

парадкаванні іх норме. Параўн.: ніобій, ніобіевы, Эфіопія, эфіоп, 

эфіопка, эфіопскі. 

Паміж галоснымі іё і ыё, ія і ыя ў беларускай мове 

вымаўляецца ўстаўны зычны [j], што адрознівае нашу мову ад 

рускай. Параўн.: биолог, аксиома, патриот і інш. 

Калі спалучэнні іо, йо вымаўляюцца як адзін склад, 

тады на пісьме яны перадаюцца:

 • пасля галосных праз ё пад націскам: раён, раённы, маёр, 

Маёраў, Лаёла;

 • я не пад націскам: маянэз, маяран, маярат, раяні́раванне;

 • у пачатку слова праз ё: ёг, ёгурт, ёд, ёдзісты, ёт (гук), 

ёта (літара), ёта цыя, ёдаформ, ёднаваты, ётаваны, Нью-Ёрк, 

Ёфе. 
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Звернем увагу на апошнія словы. У новай рэдакцыі правіл 

імёны ўласныя падпарадкаваны ўказанай норме. Гэта датычыць 

і агульных назоўнікаў. Напрыклад, назва старажытнай кітайскай 

гульні «йо-йо» пішацца як «ё-ё». Адпаведна абазначаюцца 

і вытворныя: ёёінг у Кітаі. Параўн.: у рускай мове — йойоинг 

в Китае. 

Спалучэнне іе абазначаецца на пісьме літарамі 

 • іе: гігіена, кліент, кліентура, іерархія, іена, іерогліф, Іерусалім, 

іерыхонскі, іерадыякан, іераманах, іерархічны, іерарх, іерэміяда, 

іерэй, квіетычны, кліент, сіена;

 • ые: абітурыент, андыец (жыхар Анд), арыентацыя, арыета, 

аўдыенцыя, інгрэдыент, каэфіцыент, пацыент, трыера. 

Спалучэнні іе і ые часта сустракаюцца на стыку марфем пры 

ўтварэнні слоў, якія называюць людзей па нацыянальнасці, месцы 

жыхарства, партыйнай ці іншай прыналежнасці: аўстраліец, лівіец, 

нубіец, фінікіец, індыец, арыец, ілірыец, камбаджыец, партыец, 

кампучыец, студыец, фларэнтыец і інш. 

Спалучэнне йе заўсёды вымаўляецца як адзін склад 

і ў пачатку слова і пасля галосных перадаецца на пісьме праз е: 

езуіт, канвеер, траекторыя, Феербах, Маерава, фае. 

Спалучэнне іа абазначаецца на пісьме літарамі ія (ыя) 

незалежна ад месца націску: авіяцыя, ліяна, геніяльны, Іліяда, 

энтузіязм, фартэпіяна, піяніст, сацыялізм, сацыяльны, варыянт, 

матэрыял, матэрыялізм, дыяметр, дыяпазон, дыяфрагма. 

Спалучэнне йа на пісьме перадаецца:

 • пасля галосных і ў пачатку слова праз я: раяль, сакваяж, 

лаяльны, Савоя, Малая, Мая, ярус, яхта, ярд, яхант, ятаган;

 • пасля зычных л, с, ц (мяккага), дз і непрыставачных н і з праз ья: 

мільярд, мільярдны, кальян, мадзьяр, альянс, мільярдэр, 

гегельянскі, італьянскі, каньяк, маньяк, мезальянс, пасьянс;

 • пасля астатніх зычных праз ̓я: саф̓ян, Эяф̓ядлаёкудль. 

Адзначым, што правіламі акрэслены найбольш тыповыя 

выпадкі напісання спалучэнняў галосных літар у словах інша-

моўнага паходжання. Застаецца пэўная колькасць слоў, правапіс 

якіх трэба вызначаць па слоўніку. 

Ці ёсць ніобій у Эфіопіі? 

або Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах
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Пішам, як чуем? 
ці 
Правапіс зычных

Відаць, пытальнік у загалоўку некага збянтэ-

жыць, а каго прымусіць і абурыцца. Бо мы 

добра памятаем старое і звыклае: пішы, як 

чуеш. Ім пеставалі нас настаўнікі, на яго мы 

спадзяваліся, калі хацелі атрымаць добрую 

адзнаку па дыктанце. Ён абсалютызаваўся 

ў пісьмовай практыцы, вабіў сваёй лёгкасцю 

і зручнасцю. Але ж як часта мы спатыкаліся 

ў словах тыпу абсалют, малацьба, дачцэ, на 

кладачцы, у рамачцы, вакзал, футбол, казка, 

абсерваторыя, абцас, фісгармонія, вучыш-

ся, маешся, сшытак. Пераконваліся, што 

вымаўленне не адпавядае напісанню. 

Мы прызвычаіліся да таго, што ў нашым правапісе дамінуе 

фанетычны прынцып, паводле якога напісанне слоў і іх частак 

павінна адпавядаць нарматыўнаму літаратурнаму вымаўленню. 
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Сутнасць фанетычнага прынцыпу — у прыведзенай вышэй 

формуле «пішы, як чуеш». Адкуль яна ўзялася? 

Учытаемся ў словы не такой далёкай мінуўшчыны: 

«Выходзячы з асноўнага запатрабаваньня зрабіць правапіс 

даступным для шырокіх мас, Інстытут кладзе ў аснову проекту 

марксысцка-ленінскае адзінства фонэтычнага і этымолёгічнага 

прынцыпаў, як адзінства процілегласьцяў, аддаючы, аднак, 

разам з Тарашкевічам, вядучую ролю фонэтычнаму прынцыпу. 

Так, напрыклад, падпарадкаваўшы напісаньне галосных пасьля 

зычных фонэтычнаму прынцыпу, проект, аднак, пасьлядоўна 

адмовіўся ад вызначэньня тых зьмен зычных, якія ўжо органічна 

зьяўляюцца ў выніку сваёй позыцыі перад наступнымі зычнымі 

і таму не патрабуюць у даным выпадку правядзеньня да канца 

данага прынцыпу. Такім чынам: а) не адзначаецца асыміляцыйнае 

памякчэньне зычных перад наступнымі мяккімі зычнымі ў такіх 

выпадках, як сьвет, сьлед і інш., што мы маем таксама ня толькі 

ў рускім правапісе, але нават і ў фонэтычным па сваёй аснове 

украінскім правапісе; б) не адзначаецца пераход звонкіх зычных 

у глухія і глухіх у звонкія, што было прынята ўжо і ў правапісе 

Тарашкевіча; в) не адзначаецца зьмена сьвісьцячых у шыпячыя 

перад шыпячымі і шыпячых у сьвісьцячыя перад сьвісьцячымі». 

Калі адкінуць слоўную бутафорыю, то ў прадмове да 

спрошчанага правапісу 1933 г. праглядае сутнасць сучасных норм, 

якія грунтуюцца далёка не на «марксысцка-ленінскім адзінстве» 

і нават не на адкрыццях Б. Тарашкевіча, а на фанетычных зменах 

пісьмовай эпохі ХІІ ст., як вынік падзення рэдукаваных ь і ъ.  

Мы ўжо гаварылі пра вынікі страты рэдукаваных у вакалізме 

(сістэме галосных). Яшчэ большыя змены адбыліся ў кансантызме 

(сістэме зычных): з̓явіліся новыя фанетычныя працэсы, якія сёння 

не фіксуюцца на пісьме. 

Фанетычны прынцып збліжае пісьмовую форму мовы 

з вуснай, дае магчымасць перадаць асаблівасці фанетычнага 

ладу беларускай літаратурнай мовы — аканне, яканне, дзеканне, 

цеканне, цвёрдасць шыпячых і [р], падаўжэнне зычных і г. д. Аднак 

немалую ролю адыгрывае і марфалагічны прынцып, паводле якога 

захоўваецца напісанне марфем: лыжка, дзежка, рэдка, рэдзька 

і шмат іншых. 
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Калі паспрабаваць нейкім чынам ураўнаважыць два прын-

цыпы беларускага правапісу — фанетычны і марфалагічны, то 

прыходзіш да думкі, што гэта зрабіць не так цяжка. Шчыра казаць, 

у роднай мове «абсалютнаму» падпарадкаванню фанетычнаму 

прынцыпу падлягае толькі напісанне літары о, пра што мы гаварылі 

раней. І тое гэта назіраецца не заўсёды. Узгадаем словы тыпу 

словаформа, словатворчасць, штодзённы, штомесяц, штогод 

і г. д. У іншых выпадках нават у галіне галосных формула «як чуеш, 

так і пішаш» спрацоўвае непаслядоўна. І зусім яна не спрацоўвае 

пры перадачы аглушэння, азванчэння, прыпадабнення па 

свісцячасці і шыпячасці. Яе з̓яўленню мы абавязаны той жа 

рускамоўнай практыцы, з пазіцыі якой мы так прызвычаіліся мер-

каваць і пра правапісныя з̓явы роднай мовы. Ёсць мовы, дзе фа-

нетычны прынцып абсалютны. Да іх, напрыклад, адносяцца мовы 

грузінская і татарская. Не пішы, як чуеш, бо ты не грузін і не тата-

рын…

Для абазначэння зычных гукаў у беларускай мове 

выкарыстоўваецца 21 літара: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, 

ў, ф, х, ц, ч, ш. Адразу падкрэслім, што ў беларускай мове зычных 

гукаў значна больш, чым літар. І калі б задацца мэтай абазначыць 

кожны гук літарай, то трэба было б колькасць літар павялічыць 

амаль удвая. 

Сучасны выгляд зычныя набываюць пасля прыняцця 

граматыкі Б. Тарашкевіча. Напрыклад, калі шукаць сучасныя 

зычныя літары ў статуце Вялікага Княства Літоўскага, то шмат 

чаго мы там не ўбачым. На пачатку ХХ ст. выказвалася многа 

прапаноў па абазначэнні гукаў, асабліва афрыкат, якія на сёння 

могуць перадавацца і адной літарай, напрыклад ц, ч, і дзвюма — 

дж і дз. Гэта часам перашкаджае правільнаму вымаўленню, 

што правакуецца іх напісаннем: афрыкаты [дж], [дз] і мяккі [дз̓] 

перадаюцца на пісьме адпаведна спалучэннямі літар д і ж, д і з: 

хаджу, ваджу, ксяндзы, пэндзаль, хадзіў, вадзіў, дзюны, дзень, 

дзіва, дзынкаць, дзынь. Афрыкаты павінны вымаўляцца не асобна, 

а разам. Параўн.: адзнака, дзе маем стык прыстаўкі і кораня. 

Цвёрды гук [дз] рэдка сустракаецца ў беларускай мове. 

Як бачым, гукі [дж], [дз] і [дз̓] перадаюцца дыграфамі — 

дзвюма літарамі. Па гэтай прычыне ў новай рэдакцыі «Пра віл 
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беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» прынята наступнае ска-

рачэнне імёнаў уласных і агульных назоўнікаў, якія пачы наюц-

ца з дз, дж: Дзмітрыеўна — В. Д. Бардзіян. Таксама перадаюцца 

і абрэвіятуры: ДЭК (Дзяржаўная экзаменацыйная камісія), БДУ. 

У нашай мове ёсць асаблівая літара ў, пра якую мы яшчэ 

пагаворым. Тут адзначу, што вялікай літары у нескладовага няма. 

Яна можа сустракацца толькі ў спецыяльных запісах слоў вялікімі 

літарамі: БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ. У маўленчай 

практыцы газет часам назіраем ужыванне вялікай літары Ў у іншых 

выпадках, што пярэчыць правілу. 

Гук [й] перадаецца або літарай й (на канцы склада пасля 

галосных: рэйка, май), або літарамі е, ё, і, ю, я, якія адпаведна 

абазначаюць спалучэнні гукаў [йэ], [йо], [йі], [йу], [йа] ў пачатку 

слова, пасля галосных, апострафа, раздзяляльнага мяккага знака 

і ў (у нескладовага): яма, ёмкі, ехаць, іней, юшка, маянэз, аб̓ява, 

пад̓ём, пад̓ехаць, раз̓юшаны, уецца, уюн, маёр, медальён, 

салаўі, салью, альянс, саўю. 

У адрозненне ад рускай мовы вялікая літара Й у роднай мове 

фактычна не ўжываецца, бо на пачатку слова яна не захоўваецца. 

Параўн.: паводле правіл 1959 г. — Йофе, Нью-Йорк, паводле новай 

рэдакцыі — Ёфе, Нью-Ёрк. 



130 В. І. Іўчанкаў. Беларуская арфаграфія: апавяданні i гісторыі

Натхняць, 
патыхаць 
і дыхаць, 
ці 
Правапіс звонкіх 
і глухіх зычных

Правапіс зычных прын цыпова ад рознівае на -

 шу мову ад іншых сла вян скіх і неславянскіх. 

І гэта на ту раль на. Менавіта зычныя гукі ча-

ста з̓яўляюцца выразнымі ўка зальнікамі 

на адметнасці моў. Напрыклад, большасці 

цвёр дых зычных у роднай мове адпавядаюць 

мяккія, у выніку чаго ўтвараюцца пары. 

Мяккасць зычных — вельмі важная асаблівасць 

беларускай, рускай і некаторых іншых славянскіх моў, якой не 

маюць заходнееўрапейскія мовы — нямецкая, французская 

і інш. Быва юць выпадкі, што толькі мяккасць або цвёрдасць 

зычнага дапамагае распазнаць значэнне слова. Параўн.: стол 

і столь, вугал і вугаль. Як бачым, мяккасць на канцы слова 

пазначаецца асаблівым знакам — мяккім (ь). Менавіта так мы 

назвалі яго нядаўна. Хаця на самай справе ён у гісторыі развіцця 
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ўсходнеславянскіх моў быў некалі самастойным гукам, пра што мы 

гаварылі раней. Відаць, мала хто задумваецца над пытаннем, чаму 

пазначаем мяккія зычныя на канцы слова, а не цвёрдыя. Давайце 

ўявім, што мы зрабілі б наадварот: пазначалі б не мяккасць зычных 

на канцы слова, а цвёрдасць, напрыклад нос̓, воз̓ ці носъ, возъ 

і г. д. Чаму ж аддалі перавагу мяккаму знаку? Пытанне і простае, 

і складанае. Адказ на яго няхай пачакае да пэўнай пары. 

Дарэчы, знак апострафа, якім мы сёння пазначаем 

раздзельнае вымаўленне, выкарыстоўваўся і выкарыстоўваецца 

не толькі ў нашай мове. Пасля таго як арфаграфічнай рэформай 

1917—1918 гг. літара ъ была адменена на канцы слоў, 

раздзяляльнаму цвёрдаму знаку было вельмі цяжка ўтрымацца 

ў рускай арфаграфіі. Па сведчаннях Л. Успенскага, да рэформы 

правапісу цвёрды знак займаў 4 % аб̓ёму тэксту і на яго ішло амаль 

8,5 млн лішніх старонак. Амаль адразу ж пасля рэформы яго сталі 

замяняць апострафам: с̓езд, об̓ём, из̓ятие і г. д. Так цягнулася 

амаль тры дзесяцігоддзі. Нельга сцвярджаць, што нехта і зараз 

яго не ўжывае ў рускім пісьме. Паступова ад апострафа ў рускай 

мове адмовіліся, а літара ъ як раздзяляльны знак была ўзаконена 

арфаграфічным зводам 1956 г. У другой палове ХХ ст. выкарыс-

танне апострафа замест цвёрдага знака не адпавядае нормам 

рускага правапісу. Сёння ён сустракаецца ў рэдкіх выпадках: 

О̓Коннор, пользоваться E-mail̓ом. Затое апостраф прыжыўся 

ў нас. 

Нашу мову адрозніваюць таксама зычныя ў, дз і дж, нам 

уласціва падаўжэнне зычных, якія часам лічацца самастойнымі 

гукамі. Родную мову вылучаюць і прыстаўныя зычныя. Якраз 

напісанню ўсіх гэтых зычных, а таксама іх спалучэнняў і прысве-

чана значная частка беларускай арфаграфіі. 

Мы ўжо не раз падкрэслівалі, наколькі значным для славян-

скіх моў было падзенне рэдукаваных, у выніку чаго адбыліся 

карэнныя змены ў фанетычных і марфалагічных сістэмах гэтых 

моў. Можна сказаць, што пасля страты рэдукаваных галосных 

славянскія мовы сталі больш адрознівацца адна ад другой 

у параўнанні з папярэднім перыядам. Гэтая з̓ява дала новы 

штуршок для эвалюцыйнага разыходжання ўсходнеславянскіх 

моў — беларускай, рускай і ўкраінскай. 
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Пасля распаду рэдукаваных галосных утварыліся закрытыя 

склады, дзякуючы чаму шматлікія зычныя трапілі ў непасрэднае 

суседства. Звонкія зычныя, апынуўшыся перад глухімі, сталі 

змяняцца на глухія: разъказати — разказати — расказаць. 

І наадварот, глухія перад звонкімі пераходзілі ў звонкія: съдати — 

сдати — здаць. Гэты фанетычны закон дзейнічае і ў сучаснай 

беларускай мове. Толькі не фіксуецца на пісьме. 

Ва ўкраінскай мове звонкія зычныя на канцы слова і перад 

глухімі звычайна не аглушаюцца. Не характэрна аглушэнне, 

напрыклад, і французскай мове. 

Правапіс звонкіх і глухіх зычных у роднай мове грунтуецца на 

марфалагічным прынцыпе, г. зн. захоўвае чляненне на марфемы — 

часткі слова, якія маюць пэўнае значэнне. 

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» норма засталася без змен: чаргаванне звонкіх і глухіх 

зычных (акрамя прыставачнага з) на пісьме не адлюстроўваецца. 

Для праверкі правільнасці напісання звонкіх і глухіх зычных трэба 

змяніць слова ці падабраць іншае аднакаранёвае слова, каб 

пасля зычнага, які патрабуе праверкі, быў галосны або зычныя р, 

л, м, н, в: рыбка — рыба, магчы — магу, кладка — кладак, даведка — 

даведацца, дзядзька — дзядзечка, хадзьба — хадзіць, казка — казаць, 

важкі — важыць, просьба — прасіць, касьба — касіць, носьбіт — насіць, 

малацьба — малаціць, рубчык — рубец, паўзці — паўзу, малодшы — 

малады; хлеб — хлеба, рог — рога, дзед — дзеда, поезд — поезда, 

роўнядзь — роўнядзі, сядзь — сядзі, нож — нажа, маж — мажаш, 

лістаж — лістажу, воз — воза, мазь — мазі, дождж — дажджу, рэж — 

рэжу, а таксама розаг — розгі, мозг — мазгі, лязг — лязгаць, грыб — 

грыбны, грыбніца, бег — беглы, бегма, загадка — загадны, загадваць, 

ножка — нажны. 

Каб вызначыць, якую літару трэба пісаць у такіх выпадках, 

неабходна, змяніўшы слова, паставіць адпаведны гук у моцную 

пазіцыю: лад[т] — лады, маж[ш] — мажаш. 

У новай рэдакцыі адзначаецца, што словы лязг, лязгаць маюць 

варыянты ляск, ляскаць. 

У параграфе «Правапіс звонкіх і глухіх зычных» не гаворыцца 

пра напісанне прыставак, як гэта назіралася ў «Правілах» 1959 г. 

Інфармацыя аб іх напісанні перанесена ў главу 5 «Правапіс 
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некаторых марфем», што стварае зручнасць у карыстанні новай 

рэдакцыяй. 

У нашай мове ёсць пэўная колькасць слоў, якая не падлягае 

прыведзенаму правілу. Таму і ў новай рэдакцыі пакінуты запіс: 

правапіс уласнабеларускіх і запазычаных слоў, у якіх напісанне 

звонкіх і глухіх зычных нельга праверыць, вызначаецца па слоўніку: 

футбол, баскетбол, вакзал, айсберг, струбцына, экзамен, 

Афганістан. 

Як правіла, гэта словы іншамоўнага паходжання: абсарбент, 

абсерваторыя, абскурант, абстракцыянізм, абструкцыя, абсурд, 

абсцэс, абцас, абцугі, абшлаг, адхакратыя, айсберг, апгрэйдзіць, 

баскетбол, бейсбол, блогцер, блокбастар, вейкборд, віндсёрфінг, 

гангстар, дысгармонія, ландкарта, ландшафт, пейнтбол, 

саўндтрэк, субкантынент, субклетачны, субкультура, субсідыя, 

субстантывацыя, субстрат, субтропікі, субцітр, фісгармонія, 

экзістэнцыя, экзотыка і інш. 

У словах натхненне, затхлы, тхор літара т пішацца 

традыцыйна, нягледзячы на наяўнасць лексем дыхаць, дыхнуць. 

Раней існавала слова дъхорь, якое пасля страты рэдукаванага 

перайшло ў дхорь — тхор. У рускай мове пачатковы гук [д] адпаў: 

хорь — хорёк. 

Заўвага: трэба адрозніваць амонімы (словы, якія маюць 

аднолькавае напісанне і гучанне, але рознае значэннне): патыхаць 

‘слаба дзьмуць̓, ‘веяць знадворку̓ (патыхаў цёплы ветрык, 

патыхаў цёплы водар збажыны); ‘вылучаць нейкі пах̓, ‘пахнуць̓ 

(пахла ў хаце новымі ботамі). 
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Феномен 
Тарапунькі, 
ці 
Дзеканне 
і цеканне

Вызначальнай адметнасцю роднай мовы 

з̓яўляюцца дзеканне і цеканне. Белару с -

кія [дз̓] і [ц̓] у параўнанні з ад па вед-

нымі гукамі іншых сла вян скіх моў больш 

мяк кія. Пай шло гэта з таго, што былыя 

ўсходн еславянскія мяккія [д̓] і [т̓] значна 

памякчыліся і сталі вымаўляцца як [дз̓] і [ц̓]. 

Такое вымаўленне яшчэ ў перыяд утварэння 

беларускай народнасці забяспечваецца і ар-

тыкуляцыяй — працай органаў мовы. 

Увогуле свісцячыя ў нашай мове вылучаюцца сваёй мяк-

касцю. Адтуль і пайшла пагалоска пра «пяшчотнасць» бела рус кага 
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вымаўлення. У такім выпадку кончык языка менш напружаны 

і артыкулюе не да альвеол, як пры вымаўленні рускага [д̓], а да 

часткі нёба, блізкай да сярэдняй. Ненапружанасць кончыка 

языка пры памякчэнні зубных [д], [т] ператварае іх у мяккія 

змычна-шчылінныя [дз̓] і [ц̓]. Неспакушанаму чытачу гэта, відаць, 

мала што скажа. Аднак паспрабуйце вымавіць гэтыя два гукі 

і прасачыце за рухамі языка — розніца адчувальная. 

Дарэчы, менавіта дзеканне і цеканне становіцца значнай 

перашкодай для засваення рускага літаратурнага вымаўлення. 

Пераконваюся ў гэтым на практыцы, калі студэнтам на занятках 

па арфаэпіі прапаную вымавіць па-руску сказ Дяди и тети сидели 

в тени деревьев. Часам прыходзіцца прыбягаць нават да паслуг 

лагапеда. 

Функцыянаванне дзвюх блізкароднасных моў можа 

прывесці да так званай інтэрферэнцыі, калі валоданне роднай 

мовай уплывае на засваенне іншай. Дзеканне і цеканне якраз 

і ёсць праява гэтай інтэрферэнцыі. 

Мы дзекаем і цекаем, нават не заўважаючы гэтага, а да-

даць сюды яшчэ цвёрдыя [р] і [ч], губна-губное вымаўленне [в] на 

манер нашага [ў], адкрытае аканне, яканне — і часам ад рускага 

маўлення застаецца толькі слоўнае напаўненне з вонкавай гука-

вой аба лонкай роднай мовы. Таму і ўзніклі так званыя трасянка 

(мешаніна, сена з саломай) і суржык (хлеб ці мука з сумесі роз-

ных відаў зерня або ў сацыялекце Адэсы — дзеці ад змешаных 

шлюбаў). Адзін з часопісаў адзначае: «Тэрмін “трасянка” пайшоў 

ад назвы корму для каровы. Калі ў гаспадара не хапае добрага 

сена, ён дабаўляе салому, старанна растрасаючы яе. Карова не 

заўважае падману і з̓ядае трасянку». 

Некаторыя артысты на гэтых сацыялектах са спрытам рабілі 

і сёння робяць сабе імя і, дарэчы, карысталіся і карыстаюцца 

папулярнасцю. Узгадаем Тарапуньку (Юрыя Цімашэнку) са 

Штэпселем (Яфімам Бярэзіным) ці сучаснага Андрэя Данілку 

(Сярдзючку), ска-панк групу «Ляпіс Трубяцкой» і палітызаваных 

Сашу і Сірожу, што вяшчаюць з Белсату. Відаць, у кожнага 

лінгвіста падобная мова выклікала б сумную ўсмешку: маўленне 

характарызуе эпоху, эпоха адлюстроўваецца ў маўленні. Такія 

з̓явы ўзнікаюць, як правіла, пры блізкароднасным двухмоўі. Таму 
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надзвычай актуальным становіцца выслоўе: двухмоўе не раскоша, 

а вялікі абавязак… 

Падкрэслім, што сёння няма аднаго гледжання на 

паходжанне дзекання і цекання. Вядома, што гэтая з̓ява не 

ўласціва іншым усходнеславянскім мовам — рускай і ўкраінскай. 

Але яна ёсць у польскай мове, што і дало падставы некаторым 

вучоным гаварыць пра польскія карані беларускага дзекання 

і цекання. Аднак дзеканне і цеканне вядома не толькі заходнім 

гаворкам Беларусі, а ўсёй мове, што дае падставы выключыць 

названае дапушчэнне. Такога погляду прытрымліваліся Я. Карскі, 

П. Растаргуеў і іншыя вучоныя. Акадэмік Карскі лічыў, што дзеканне 

і цеканне самастойна развілася на беларускай глебе не пазней як 

у XIV ст. у выніку празмернага памякчэння зубных [д] і [т], якія сталі 

вымаўляцца са «свісцячым адценнем, уласцівым гукам з і с, што 

і дало мяккія афрыкаты дз і ц». У польскай мове яны зусім іншыя — 

свісцяча-шыпячыя. 

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» правапіс д, т, дз, ц не памяняўся: замест д, т 

перад е, ё, і, ю, я пішуцца адпаведна дз, ц: гарады — у горадзе, 

народы — у народзе, сады — у садзе, іду — ідзём, вяду — вядзі, 

вада — вадзяны, грудны — грудзі, люду — людзі, варта — на варце, 

хата — у хаце, чысты — чысцюткі, выток — выцякаць, карта — на 

карце, катлы — кацёл, тру — церці, шосты — шэсць, пяты — пяць, 

латынь — лацінка. 

Чаргаванне [д], [т] з [дз̓], [ц̓] адбываецца перад мяккім 

[в̓]: два — дзве, дзвесце, рута — руцвяны, мёртвы — мярцвяк, 

чатыры — чацвёрты, чэрствы — счарсцвелы. 

Літара ц і афрыката дз перад мяккім [в̓] пішуцца згодна 

з вымаўленнем у словах: дзверы, мядзведзь, бацвінне, цвёрды, 

цвярозы, цвік, цвілы, цвісці, ліцвін, ліцвінка, яцвяг, Мацвей, 

Мацвеенка, Бацвіннік і інш. Выключэнне: твіст. 

Гукі [д] у канцы прыстаўкі і [т] у складзе суфікса перад 

мяккім [в̓] захоўваюцца нязменна і на пісьме перадаюцца адпа-

ведна літарамі д і т: адвезці, у таварыстве, у агенцтве, у выдавецт-

ве, аб прыродазнаўстве, у грамадстве, у братэрстве. 

Гук [т] вымаўляецца нязменна і на пісьме перадаецца 

літарай т перад мяккім [в̓] у аддзеяслоўных назоўніках і ў словах, 
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вытворных ад іх: бітва — у бітве, брытва — брытве, брытвенны, 

клятва — клятве, клятвенны, пітво — у пітве, паства — у пастве. 

Літары д і т пішуцца таксама ў некаторых іншых словах: мардва — 

мардве, мардвін, Мардвінаў, Літва — у Літве. 

У роднай мове правапіс літар д, т, ц і дыграфа дз не выклікае 

цяжкасцей у спрадвечнабеларускіх словах. Аднак яны з̓яўляюцца 

пры напісанні запазычанняў. 



138 В. І. Іўчанкаў. Беларуская арфаграфія: апавяданні i гісторыі

«Дінамо»?! 
ці 
Правапіс 
Д, Т і ДЗ, Ц

Такі надпіс змяшчаецца на лагатыпе ха-

кейнага «Дынама» — «Дінамо». Ён ні ў якія 

правілы — ні ў рускія, ні ў беларускія — не 

ўкладваецца. Парушаецца асноўнае правіла 

перадачы на пісьме мяккага гука [дз̓], пра 

абазначэнне якога мы гаварылі. У прапа-

наваным выглядзе яго проста не існуе. Па-

беларуску правільна: «Дынама», па-руску: 

«Динамо». Ніякай «мадэрнізацыяй брэнда» 

апраўдаць наўмысную памылку нельга. Калі 

да такога наймення падыходзіць з гледжан-

ня лінгвістыкі і культуры маўлення, то перад 

намі так званы варварызм, калі змешваюцца 

напісанні дзвюх моў. Варварыстычных на-

зваў сёння, на жаль, шмат: назвы рэстара-

наў, кафэ, фірмаў, клубаў…
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У беларускім алфавіце гукі [д], [дз] і [дж] традыцыйна па-

значаюцца: Д д (ДЖ дж) (ДЗ дз). Пры размяшчэнні слоў у алфа-

вітным парадку дж і дз разглядаюцца кожная як дзве літары. 

У слоўніках лексемы з пачатковымі дж і дз падаюцца пад літарай д. 

Перад намі так званыя афрыкаты — зычныя, злітнае вымаўленне 

якіх дае адпаведны гук. Да афрыкат адносяцца ч (з [т] + [ш]), 

ц (з [т] + [с]), англійскае j (з [д] + [ж]), нямецкае z (з [т] + [с]). 

Афрыкаты могуць пазначацца адной літарай ці дзвюма. 

У англійскай мове выкарыстоўваюцца, напрыклад, дыграфы 

th, ch, sh, oo, qu, існуюць трыграфы — eau ў французскай, 

sch у нямецкай. Апошніх шмат у кірылічных алфавітах: абазінскім 

(Гъв, Гъь, ГІв, Джв, Къв, Къь, Кiв, Хiв, Чiв), адыгейскім, кабардзіна-

чаркескім (Джь, Гъу, Дзу, Жъу, Тiу, Хъу; Кхъ, Къу, Кiу). Больш 

за тое, у некаторых азбуках выкарыстоўваюцца тэтраграфы: 

у кабардзіна-чаркескай (Кхъу), аварскай (КIкI, ЦIцI, ЧIчI), лакскай 

(Хьхь) і інш. Найбольш вядомым тэтраграфам, ці тэтраграмай 

(тэтраграматонам), з̓яўляецца чатырохлітарнае невымаўляльнае

ўласнае імя Бога. Па-лацінску яно падаецца як YHWH або JHWH 

(Яхве, Іегова). 

Кароткі экскурс у гісторыю літар абвяргае, здавалася б, 

просты і зразумелы прынцып, прыхільнікаў якога было нямала: 

аднаму гуку — адна літара. Калі б мы надалі кожнаму гуку асобную 

літару, то апошніх стала б значна болей. 

Афрыката дз у роднай мове пазначае складаны гук, які аба-

значаецца дзвюма літарамі. Вось чаму ў новай рэдакцыі «Правіл 

беларускай арфаграфіі і пункутацыі» прынята наступная норма: 

калі імя або імя па бацьку пачынаецца з дыграфа Дз, то ініцыялам 

выступае толькі літара Д: Дзмітрый Дзмітрыевіч — Д. Д. 

Напісанне літар д і т у словах славянскага паходжання 

амаль не выклікае пытанняў. Трэба толькі ведаць, што на стыку 

марфем — прыстаўкі і кораня, кораня і суфікса — чаргавання [д], 

[т] з мяккімі [дз̓], [ц̓] не назіраецца. Гэта датычыць прыставак 

пад-, ад- і суфікса -ств-: аддзячыць, адвезці, падвесці, падвяду 

і на ваяводстве, у грамадстве. 

Перад суфіксам -ск- застаецца спалучэнне літар дс: га-

рад скі, грамадскі, суседскі, галандскі, самаркандскі, тады 

калі перад такім жа суфіксам спалучэнне тс пераходзіць у ц: 
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брацкі (з брат + ск-і), салдацкі (з салдат + ск-і), старасвецкі 

(старсвет + ск-і). 

Дзеканне і цеканне найбольш паслядоўна праяўляецца 

ў спрадвечнабеларускіх словах: вадзяны, чысціня, зацвярдзець, 

ачарсцвець, бацвяны, здранцвець, цвёрды, цвік, цвінтар, чацвер 

і інш. 

Звернем увагу на слова пацвердзіць, напісанне якога часта 

выклікае цяжкасці: спрацоўвае памылковая для нашай мовы 

мадэль пад + цвердзіць. Правільна: пацвердзіць (думку). 

Як ужо не раз адзначалася, правапісныя клопаты прыносяць 

запазычаныя словы. 

У запазычаных словах (а таксама ў вытворных ад іх) цвёрдыя 

д, т, як правіла, пішуцца нязменна: рэйсфедар, дэлегат, дэман-

страцыя, медыцына, апладысменты, індык, літаратура, майстар, 

матэрыял, універсітэт, кватэра, тэхніка, тыраж, скептык, ератык, 

пластык, тэарэтык, авантура, дыктатура, акадэмік, акрэдытыў, 

актыўны, артылерыя, артыст, артэкавец, артэрыя, асістэнт, атэізм, 

аўтарытэтны, гіпатэнуза, гіпотэза, граматыка, дызайнер, дыктант, 

дыктар, дыліжанс, дынама, дыпламант, дыпламатыя, дырыжор, 

дысананс, дыскатэка, дысертацыя, дэ када, дэкальтэ, дэкан, дэ-

карацыя, дэлегат, дэрматыт, стэнаграма, стэнд, традыцыйны, ты-

паж, тытул, тэарэма, факультэт, фанетыка, семантыка, кінетыка, 

фестываль, фіктыўны, дагматыка, лагатып і інш. Наглядаецца тэн-

дэнцыя да цвёрдага вымаўлення д і т у падобных запазычаннях. 

Перад суфіксамі і спалучэннямі суфіксальнага паходжан-

ня -ін-, -ір-, -ік-, -ёр-, -еец, -ейск- у словах іншамоўнага па-

ходжання, а таксама ў словах, вытворных ад іх, [д] і [т] чаргу-

юцца з [дз̓], [ц̓], што і адлюстроўваецца на пісьме: сульфіды — 

сульфідзін, каманда — камандзір, індзеец, індзейскі (але: Індыя — 

індыец, індыйскі, індыйцы), гвардыя — гвардзеец, гвардзейскі, 

мантаж — манцёр, манціроўка, манціровачны, білет — білецёр, 

білецік, эпізод — эпізодзік, жакет — жакецік, акрыдзін, акцін, 

амплідзін, астацін, бландзін, вацін, дэрмацін, каранцін, 

леваміцэцін, нейтрадзін, панкрэацін, пекцін, пласціна, сацін, 

серпанцін, амнісціраваць, арыенціроўка, бамбардзір, брыгадзір, 

інвесціраваць, камандзіроўка, карэкціроўшчык, манціроўка, 

скандзіраваць, складзіраваць, штудзіраваць, аксідзіраваць, 
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зандзіраваць, дэкаціраваць, юсціраваць, дыфундзіраваць, акцёр, 

бронетранспарцёр, бузацёр, гімнасцёрка, грэнадзёр, імпарцёр, 

кінаакцёр, марадзёр, мушкецёр, парламенцёр, рэпарцёр, транс-

парцёр, белагвардзеец і інш. 

Асаблівай увагі заслугоўвае суфікс -ік-, які прыўносіць 

у слова памяншальна-ласкальнае значэнне: мосцік, годзік, 

коцік, хвосцік, Фядоцік, дзоцік, градзік. Шмат запазычаных слоў 

утрымлівае аманімічны суфікс -ік-/-ык- з іншымі значэннямі: 

флегматык, скептык, лагістык; парадыгматыка, сінтагматыка, 

эпідэгматыка, матэматыка, эстэтыка; аўтэнтык. Традыцыйна 

і вымаўляецца, і пішацца: лунацік, масціка. 

Правапіс некаторых слоў трэба вызначаць па слоўніку: ар -

цель, арцішок, бардзюр, гасцініца, дзюна, дзюшэс, мундзір, на кцюрн, 

нацюрморт, уверцюра, цір, цітр, цюль, цюльпан, цюркскі, эцюд. 

NB   Заўважым, што ў часопісе «Роднае слова» 

падаецца некарэктнае напісанне слова арцішок: 

на с. 51 — арцішок, а на с. 52 — артышок (№ 5, 

с. 51—52). Перавагу трэба аддаць напісанню, 

пададзенаму ў «Правілах», зацверджаных 

законам (§ 12, п. 6). 

Пашыраецца напісанне д і т перад суфіксамі -ыст-, -ынг-, 

-ызм-: авангардыст, мітынг, дагматызм. 

Зычныя д, т або дз, ц пішуцца ў адпаведнасці з беларускім 

літаратурным вымаўленнем ва ўласных імёнах і назвах: Дадэ, 

Дэфо, дэ Бальзак, Дэтройт, Тэлаві, Атэла, Тэвасян, Тэкля, Тэкерэй, 

Тэрэза, Шаптыцкі, «Юманітэ», Дзяніс, Гарыбальдзі, Дзвіна, Дзясна, 

Барадзіно, Уладзівасток, Градзянка, Плоўдзіў, Хрысціна, Цютчаў, 

Кацюбінскі, Вучэціч, Целяханы, Цімкавічы, Ціхвін, Быцень, Церак, 

Цюмень, Цюрынгія, Гаіці, Палесціна, Поці, Таіці і інш. 

Мушу адзначыць, што імёны ўласныя заўсёды выклікалі 

пэўныя цяжкасці ў напісанні дз і ц, таму што чаргаванне [д] і [т] 

з [дз̓], [ц̓] не адносіцца да ўніверсальных фанетычных з̓яў. 

Правапіс такіх слоў трэба вызначаць па слоўніку. 
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Бескарысная 
карыслівасць, 
ці 
Правапіс 
спалучэнняў 
зычных

Беларуская мова вылу чаецца процілеглымі 

фа нетычнымі пра цэ  самі, якія паслядоўна 

адлюстроўваюцца на пісьме. Гаворка ідзе 

пра выпадкі, калі ў слова ўстаўляецца нейкі 

гук, часцей [в] і [й]: павук, цівун, каравул, 

есавул, Лявон, Ларывон, Радзівон, Матэвуш, 

Навум, Навумаўка, Тадэвуш, аксіёма ([йо]), 

дыета ([йе]), хімія ([йа]). Устаўка ў сярэдзіну 

слова гука называецца эпентэзай (з грэч. 

epenthesis — устаўка). У словах тыпу сэр-
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ца, абласны, позна назіраем адваротнае — 

пэўныя гукі выпадаюць. Такую з̓яву прынята 

называць дыярэзай (з грэч. diaresis — вы-

падзенне). У падручніках яна падаецца як 

спрашчэнне груп зычных. Могуць выпадаць 

не толькі гукі, а і склады. Гэты працэс атрымаў 

назву гаплалогіі (з грэч. gaplos — просты; чы-

сты, сапраўдны і logos — веды, слова). Яна 

прадстаўлена ў словах мінералогія (замест 

мінералалогія), военачальнік (замест ваен-

наначальнік). Заўважым, што ў самім слове 

гаплалогія выпадзення «лішняга» склада не 

назіраецца. 

Спрашчэнне некаторых груп зычных адбылося яшчэ 

ў агульнаславянскую (дапісьмовую) эпоху і было выклікана 

дзейнасцю закону адкрытага склада, а ў пісьмовую пару — стратай 

рэдукаваных галосных. У агульнаславянскім *съпнъ першы 

склад быў закрыты, яго «замыкаў» зычны, што знаходзіўся перад 

наступным зычным. У выніку дзейнасці закону адкрытага склада 

першы зычны п выпаў, усе склады сталі адкрытыя: сънъ, што 

ў пісьмовую эпоху (пасля страты рэдукаваных) дало сон (з сънъ). 

У агульнаславянскую эпоху змяніліся такія групы зычных, як 

бв → б (обвозъ — обозъ — абоз), бн → н (пагібель, гінуць), дн → н 

(кідаць, кінуць), дм → м (плод, племя). У гісторыі славянскіх моў 

вядома таксама спрашчэнне ў спалучэннях зычных як з̓ява не 

агульнаславянская, а ўсходнеславянская (Ф. Янкоўскі). Маюцца 

на ўвазе спалучэнні дл (кладу — клала), тл (мяту — мяла) 

і дм (седмъи). У апошнім слове яшчэ ў дапісьмовую пару ва ўсход -

ніх славян зычны д выпаў, атрымалася сем (рус. семь). У рускай 

мове седьмой — са стараславянскай мовы. У беларускай і ўкраін-

скай мовах ужываецца заканамерная ўсходнеславянская форма 

без д: сёмы і сьомий. Параўн.: балг. седем, польск. siedem. 

Гісторыя засведчвае, што спрашчэнне груп зычных пачы-

нае адбывацца яшчэ ў дапісьмовую эпоху. Інтэнсіўны працяг яго 

прыпадае на час, калі з̓яўляецца пісьмо. І гэта натуральна, бо 

абазначэнне слоў літарамі патрабавала эканомнасці: гукі, якія 

гублялі сваю «інфарматыўнасць», знікалі з пісьма. «Выгнанне» 
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невымаўляльных зычных з пісьма — даволі прагрэсіўны ход 

раз віцця мовы. Як бачым, дыярэза паслядоўна адлюстроў ваецца 

ў мовах агульнаславянскай эпохі: у пісьмо трапляюць ужо спро-

шчаныя формы. Гэты працэс прыпыняецца ў пісьмовую эпоху, на-

прыклад у рускай мове: агентство (агенцтва), гигантский (гіганцкі), 

дилетантский (дылетанцкі), костный (косны), ненавистный 

(ненавісны), счастливый (шчаслівы), тростник (траснік), целост-

ный (цэласны).

Пісьмо не «церпіць» лішніх літар. Канечне, толькі пры той умо-

ве, што не губляецца сэнс слова. Як далёка можа пайсці гэты пра-

цэс? Пэўны адказ на пытанне дае гульня «Зрокавыя ілюзіі, ці На што 

здольны наш мозг», калі падаецца тэкст з хаатычным размяшчэннем 

літар у слове, акрамя першай і апошняй. Пры беглым чытанні тэкст 

распазнаецца, хаця напісаны зусім не па правілах: «Мзог члаевка 

за лчіаныя скеудны ўлкчюае саве рзэеврныя свузяі, дабуўвадоючы 

солва». Галоўнае, каб для чалавека пададзеныя словы былі звык-

лымі, добра вядомымі. Не заклікаю да такога «правапісу», аднак ён 

можа праілюстраваць натуральнасць узнікнення дыярэзы: выпа-

дзенне адной літары не шкодзіць асэнсаванню слова. Напрыклад, 

у слове птаства з ранейшых дзесяці гукаў засталося сем. 

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пун к-

туацыі» маецца істотнае ўдакладненне, якое тычыцца запазы  ча ных 

слоў са спалучэннем зычных стн. У «Правілах» 1959 г. была зробле-

на заўвага: у прыметніках, утвораных пры дапамозе суфікса -н- ад 

назоўнікаў іншамоўнага паходжання з канцавым ст, спалучэнне 

літар стн захоўваецца. На сёння гэтае выключэнне ліквідавана. 

Гістарычныя спалучэнні здн, згн, ждн, кдз, лвт, рдн, рнч, 

стн, скн, стл вымаўляюцца як зн, жн, дз, ўт, рн, нч, сн, сл, што 

і адлюстроўваецца на пісьме: 

 • здн — зн: праязны, выязны (параўн.: прыезд, выезд), позна, 

спазніцца, Познышаў; 

 • згн — зн: бразнуць (параўн.: бразгаць); 

 • ждн — жн: кожны (параўн.: рус. каждый);

 • къд — кдз — дз: дзе (параўн.: къде);

 • лвт — ўт: паўтара (параўн.: полвътора);

 • рдн — рн: міласэрны, міласэрнасць (параўн.: сардэчны);

 • рнч — нч: ганчар (параўн.: гърньчаръ);
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 • стн — сн: бязлітасны (параўн.: літасць), пачэсны (параўн.: 

чэсць), ненавісны (параўн.: нянавісць), існаваць (параўн.: істота), 

скарасны (параўн.: скорасць), колькасны (параўн.: колькасць), 

абласны (параўн.: вобласць), капусны (параўн.: капуста), по-

сны (параўн.: пост), гуснуць (параўн.: густы, гусцець), абвес-

ны (параўн.: абвестка, абвясціць), месны (параўн.: змястоўны, 

месца); 

 • тое ж у запазычаннях: кантрасны (параўн.: кантраст), кампосны 

(параўн.: кампост), фарпосны (параўн.: фарпост);

 • скн — сн: бліснуць (параўн.: бліскаць, бліскавіца, бляск), 

пырснуць (параўн.: пырскаць), пляснуць (параўн.: пляскаць), 

ляснуць (параўн.: ляскаць), трэснуць (параўн.: трэскаць); але: 

віскнуць, націскны;

 • стл — сл: жаласлівы (параўн.: жаласць), шчаслівы (параўн.: 

шчасце), карыслівы (параўн.: карысць), няўрымслівы (параўн.: 

урымсціцца), помслівы (параўн.: помста), паслаць (параўн.: 

пасцялю, пасцель). 

Спалучэнні зычных [ск], [ст], [c̓ц̓] на канцы кораня слова 

могуць чаргавацца з [шч], што і перадаецца на пісьме: воск — 

вашчыць, густы — гушчар, хрысціць — хрышчоны. Калі каранёвае с 

стаіць побач з суфіксальным к, якое можа чаргавацца з ч, то 

спалучэнне гукаў [с] і [ч] (у вымаўленні — [шч]) перадаецца як сч. 

Напісанне сч захоўваецца і ва ўсіх вытворных словах: пясчынка, 

пясчанік, супясчаны, супясчанік, брусчатка. 

Па традыцыі спалучэнне зычных дт на канцы слоў 

іншамоўнага паходжання перадаецца праз т: Гумбальт, Кранштат, 

Брант, Рэмбрант, Шміт, Клот, Клімт, Шарт, Рохштат, Гольдшміт, 

фарштат. 

Трэба адрозніваць міжмоўныя амонімы: карыслівы, што 

адпавядае рускаму корыстный, і карысны, які адпавядае рускаму 

полезный. Часам няправільна дзякуюць за бескарысную працу, 

чытай: бесполезную. Асабліва гэта не да месца, калі так пішуць 

у некралогу, што не раз даводзілася бачыць. Правільна: за 

бескарыслівую працу. 
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Навошта слову 
пратэзы, 
ці 
Правапіс 
прыстаўных 
зычных

Беларускай мове не ўласціва, каб словы і скла-

ды пачы наліся з так званых ла бія лі заваных 

(агубленых) галосных [о] і [у]. Таму мы і маем: 

вобмаль, вобмацкам, вобмельгам, вобмеш-

ка, вогнік, водшуб, вожаг, вугал, вуда, вуліца, 

вусы, вусны, вушы, вучань. Калі [о] становіцца 

ненаціскным, а значыць, пераходзіць у [а], то 

прыстаўны [в], як правіла, адпадае: вобад — 

абады, воблака — аблокі, вобласць — аблас-

цей, воблік — аблічча, вобраць — аброць, 

водкуп — адкупіць, водступ — адступіць, во-

зера — азёры, вопіс — апісваць, волава — 

алавяны, вокіс — акісляць. 
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Заўважым, што ў нашай мове амаль не засталося спрадвеч-

ных слоў з пачатковым [о]. Яго наяўнасць сведчыць пра запазыча-

насць слова: омуль, онікс, опера, опіум, оптам, оптыка, опус, ор-

ган, ордэн. Толькі зрэдку націскны [о] сустракаецца на пачатку слоў 

славянскага паходжання: одум, ойча, оканне, часціца от. Гэта сло-

вы параўнальна нядаўняга ўтварэння. Націскное о на пачатку слова 

сустракаецца ў назвах уласных: Обаль — прыток Заходняй Дзвіны 

і назва гарадскога пасёлка, Ольса — прыток Бярэзіны, Дняпра, 

Орпа — прыток Віліі, Нёмана, Ордаць — назва перасохлай ракі. 

Непадляганне запазычаных і нядаўна ўтвораных слоў 

фанетычнаму закону ўзнікнення прыстаўных зычных перад [о] 

і [у] можа сведчыць пра тое, што гэты працэс у беларускай мове 

спынены, чаму, відаць, паспрыяла фіксаванне прыстаўных на 

пісьме. Калі, напрыклад, прыстаўны [j] пісьмова не пазначаўся, то 

ён і застаўся і ў запазычаных, і ў спрадвечных словах. 

Прыстаўныя гукі ў мовазнаўстве называюць пратэзамі 

(з грэч. prothesis — дадатак, далучэнне), ці пратэтычнымі, што 

паказвае на іх функцыю — дабаўленне, прыстаўка да пачатку слова 

неэтымалагічнага гука для зручнасці вымаўлення. 

Прыстаўныя зычныя развіваліся і пашыраліся на моўнай глебе 

беларусаў. Яны ўзнікалі не толькі перад пачатковымі в і у. Напрыклад, 

прыстаўны [j] з̓явіўся перад пачатковым [і]. Пісьмовая традыцыя 

замінала перадачы гэтай фанетычнай з̓явы, што назіраем і зараз: 

яна не фіксуецца на пісьме, аднак адлюстроўваецца ў транскрыпцыі 

(гуказапісе): іх — [jіх], імя — [jім̓а], ікаўка — [jікаўка]. Шчыра казаць, 

у сучасным вымаўленні губляецца гэтая прыроджаная асаблівасць 

роднай мовы. Мы часцей за ўсё словы на [і] вымаўляем без 

прыстаўнога [j], чым парушаем арфаэпічную норму. Забываемся 

на рэкамендацыі, якія можам знайсці ў шматлікіх падручніках. 

Напрыклад: «Перад кожным гукам [і] ў пачатку слова і пачатку склада 

захоўваецца ў беларускай мове гук [j] (й)… У беларускай мове гук [і] 

нідзе не сустракаецца ў пачатку слова і склада» (Юргелевіч, П. Я. Курс 

сучаснай беларускай мовы з гістарычнымі каментарыямі. — 

Мінск, 1974. — С. 83). Сучасныя фармулёўкі больш стрыманыя: 

«Як прыстаўны звычайна разглядаюць [й] у пачатку слова перад 

націскным галосным [і]: іней [йін̓эй], іскра [йіскра], іхні [йіхн̓і]». 

І далей: «Ён не ўзнікае перад ненаціскным [і], асабліва калі апошні 
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сам з̓яўляецца прыстаўным: інтарэс, інстытут, ільняны, ірдзець, 

істужка» (Беларуская мова : энцыкл. — Мінск, 1994. — С. 438). 

Відавочна, што арфаэпічная норма, якая не фіксуецца на пісьме, 

можа страціцца хутчэй. Але ж сёння мы павінны вымаўляць [jісны], 

[jікаўка], а пісаць — існы, ікаўка. Калі папярэдняе слова заканчваецца 

зычным гукам і пасля яго няма паўзы, на месцы [і] вымаўляецца [ы]: 

[адыскры], [адын̓эйу], а пасля галоснага — гук [і] пераходзіць у [й]: 

[мац̓ійсын]. Хаця пішам: ад іскры, ад інею, маці і сын. 

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунк туа-

цыі» правапіс прыстаўных зычных паслядоўна адлюстроўвае асаб-

лі васці сучаснага літаратурнага вымаўлення і амаль не памяняўся. 

Прыстаўная літара в пішацца перад націскным [о]:

 • у пачатку слоў: возера, вольха, восень, воспа, вось, вокны, 

вотчына, войкаць, вобад, ворыва, воблака, вобласць, востраў, 

Вогненная Зямля, Вольга і інш., у вытворных ад іх словах пасля 

прыставак: абвостраны, адворваць, павойкаць, увосень; але: окаць 

(і вытворныя ад яго), одум. Пры змене месца націску о пераходзіць 

у а і прыстаўная в у гэтых словах не пішацца: абады, азёрны, 

асенні;

 • перад прыстаўкамі о-, об-, од- (от-): вокіс, вокісел, воклік, 

вокліч, вокрык, вопыт, вопіс, вобземлю, вобмацкам, вобыск, 

водгалас, водгук, воддаль, водзыў, водпаведзь, водпуск, водсвет, 

водступ, вотруб̓е і інш., а таксама навобмацак, наводдалек, 

паводле, наводшыбе і інш. 

У словах вока, востры, восем, вакол і вытворных ад іх 

прыстаўная в захоўваецца незалежна ад месца націску: вачэй, 

вачамі, завочны, увачаві́дкі, уваччу; вастрыць, вастрыня, 

завастрэнне; васьмёра; ваколіца, наваколле, ваколічны. 

Можам заўважыць пэўныя зрухі ў правапісе прыстаўнога [в]: 

чым больш слова засвойваецца і частотнасць яго ўжывання 

павышаецца, тым больш паслядоўна яно падлягае законам мовы, 

у якую трапіла. Напрыклад, слова грэчаскага паходжання охра 

(так мы называем даволі танную з-за сваёй распаўсюджанасці 

ў прыродзе мінеральную натуральную фарбу) раней падавалася 

без прыстаўной в (Лобан, М. П. Арфаграфічны слоўнік / М. П. Лобан, 

М. Р. Суднік. — Мінск, 1971. — С. 187). На сёння яно і вытворныя 

ад яго падаюцца з прыстаўной в: вохра, вохравы, вохрыць. 
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Пачатковае о ў гэтых выпадках трэба лічыць ужо факультатыўнай 

праявай. Таму ў адпаведнасці з новай рэдакцыяй прыстаўная 

літара в пішацца перад націскным [о] ў запазычаных словах: вохра, 

воцат і вытворных ад іх: вохрыць, павохрыць, воцатнакі́слы і інш. 

Прыстаўная літара в не пішацца ў запазычаных словах 

і некаторых уласных імёнах і назвах перад пачатковым націскным [о]: 

опера, оперны, ода, ордэн, офіс, Óксфард, Ом, Омск, Óрша і інш. 

Як адзначалася, прыстаўны [в] узнікае таксама перад 

націскным [у]. Прыстаўная літара в пішацца:

 • перад каранёвым у ў пачатку слоў: вугал, вуда, вугаль, вуж, 

вузел, вузы, вуліца, вунь, вус, вусны, вуха, вучань, а таксама 

ў вытворных ад іх словах незалежна ад месца націску: абвуглены, 

каменнавугальны, чатырохвугольнік, завулак, навудзіць, вудзі́льна, 

вузлы, вузлаваты, вусаты, чарнавусы, вусач, вучыцца, навука, 

навучальны, педвучылішча, вушэй, вушамі, завушні́цы, лапавухі, 

залатавуст і інш.;

 • перад націскнымі прыстаўкамі у-, уз- (ус-): вупраж, вузгалаўе, 

вусцілка, вусціш, вусцішна. 

Прыстаўная літара в не пішацца перад націскным па чат-

ковым [у]:

 • у запазычаных словах: ультра, ультрафіялетавы, унтэр, унікум, 

унія, урна; угра-фінскі, але: вустрыца;

 • ва ўласных імёнах і назвах: Ульяна, Ула, Умань, Уздзенскі раён, 

Узда, Урал, Узбекістан, Украіна, Ушачы, Уэльс і інш. 

Акрамя ўказаных пратэтычных гукаў у роднай мове існуе 

прыстаўны зычны [г]. Больш распаўсюджаны ён у паўднёва-

заходніх гаворках: гавёс, гарэх, гікаць і інш. У літаратурнай мове 

прадстаўлены невялікай групай слоў: гэты і запазычаннямі 

гармата, Ганна. Часам прыстаўным беспадстаўна лічылі гук [г] 

у словах гісторыя, гарбуз. Статус літары г як прыстаўной і да 

сёння аспрэчваецца, хаця значная распаўсюджанасць гэтай з̓явы 

ў дыялектах пацвярджае яго. 

У новай рэдакцыі адзначаецца: прыстаўная літара г пішацца 

ў займенніках гэты, гэтакі, гэтулькі і ў прыслоўях гэтак, гэтаксама, 

дагэтуль, адгэтуль. 

З прыстаўной літарай г пішуцца выклічнікі: гэй, го, га. 
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У каравуле цівуны 
ды есавулы? 
ці 
Правапіс 
устаўных літар

Важнымі прыметамі слова з̓яў ля юцца яго 

аднаўляльнасць і не пра нікальнасць. Гэтыя 

паняцці цесна ўзаемазвязаны: слова толькі 

тады будзе аднаўляльным, калі яно пабуда-

вана па пэўных фанетычных законах. Кра-

нуць яго гукавую абалонку без разбурэння 

сэнсу нельга. У мовах адбываюцца працэ-

сы, якія вызначаюць іх адметнасць, выраз-

на адлюстроўваюць прыродныя асаблівасці. 

Мы ўжо распавядалі пра выпадзенне гукаў 

(дыярэза), пра прыстаўныя гукі (пратэза). 
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Пагаворым пра ўстаўку гукаў у сярэдзіну 

слова, што яскрава вылучае родную мову 

сярод іншых славянскіх. 

Мы не прыдумляем кожны раз новыя словы, а толькі 

аднаўляем іх. Такіх слоў тысячы. Адны ўжываем даволі часта, 

іншыя — зрэдку. Нязмушанаму чытачу нячаста прыходзіцца мець 

справу, напрыклад, са словамі «дыярэза», «пратэза», «эпентэза». 

Кожны з гэтых тэрмінаў ёмка пазначае фанетычны працэс, уласцівы 

роднай мове. Аднак можна дапусціць, што нехта з чытачоў толькі 

даведаўся пра іх. І гэта натуральна. Слоўны запас чалавека розны 

і залежыць ад разумовых здольнасцей, узроўню адукаванасці, на-

ват прафесіі. Але чым больш ён ведае слоў, тым больш доказнай 

будзе яго аргументацыя, больш выразным маўленне, а значыць, 

ён будзе больш паспяховы. Так ладзіцца наша жыццё, асабліва су-

часнае, дзе слова набывае асаблівую каштоўнасць, назапашвае 

і акумулюе веды, якія ў эпоху інфармацыйнага грамадства стано-

вяцца жыццезабяспечвальным рэсурсам. Аднак мы не можам ве-

даць усе словы. 

Калі слоў пэўная колькасць, то як можна адрозніць звычайна-

га чалавека ад масцітага пісьменніка. Часам здаецца, што апошні 

прыдумляе словы. Калі б так было, то мы назіралі б прыблізна тую 

сітуацыю, у якую чытача заводзіць руская пісьменніца Людміла 

Петрушэўская. Вядомы яе казкі, створаныя не словамі, а толькі 

граматычнымі формамі. Вось адна з іх у адаптаваным да нашай 

мовы варыянце: 

Сяпала калуша па ўлешку і увазіла буцяўку.

І воліць: 

— Калушаняты, калушанятачкі! Буцяўка! 

Калушаняты прысяпалі і буцяўку страмкалі. І падудоніліся. 

А Калуша воліць: 

— Оеё, оеё! Буцяўка ж некузявая!

Калушаняты буцяўку вычучылі. 

Буцяўка ўздрыкнулася, сапрыцюкнулася і ўсяпала 

з улешку. 

А калуша воліць: 

— Буцявак не трамкаюць. Буцяўкі дзюбыя і зюма-зюма 

некузявыя. 
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А Буцяўка воліць за ўлешкам: 

— Калушаняты падудоніліся! Калушаняты падудоніліся! 

Зюма непалявыя! Пуські бятыя! («Пуські бятыя») 

Шаснаццаць лінгвістычных гісторый складаюць зборнік 

звязаных апавяданняў з інтуітыўна зразумелым сюжэтам. 

Л. Петрушэўскай у такой манеры напісаны раман «Бурлак». Такое 

эксперыментатарства назіраем і ў Льюіса Кэрала («Бармаглот»). 

Гэтыя «творы» даюць шмат падстаў спецыялістам паразважаць 

на сур̓ёзныя мовазнаўчыя тэмы, для іншых з̓яўляюцца проста 

жартам. 

Такім чынам, толькі аднаўляльнасцю слова забяспечваецца 

кантактаванне людзей. Нават пісьменнікі не могуць паўплываць 

на колькаснае папаўненне мовы. Напрыклад, вядомы наватво-

ры Якуба Коласа (златадзённы, срэбраплынны, санцавеі), Янкі 

Купалы (азярняціць, аквечаны, ацямраць, мглавіца, павеўны, 

цемравіць), Максіма Танка (абліскавічаны, агромлены, арла-

ваць, асамотнены, вадарой, дабравей, зразорыць, небасяжны, 

умаіць), Рыгора Барадуліна (нашчыць, надзеіць, ніцець, тра-

вець, курганець, звуглець, славяніцца, галініцца, антэніцца, ка-

лодна, вульна, прадонна, прыплодна, ліхвярна, борна, азёр-

на, нарачонка), Уладзіміра Дубоўкі (агнявейны, водарыць, да-

мэтна, ёсцьны, жальбаваць, заістужыць, іглініць, паветрыцца, 

крынічыць, сітаваць, смутнагляд, ставокі, устроміць). Дзякуючы 

У. Дубоўку ўвайшлі ў літаратурную мову словы адлюстроўваць, 

ажыццяўленне, дабрабыт, мілагучны, мэтазгодны, цемрашалец. 

Зафіксаваны тлумачальнымі слоўнікамі наватворы Якуба Кола-

са: выразлівы, грамозны, мнагалучны, надзем̓е, прохаладзь, 

рухлівы, сінеча, цемрадзь, сумота. 

«Адраснасць» слова ў большасці выпадкаў нельга вызна-

чыць, і пералічаныя наватворы — гэта кропелька ў акіяне мовы. 

Пісьменнік можа стаць сусветна вядомым, калі ўмее не пры-

думляць словы, а ўжываць іх, знаходзячы мільённыя варыянты 

спалучальнасці. У гэтым і праяўляецца талент, творчасць, адчу-

ванне мовы, якая сістэмна будуецца па сваіх законах. 

Аднаўляльнасць слова гарантавана яго непранікальнасцю, 

г. зн. немагчымасцю ўставіць у яго нейкі гук ці літару. Паспрабуем 

уставіць літару ў любое слова, напрыклад мора — мозра, неба — 
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неааба… Губляецца сэнс, слова перастае выконваць сваю 

асноўную функцыю — забяспечваць камунікацыю. 

І ўсё ж уставіць у слова «лішнюю» літару можна, але ж толькі 

тады, калі гэта вынікае з законаў функцыянавання і развіцця 

мовы. Так і сталася з устаўнымі зычнымі: у беларускіх словах яны 

ўзніклі толькі пры пэўных умовах і для зручнасці маўлення. Напры-

клад, збег галосных прыводзіць да ўзнікнення зычнага паміж імі: 

паук — павук, кліент — [кл̓ійэнт]. Часцей за ўсё яны ўзнікаюць пры 

засваенні запазычаных і неўласцівых роднай мове спалучэнняў 

гукаў. Як бачым, наяўнасць устаўнога [в] адрознівае родную і ру-

скую мовы, тады калі ўстаўны [й] сведчыць пра іх блізкароднасць. 

Апошні гук не фіксуецца на пісьме. 

Часам устаўны гук можа прывесці да змены марфалагічнай 

будовы слова, што і адбылося з неазначальнай формай дзеяслова 

(інфінітывам). У пісьмовую пару перад ч з̓явіўся ўстаўны 

заднеязычны (г, к): мочи — могчи — магчы, лечи — легчи — легчы. 

Таму сёння маем неспрагальныя формы: стрыгчы, дапамагчы, 

бегчы, секчы, якіх няма ў іншых славянскіх мовах (польск. lec, moc, 

strzyc; руск. лечь, мочь, стричь; укр. легти, могти, стригти). 

Устаўка гука ў слова называецца эпентэзай (з грэч. 

epenthesis — устаўка). 

У «Правілах» 1959 г. напісанне ўстаўных гукаў разглядалася 

ў раздзеле «Прыстаўныя зычныя», што не зусім правамерна. Таму 

ў новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» 

правапіс прыстаўных і ўстаўных зычных дыферэнцыраваны. 

У прыватнасці, адзначаецца: перад націскным о ў сярэдзіне 

некаторых слоў пішацца ўстаўная літара в: ніводзін, Лявон, 

Лявончанка, Радзівонаў і інш. Перад націскным о ўзнікае в у словах 

навошта, нізавошта, наводмаш. 

У новай рэдакцыі пашыраны пералік слоў, у якіх перад 

націскным у ўзнікае в. Гаворыцца, што ўстаўная літара в пішацца 

ў сярэдзіне слоў перад націскным у: павук, цівун, каравул, есавул, 

а таксама ў вытворных ад іх словах незалежна ад месца націску: 

павукі́, павуці́нне, павучок; цівуном; каравульны; есавульскі, 

пад̓есавул. Устаўная літара в пішацца перад у ва ўласных імёнах 

і геаграфічных назвах: Матэвуш, Навум, Навумаўка, Тадэвуш. 
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Помнік 
«кур'ёзнай» 
літары, 
ці 
Правапіс 
Ў нескладовага 
і У складовага

7  верасня 2003 г. у геаграфічным цэнтры 

Еўропы — горадзе Полацку — быў устаноў-

лены помнік літары ў (у нескладовае, у ка-

роткае). Ён зроблены ў выглядзе стэлы, на 
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гранях якой размешчаны рэльефныя выявы 

літары. Помнік можа служыць сонечным 

гадзіннікам. Пры яго адкрыцці, што адбыва-

лася падчас святкавання Дня пісьменнасці, 

гаварылася пра ўнікальнасць літары ў, 

сцвярджалася, што такой літары няма 

ў іншых алфавітах свету, распавядалася пра 

непаўторную меладычнасць і мяккасць гука, 

пазначанага ёй. 

Інтэрнэт-прастора поўніцца і супрацьлеглымі меркаван-

ня мі, дзе і сёння можна знайсці зводкі пра гэтую падзею. Напры-

клад, 3 верасня 2003 г. беларускі карэспандэнт Рускай службы 

«Радыё “Свабода” перадаваў: «…Вскоре после оглашения идеи 

появились и ярые противники увековечения одной отдельно взя-

той буквы. Директор Института языкознания Национальной ака-

демии наук Белоруссии академик Александр Подлужный счи-

тает, что «у краткое» является лишней в белорусском алфавите. 

По его словам, данная буква возникла в 70-х годах XIX столетия, 

когда впервые стали записывать русским языком белорусский 

фольклор. Вначале она называлась «у с краткой», и только впо-

следствии возникло название «у краткое». Ученый также отметил, 

что употребление «у краткого», как и любой лишней буквы, ана-

логом которой в русском языке является «и краткое», несет мас-

су технических и полиграфических сложностей. Резюмируя свою 

позицию, Подлужный констатирует: «Открытие в Полоцке памят-

ника букве-паразиту является в определенной степени курьезом» 

(http://archive.svoboda.org/ll/cult/0903/ll.090303-2.asp). Гэ тую ін-

фар мацыю падхапілі іншыя СМІ, фіксуецца яна і ў Вікіпедыі. Былі 

і такія думкі: маўляў, перад тым, як паставіць помнік літары, трэба 

пахаваць яе. Не ўнікаючы ў сутнасць спрэчак, мусім заўважыць, што 

літара ў у беларускім алфавіце займае выбітное месца. Помнікі, як 

правіла, перажываюць чалавека…

Пра тое, што ў графіцы той ці іншай мовы ёсць «лішнія» 

літары, даводзіцца чуць нярэдка. Больш за тое, гукі, якія яны 

пазначаюць, часам называюць паразітарнымі. Да іх ліку, напры-

клад, адносяць устаўныя і прыстаўныя. Кідаецца ў вочы адна дэ-

таль: аўтары такіх выказванняў амаль заўсёды не з̓яўляюцца 
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натуральнымі носьбітамі той мовы, пра якую гавораць, або 

грэбуюць ёю. Узгадаем выказванні рускіх пра «простанародную» 

літару ё (маўленне «подлай чэрні»), якой таксама на радзіме яе 

«бацькі» Карамзіна пастаўлены помнік. 

Літара ў выкарыстоўваецца ў іншых алфавітах, напрыклад 

у дунганскім, уведзеным у 1953 г., у алфавіце азіяцкіх эскімосаў. 

Да распаду СССР выкарыстоўвалася ва ўзбекскай азбуцы, 

да лацінізацыі прымянялася ў асецінскіх тэкстах, да 1958 г. — 

у казахскім алфавіце. 

Гук [ў] уласцівы беларусам на працягу ўсёй гісторыі 

фарміравання, а затым функцыянавання роднай мовы. Іншая 

справа, што яго пазначэнне літарай было непаслядоўным 

або зусім адсутнічала, як гэта назіралася ў старабеларускім 

пісьменстве. 

Паводле энцыклапедыі «Беларуская мова» (1994), літа-

ра ў была прапанавана ў 1870 г. рускім філолагам Пятром Бяссо-

навым, які з̓яўляўся старшынёй Віленскай археаграфічнай камісіі 

(1865—1866), быў выдаўцом твораў народнай творчасці, напры-

клад зборніка «Беларускія песні» (1871). Доўгі час па тэхнічных 

прычынах пісалася як літара у. Больш паслядоўна ў беларускім 

пісьме выкарыстоўваецца з 1890-х гг. У лацінскай форме белару-

скага пісьма гук [ў] абазначаўся літарай , пасля — . 

Трэба спыніцца і на пытанні пра так званыя тэхнічныя 

цяжкасці дакамп̓ютарнага друку. Сёння гаварыць пра іх не вы-

падае, бо сучасныя паліграфічныя магутнасці зусім не тыя, 

што ў ХХ ст. Няма такой графемы, якой нельга было б пазна-

чыць і ў электронным варыянце. Дыякрытычныя знакі — розныя 

над-, пад-, радзей унутрырадковыя знакі, якія прымяняюцца не 

як самастойныя пазначэнні гукаў, а толькі для іх удакладнення 

ці змянення, — раней сапраўды стваралі шмат праблем. Най-

больш шырока выкарыстоўваюцца ў мовах, якія маюць лацінскі 

алфавіт. «Перагружаны» гукаадрознівальнымі дыякрытыкамі 

чэшская, славацкая, турэцкая, румынская, польская, літоўская, 

в̓етнамская мовы. У розных сістэмах такіх знакаў налічваецца 

ля пяці дзесяткаў. Дыякрытыкі не зусім прыдатныя да скорапісу: 

пісаць без адрыву пяра ад паперы, таму і сёння выклікаюць шмат 

нараканняў. 
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Узнікненне гука [ў] у гісторыі ўсходнеславянскіх моў 

звязваюць з падзеннем рэдукаваных: лавъка → лаўка. Аднак 

гэтаму гледжанню ёсць пярэчанні, якія зводзяцца да таго, што 

ў дзвюх суседніх — рускай і польскай — мовах змяненне в на ў не 

адбылося: кроў — кро[ф̓] — kre[f]. Адсюль робіцца выснова, што 

толькі стратай рэдукаваных ъ, ь змена в → ў не вытлумачваецца. 

І айчыннымі, і расійскімі лінгвістамі адзначаецца, што яшчэ да 

падзення рэдукаваных у дыялектах агульнаславянскай мовы 

існавалі два гукі [в]: губна-зубны (вілы, вецер) і губна-губны, які 

вымаўляўся перад о, у (восень, вуж). У пазіцыі перад зычнымі 

і ў абсалютным канцы слова пасля страты рэдукаваных у роднай 

мове стаў вымаўляцца губна-губны (білабіяльны): ровьнъи → 

роўны, дръвъ → дроў. 

Гук [ў] уласцівы не толькі беларускай і ўкраінскай мовам 

(хаця ў апошняй адпаведнай літары няма), але і шматлікім рускім 

гаворкам, у прыватнасці паўднёвым і паўночным. Пра гэта ў свой 

час гаварылі акадэмік А. Шахматаў і прафесары Л. Якубінскі, 

В. Іваноў. 

У роднай мове фанетычны закон змянення [в] на [ў] жывы, 

дзейнічае і сёння, чаго не скажаш пра пераход [л] ва [ў]. Кож-

ны гук [в] перад зычнымі і на канцы слова пераходзіць ва [ў] — 

і ў славянскіх, і ў запазычаных, і ва ўстарэлых словах, і ў наватво-

рах. Гук [л] не змяняецца на [ў]: калі мяккі (вельмі, польскі); у запа-

зычаннях (алкаголь, алмаз, балкон); у канцы назоўнікаў, у кароткіх 

формах прыметнікаў (стол, міл); у словах, у якіх узнікаюць беглыя 

галосныя (палка — палак); у складанаскарочаных словах (кал-

гас — калектыўная гаспадарка, калдамова — калектыўная дамо-

ва). Пераход [л] ва [ў] адбыўся яшчэ ва ўсходнеславянскай мове, 

у яе дыялектах, з якіх і развіліся беларуская і ўкраінская мовы. 

На сёння дзеянне гэтага закону спынена, ён мёртвы, яму не 

падпарадкоўваецца шмат слоў, у тым ліку наватворы. 

Гук [ў] можа ўтварыцца на месцы галоснага [у], чым 

вельмі вырозніваецца, бо займае прамежкавае становішча 

паміж галосным і зычным, г. зн. з̓яўляецца санорным. Можна 

сустрэць меркаванні пра эпентычнасць (устаўку) гэтага гука. 

У Фёдара Янкоўскага чытаем: «Спалучэнні галосных іу, ыу не 

маглі захавацца без змянення: паміж галосных узнік прыдыхальны 
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гук; такое фанетычнае спалучэнне абазначым іўу, ыўу: радыўус, 

кансіліўум, калёквіўум, прэзідыўум. Гэты прыдыхальны зычны на 

пісьме не абазначаецца» (Янкоўскі, Ф. М. Гістарычная граматыка 

беларускай мовы. — Мінск, 1989. — С. 128). Вучоны слушна 

заўважае адметнасць вымаўлення слоў такога тыпу. Не раз 

выказваліся прапановы «ўзаконіць» на пісьме гэты прыдыхальны 

гук, аднак агульнай падтрымкі яны не знайшлі, і правапісная норма 

засталася ранейшай: ў не пішацца ў запазычаных словах, якія 

заканчваюцца на -ум, -ус: прэзідыум, кансіліум, радыус, страус, 

соус і вытворных ад іх. 

Дарэчы, у новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» пераход [у] ва [ў] фіксуецца на пісьме намнога шырэй, 

чым у «Правілах» 1959 г., што стала сведчаннем актыўнага дзеяння 

фанетычнага закону пераходу [у] ва [ў]. 
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У   роднай мове гук [ў] можа з̓явіцца на мес-

цы [л], [у] і [в], што адпаведна пазначаец-

ца літарай ў, якая фіксуе на пісьме даволі 

спецыфічны гук і вылучае беларусаў ся-

род усходніх, заходніх, паўднёвых славян. 

Менавіта гэтай літары выпаў такі лёс, за што 

яна і была ўганаравана помнікам удзячнымі 

нашчадкамі. 

На сёння заўважаюцца розныя тэндэнцыі фанетычнага 

пераходу гукаў ва [ў]. У адным выпадку гэты працэс жывы, дзейнічае 

і зараз, у другім — спынены, мёртвы, як здарылася з пераходам 

гука [л] ва [ў] (калгас, параўн.: саўгас), у трэцім — пераход адбы-

ваецца непаслядоўна, што назіраем, напрыклад, у словах клоўн, 

джоўль і страус. Зразумела, гэта не магло не адбіцца на правапісе. 

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуа-

цыі» больш рэгламентаваны трэці выпадак, першыя два засталіся 

без змен. Пераход гука [у] ва [ў] якраз і займае вызначальнае мес-

ца ў правілах напісання «ў нескладовага» — такая назва літары 

апошнім часам атрымала пашырэнне. «У кароткае» мае традыцыю 

пазначэння, блізкую да кірылічнага «і кароткага» — гука [й], які 

адрозніваецца артыкуляцыяй: гук [й] з̓яўляецца сярэднеязычным, 

заўсёды мяккім, адзіным у такім родзе, тады калі [ў] адносіцца да 

губных, як і [б], [п], [м], [в]. Аб̓ядноўвае гэтыя два гукі спосаб іх 

утварэння: [ў] і [й] з̓яўляюцца шчыліннымі, санорнымі. Абодва 

гукі могуць чаргавацца з галоснымі: унук і да ўнука, ішоў і пайшоў. 

З таго, што яны не могуць утвараць склад (гэта і стала асноўнай 

прычынай аднясення іх да зычных), у навуковай літаратуры іх на-

зываюць нескладовымі. 
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Паводле новай рэдакцыі «Правіл», напісанне ў нескладова-

га стала амаль універсальным, строга вызначаным. 

Нескладовае ў пішацца згодна з беларускім літаратурным 

вымаўленнем пасля галосных:

 • пры чаргаванні [у] з [ў]:

 � у пачатку слова (калі гэта слова не пачынае сказ і перад ім 

няма знакаў прыпынку): на ўвесь дзень (ад усіх), моцны ўдар 

(ад удару), хацела ўзяць (хацеў узяць), сонца ўзімку (месяц 

узімку), крыкі «ўра» (крык «ура»), для ўніята (з уніятам), ва 

ўніверсітэце (перад універсітэтам), на ўзвей-вецер (сцяг 

узвіўся), ледзьве ўчуў (раптам учуў);

 � у сярэдзіне слова пасля галосных перад зыч нымі: 

аўдыенцыя, саўна, фаўна, аўдыякасета, аўра, джоўль, 

каўчук, маўзер, маўр, паўза, раўнд, еўра; але: траур;

 • пры чаргаванні [л] з [ў]: даў, мыў, казаў, змоўклі, воўк, шоўк, 

шчоўк, поўны, коўзкі, моўчкі, паўметра, боўтаць; але: палка, 

памылка, сеялка, Алдан, Алжыр, Албанія, Волга, Валдай, 

Балгарыя;

 • пры чаргаванні [в] з [ў]: лаўка (лава), крыўда (крывы), зноўку 

(новы), аўса (авёс), бацькаў (бацькавы), кроў (крыві), любоў 

(любові), кароў (карова), гатоў (гатовы), аўчына, аўторак, каўбой, 

аўгур, Аўстрыя, Аўдоцця, Аўрора, Каўказ, Боўш, Роўда, аўгіевы 

стайні; але: краіна В̓етнам, рака Влтава, армія В̓етконга, змаганне 

за В̓енцьян. 

Як бачым, ліквідавана адно з выключэнняў, калі запазыча-

ныя словы з пачатковым у не падлягалі асноўнаму правілу. З увя-

дзеннем у дзеянне закона пішам: праграмная ўверцюра, была 

ўзурпатаркай, паводле ўльтыматуму, ля ўнівермага, вядомы 

ўніверсал, пра ўнітарызм, вымушаны ўніфікаваць, вялікі ўраган, 

да ўрану, няма ўрбанізму, мова ўрду, ва ўтылітарызме, не было 

ўтылю, жанчына-ўролаг, выглядае ўтапічным і інш. 

Пашырана перадача на пісьме чаргавання [у] з [ў] пасля 

галосных у словах іншамоўнага паходжання: Адамстаўн (адзіны 

населены пункт вострава Піткерн), Янгстаўн (горад у ЗША, штат 

Агаё), пакгаўз, блокгаўз, брудэргаўз, экзэрціргаўз, цэйхгаўз, 

нактоўз (падстаўка ў выглядзе шафы для ўстаноўкі магнітнага ком-

паса на судне), прыўз, хаўз (басейн), накдаўн, плаўн (травяністая 
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наземная споравая расліна), аўт, тайм-аўт, лакаўт, накаўт, скаўт, 

бойскаўт, раўт (урачыстасць, прыём), абляўт, далучаны ўмляўт, 

даўн, клоўн, чаўш (сорт вінаграду), ноўтбук і інш. 

На канцы запазычаных слоў ненаціскное у не скарачаецца: 

фрау, Шоу, Ландау, Каратау, Дахау, Цеміртау, у тым ліку ў словах, 

якія пішуцца праз злучок: ток-шоу, шоу-біз, шоу-рум, ноу-хау. 

Калі канцавое у пры ўтварэнні слова можа закрыць склад, то яно 

пераходзіць ва ў нескладовае: шоўмен. 

Гук [у] пад націскам не чаргуецца з [ў]: да урны, Брэсцкая 

унія, групоўка ультра, норма і узус, насілі унты, арнауты, бакаут, 

багауды, тэург, дэміург, чулася уханне, аул, баул, аукаць, 

у выклічніках у (у, нягоднікі!), ух (ух ты!), уй (уй, які смешны!). 

Строгую акрэсленасць правапісу ў нескладовага ў за-

па зычаных словах забяспечвае наступная норма: гук [у] не 

чаргуецца з [ў] у запазычаных словах, якія заканчваюцца на -ум, 

-ус: прэзідыум, кансіліум, радыус, страус, соус і вытворных ад 

іх. Да ліку такіх слоў адносяцца: калёквіум, паладыум, медыум, 

рэмедыум, аідыум, аспідыум, кампендыум, калодыум, подыум, 

элізіум, сімпозіум, эленіум, прасцэніум, кандамініум, дэльфініум, 

патрымоніум, опіум, акварыум, разарыум, акіянарыум, тэрарыум, 

крытэрыум, прэторыум, магніторыум, атрыум, антурыум, 

кансорцыум, індывідуум, вакуум, фарвакуум, кантынуум, раус, 

чаус, нуклеус, цэрэус, наніус, гарпіус, страдыварыус, архіварыус, 

натарыус, актуарыус, харыус, анчоус. Звернем увагу на тое, 

што пры змене слова напісанне ў нескладовага не мяняецца: 

архіварыусы, натарыусы, індывідуумны і г. д. 

Гук [у] на пачатку ўласных імёнаў і назваў заўсёды 

перадаецца вялікай літарай У складовае без надрадковага 

значка: ва Узбекістан (для ўзбекаў), на Уральскіх гарах (на 

ўральскіх дарогах), на Украіне (за ўкраінцаў), за Уладзіміра, каля 

Уладзіслава, да Усяслава. Гэтае правіла засталося нязменным 

і датычыць усіх імёнаў уласных. Калі ж запіс ідзе вялікімі літарамі, то 

ён павінен падлягаць агульным правілам: БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ 

ЎНІВЕРСІТЭТ ВІТАЕ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ. 

Не скарачаецца у ў літарных абрэвіятурах: пашпарт 

выдадзены Першамайскім РУУС, але: Саўнаркам (Савет Народных 

Камісараў), Саўмін (Савет Міністраў). 
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Як адзначалася, у не скарачаецца пасля знакаў пры-

пынку, да якіх адносяцца кропка, коска, працяжнік, двукроп̓е, 

дужкі, шматкроп̓е. Апошнім часам да знакаў прыпынку адно-

сяць і смайлікі (эматыконы), якія шырока прымяняюцца на фору-

мах, у чатах, sms, электроннай пошце. «Вынаходства» першага 

смайліка прыпісваецца Фалману Скоту — прафесару Універсітэта 

Карнегі-Мелана штата Пенсільванія (ЗША). Функцыя, якую вы-

конвае смайлік, блізкая да функцыі знака прыпынку, таму ўсё час-

цей у беларускамоўнай інтэрнэт-прасторы можна сустрэць такія 

запісы: стаяла :-) у вачах радасць; мне было :-( у цябе сумна. На дум-

ку расійскага арт-дырэктара, заснавальніка найбуйнейшай студыі 

вэб-дызайну ў рунэце Арцемія Лебедзева, «смайлікі незаслужана 

лічацца другасортным выяўленчым прыёмам» (Лебедзеў, А. Не-

фармальная тыпаграфіка). Аўтар «Ководства» лічыць іх важным 

элементам у тыпаграфіцы, семіётыцы і візуалізацыі. 

Не з̓яўляюцца знакамі прыпынку квадратныя дужкі, 

злучок і двукоссе. Напісанне ў нескладовага пасля іх падлягае 

агульным правілам: гук [у] ў словах, мастакі-ўмельцы, хлопцы-

ўдальцы, часопіс «Роднае слова» ўдала спалучае… 

У вершаваных творах ў нескладовае можа мець фанетыка-

інтанацыйную нагрузку, якая надае асаблівую рытміку, мела-

дыч насць, спеўнасць: Паміж пустак, балот беларускай зямлі, На 

ўзбярэжжы ракі шумнацечнай, Дрэмле памятка дзён, што ў ня быт 

уцяклі, — Ўдзірванелы курган векавечны. Дуб галлё распусціў 

каранасты над ім, Сухазелле у грудзі ўпілося… (Янка Купала. 

«Курган»). Такі стылістычны прыём вымагае ад аўтара асаблівага 

моўнага густу, адчування фонікі верша, чаго не заўсёды скажаш 

пра сучаснікаў, якія прыбягаюць да гэтага прыёму: Ў добры час, на 

улонні вясковым…
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У   новай рэдакцыі «Правіл беларускай 

арфаграфіі і пунк  туа цыі» напісанне літа-

ры й вызначаецца ў параграфе «Не скла-

довае й», хаця пытанні яе напісання рэ-

гламентуюцца яшчэ двума параграфамі: 

«Пры стаўкі», «Спалучэнні галосных у за-

пазычаных словах». Апошні, якога не было 

ў праекце НАН Беларусі, быў вымушаны 

распаўсюджанасцю ў за пазычаных словах 

спалучэння й + галосны (йо, йе, йа), што 

ў беларускай мове перадаецца праз ё, е, я: 
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маёр, ёд, езуіт, більён, фае, Мая і інш. 

Праігнараваць даволі распаўсюджаную 

з̓яву было нельга. Напісанне й пасля 

прыставак заняло сваё месца ў главе 5 

«Правапіс некаторых марфем». На першы 

погляд можа падацца, што гаворка ідзе 

пра адно і тое ж. Аднак пры ўважлівым раз-

глядзе відавочным становіцца наступнае. 

Асноўнае прызначэнне параграфа «Не-

складовае й», які ўзнік на месцы «І (скла-

довае) і й (нескладовае) пасля прыставак» 

«Правіл» (1959), — адцяніць спецыфічную 

фанетычную рысу роднай мовы: гук [і] можа 

чаргавацца з гукамі [й], [ы] ці захоўвацца. 

Гэта мае важнае значэнне, калі параўнаць 

наяўнасць гука [й] і яго аба значэнне літа-

рай й у трох усходнеславянскіх мовах: бе-

ларускай, рускай і ўкраінскай. 

У роднай мове з гукам [й] звязана шмат працэсаў, якія 

вылучаюць яе паводле тэорыі эканоміі маўленчых намаганняў: 

эканомнымі сродкамі перадаць як мага больш інфармацыі. Для 

ілюстрацыі суаднясём марфалагічныя формы: добры і добрый, 

сіні і синий, вялікі і великий. Паводле «Зваротнага слоўніка» 

(http://www.dictionnaire.narod.ru/reverse.htm) агульнай колькасцю 

99 430 адзінак, у рускай мове на гук [й] заканчваецца 20 866 слоў. 

Калі спраектаваць гэта на беларускую мову, то іх прыблізна 

на 18 тыс. менш. Лічба даволі паказальная… Уявім, колькі 

пісьмовых і гукавых намаганняў, рухаў органаў вымаўлення і рукі 

(пры напісанні) будуць празмернымі, бо мы добра адрозніваем 

прыметнікавыя, займеннікавыя, дзеепрыметнікавыя формы і без 

канцавога [й]: гнуткі — гибкий, гэткі — этакий, коўкі — ковкий, ля-

жачы — лежачий і тысячы іншых слоў. Няма яго і ў польскіх фор-

мах: dobry, stary і г. д. У банальнай статыстыцы адцяняецца зла-

джанасць той ці іншай мовы, могуць быць вызначаны тэндэнцыі 

ў яе развіцці. 

Страта канцавога й — працэс гістарычны і вымушаны ў роз-

ных выпадках рознымі прычынамі. На сучасным этапе назіраем, як 
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сказалі б некаторыя лінгвісты, «паразітарную сутнасць» й у рускай 

і ўкраінскай мовах. Хаця рабіць такія вывады — справа не зусім 

годная, бо кожная мова мае свой арсенал эканомных і, так бы 

мовіць, лішкавых сродкаў, якія не супрацьпастаўлены, а сістэмна 

арганізаваны. Такое становішча спраў выразна адбілася і на лёсе 

літары й. 

У кірыліцы літара й не мела свайго пэўнага месца і не 

раз цярпела ад розных асоб, рэформаў. Так, у грамадзянскім 

шрыфце, уведзеным Пятром І у 1708 г., з прычыны ліквідацыі ўсіх 

дыякрытычных знакаў быў адменены і сімвал й, аднак вернуты 

пры канчатковым афармленні грамадзянскай азбукі ў 1735 г., 

што дае падставы некаторым даследчыкам увогуле датаваць 

гэтым годам з̓яўленне літары й. У старабеларускай графіцы яна 

пачынае ўжывацца з канца XVI ст. (А. М. Булыка). Да рэформы 

1917—1918 гг. у алфавіце ў лік літар не ўключалася, у слоўніках 

аб̓ядноўвалася з літарай и. У XVIII—XIX стст. літара й увайшла 

ў грамадзянскія шрыфты балгарскай, украінскай і беларускай моў. 

Да сярэдзіны XIX ст. выкарыстоўвалася ў сербаў, але затым была 

заменена лацінскім ётам (j). Ва ўкраінскай і балгарскай мовах 

няма літары ё, таму замест яе ў пачатку слоў і пасля галосных 

выкарыстоўваецца спалучэнне йо. 

Правілы напісання літары й у новай рэдакцыі амаль не 

памяняліся. Канкрэтныя змены датычацца толькі пачатковага [й] 

у запазычаннях. «Правіламі» (2008) прадпісваецца: гук [і] пасля 

прыставак, якія заканчваюцца на галосны, чаргуецца з [й] 

і перадаецца на пісьме літарай й:

 • у словах з коранем іс-ці, ігр-аць, ім-я, інач-ай на месцы 

ненаціскнога пачатковага каранёвага [і]: зайсці, прыйсці, 

прыйшоў, пайшоў, выйду, выйшаў, увайсці, выйграць, зайграць, 

перайграць, выйгрыш, перайменаваць, найменне, займенны, 

займеннік, пайменны, перайначыць, перайначванне;

 • у словах займаць, наймаць, пераймаць, перайманне, 

праймаць. 

У астатніх выпадках пачатковы каранёвы гук [і] захоў ваец-

ца пасля прыставак на галосны: заіскрыцца, заікацца, заінець, 

праіснаваць, заінтрыгаваць, праілюстраваць, праінфармаваць, 

неістотны, Прыіртышша, Заішым̓е, Заілійскі, праіранскі. Як 
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бачым, правіла перадачы гука [й] у гэтых выпадках стала больш 

рэгламентаваным. 

У словах, утвораных ад дзеясловаў ісці, іграць пры дапамо-

зе прыставак на зычны (аб-, ад-, над-, раз-, уз- і інш.), [і] чаргу-

ецца з [ы]: абышоў, узышоў, абысці, надысці, падысці, разысціся, 

падыграць, абыграць і інш. 

У сярэдзіне запазычаных слоў, у тым ліку ва ўласных 

назвах, літара й пішацца толькі перад зычнымі: дызайн, Кландайк, 

Драйзер, Айні, лайнер, камбайн. 

Засяродзьце ўвагу: гукавое спалучэнне зычнага гука [й] 

з галоснымі ў словах іншамоўнага паходжання перадаецца 

ётаванымі галоснымі, як і ў словах уласнабеларускіх:

 • на пачатку слова: Ёфе, Нью-Ёрк;

 • пасля галоснага ў сярэдзіне слова: маёр, маярат, маянэз, раён, 

Аюнскі;

 • пасля галоснага на канцы слова: фае, секвоя, Мая, Папая. 

Слоў з пачатковым [й] мала, часцей за ўсё гэта імёны 

ўласныя. Прывядзём іх больш поўны пералік: [йэ] — Ханс Хенрык 

Егер, Іштван Едлік, Езд (горад у Іране), Эльфрыда Елінэк, уранавыя 

Еліры, Елоўнайф (горад у Канадзе), Елоўстан (прыток ракі Місуры), 

Ельскі ўніверсітэт, Зігмунд Ен, Ена (горад у Германіі), Вальтэр Енс, 

Вільгельм Енсэн, енскія рамантыкі, Енчэпінг (горад у Швецыі), 

Анкер Ергенсэн, Еркская астранамічная абсерваторыя, Хасэ 

Ера; [йі] — Іглава (горад у Чэхіі), Іржы Падэбрад, Уільям Батлер 

Ітс (вымаўляецца і ётавае — [йі]); [йо] — Слабадан Ёванавіч, 

Франчэска Ёўкаў. 
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У   беларускай мове некаторыя гукі могуць 

падаўжацца, а літары на стыку марфем па-

двойвацца. Першы працэс вызначаецца як 

фанетычны, другі — як марфалагічны. 

У «Правілах» (1959) падаўжэнне і падваенне не ад роз-

нівалася і падавалася ў адным параграфе «Падоўжаныя зычныя», 

што прыводзіла да змешвання розных моўных з̓яў. Услед за 

гэтым у некаторых падручніках сталі выдзяляць падаўжэнне 

марфалагічнае і фанетычнае. Такое меркаванне грунтавалася, 

відаць, на простым супадзенні зычных літар у словах тыпу 

каменны і насенне, бяззубы і палоззе. Аднак прыведзеныя словы 
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нават пры павярхоўным разглядзе значна розняцца: у першым 

выпадку назіраем стык марфем — кораня і суфікса (камен + н + ы), 

прыстаўкі і кораня (бяз + зуб + ы), у другім — падоўжаныя зычныя, 

якія на пісьме абазначаюцца падвоеным напісаннем (збожжа, 

застрэшша, заданне) ці трыграфічна (стагоддзе, моладдзю). 

Як бачым, у фанетычнай сістэме роднай мовы зычныя мо-

гуць адрознівацца паводле даўжыні. Падоўжаныя (доўгія) зычныя 

ўтварыліся ў выніку змянення некаторых гукавых спалучэнняў па 

схеме: мяккі зычны + ь (рэдукаваны галосны) + j. На сёння гэта на-

глядаем у назоўніках ніякага, жаночага і мужчынскага роду: зелле, 

ралля, суддзя; у творным склоне назоўнікаў жаночага роду: сол-

лю; некаторых прыслоўях: увушшу. Заўважым, што падоўжыліся 

мяккія зычныя. 

Шыпячыя [ж], [ш] і [ч] у агульнаславянскай і ўсходне-

славянскай мовах былі толькі мяккімі і не мелі адпаведных пар-

ных па цвёрдасці. Прыблізна ў канцы ХVІ ст. усе шыпячыя, у тым 

ліку дж, зацвярдзелі. Зацвярдзенню падпарадкаваліся таксама 

падоўжаныя шыпячыя. У беларускай мове зацвярдзела і спалучэн-

не шч. Вось адкуль натуральная рыса беларусаў, якая вылучае іх 

з рускамоўнага асяроддзя, — цвёрдае [ч], [шч]. У рускай жа мове 

зацвярдзенне шыпячых адбылося непаслядоўна: [ноч̓], [ч̓истый]; 

але: [нош] (нож), [рош] (рожь) і інш. 

Да падоўжаных адносяцца гукі [ж], [з̓], [дз̓], [л̓], [н̓], 

[с̓], [ц̓], [ч], [ш]. Часам іх уносяць у лік алфавіту, павялічваючы 

адпаведна колькасць беларускіх зычных. Падаўжэнне адбываецца 

ў інтэрвакальным становішчы (паміж галоснымі). Параўнаем: рус. 

веселье [э + л + (ь) + j + э] і бел. вяселле [э + л + л + э] = [э + л̓л̓ + э]. 

Навідавоку дзеянне тэорыі маўленчых намаганняў: перадача 

гукавых спалучэнняў у рускай мове адбываецца пры дапамозе [j], 

а ў беларускай — пры дапамозе поўнага прыпадабнення гукаў, 

сцяжэння ў адзін. Такое падаўжэннне зычных уласціва і ўкраінскай 

мове. 

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунк-

туацыі» перадача на пісьме падаўжэння і падваення рэгламен-

тавана, што падаецца ў § 17 «Падоўжаныя і падвоеныя зычныя». 

У ім гаворыцца, што на пісьме падоўжаныя зычныя ж, з, дз, л, н, 

с, ц, ч, ш, якія стаяць паміж галоснымі, абазначаюцца падвоеным 
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напісаннем адпаведных літар (падоўжанае дз на пісьме перада-

ецца як ддз): замужжа, Залужжа, раздарожжа, ружжо, маззю, 

рыззё, суддзя, разводдзе, ладдзя, пападдзя, колле, вяселле, на-

ваколле, карэнне, насенне, вараннё, двукоссе, калоссе, адкрыц-

цё, дзесяццю, жыццё, забыццё, куцця, мыццё, пятнаццаццю, пяц-

цю, пяццюдзесяццю, свацця, суквецце, ламачча, ноччу, Уручча, 

зацішша, узвышша, мышшу. Да іх таксама адносяцца словы, якія 

ў пачатковай форме не маюць падаўжэння: боязь — бояззю, дро-

бязь — дробяззю, повязь — повяззю, вось — воссю, рысь — рыссю, 

Беларусь — Беларуссю, памяць — памяццю. 

Запазычаныя словы, якія заўсёды прыцягваюць да сябе 

асаблівую ўвагу, сталі падлягаць даволі простаму правілу яшчэ 

з «Правіл» (1959): у запазычаных словах, у тым ліку ва ўласных 

імёнах і назвах, і вытворных ад іх словах падвоеныя літары 

звычайна не пішуцца: граматыка, група, калектыў, калекцыя, 

сума, карэспандэнт, каса, касір, тэрыторыя, піца, саміт; Ала, Васа, 

Генадзь, Іна, Нона, Іпаліт, Кірыл, Адэса, Калькута, Марока, Ніца. 

Але ёсць невялікая група слоў, якія па традыцыі пішуцца з дзвюма 

аднолькавымі літарамі: бонна, донна, дурра (расліна), манна, 

панна, ванна, мадонна, мецца-сапрана, саванна; Ганна, Жанна, 

Сюзанна, Мекка і інш. Калі ж у словах, у тым ліку ў запазычаных, 

на стыку марфем апынаюцца аднолькавыя літары, то яны захоў-

ваюцца: іррацыянальны, сюррэалізм, рассыпаць, транссудат, 

аббіць, аддаць, раззлаваць, ззелянець, ссячы; мяккі, гадзіннік, 

дрэнны і г. д. Тое ж датычыць і частак складаных слоў: бэккрос, 

бургграф, вакуумметрыя, омметр, паккамера, шматтамовы; 

паліттэхнолаг. 

Ва ўласных імёнах і назвах падоўжанае вымаўленне зычных 

адлюстроўваецца на пісьме: Аўгіння, Аксіння, Анісся, Аўдоцця, 

Наталля, Таццяна, Усціння, Фядосся, Траццякоўка; Краснаполле, 

Залессе, Закарпацце і інш.; але: Ілья, Емяльян, Касьян, Ульян, 

Ульяна, Юльян, Юльяна, Традзьякоўскі і вытворныя ад іх: Ільін, 

Ільіч, Ільінскі, Ільічоўка, Ульянаў, Ульянаўск, ульянаўскі і інш. 

Звернем увагу, што прыстаўкі на -д перад коранем, які 

пачынаецца з дз, пішуцца нязменна: аддзел, аддзячыць, пад-

дзець, Наддзвінне. 
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«Цвёрды» 
і «рашучы» Ь, 
ці 
Правапіс 
мяккага знака

Мяккі знак у гісторыі беларускага пісьма зай-

мае асаблівае месца. Часам ён станавіўся 

аб̓ектам кпінаў за сваю «нікчэмную 

паўсюднасць», а часцей узводзіўся у аб-

салют, становячыся сімвалам адраджэн-

ня роднай мовы. Полюсныя меркаванні 

прыдавалі своеасаблівы смак: тэма абра-

стала палітычнымі матывамі, узбройва-

ла аргументамі як апанентаў адмены ь, 

так і заўзятараў дарэформеннага (1933) 

правапісу. 
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Рэформай правапісу 1933 г. прадпісвалася выкарыстоў-

ваць ь толькі для абазначэння спрадвечнай мяккасці, якая 

назіраецца і перад цвёрдымі: Кузьме — Кузьма, на пісьме — 

пісьмо. Напісанне мяккага знака пры так званай суседняй 

мяккасці (вымушанай гукавой пазіцыяй, напрыклад сьціпласьць) 

адмянялася. Паводле новага правапісу сталі пісаць снег, звер, 

дзверы. 

Асноўнае правіла напісання ь лічыцца ўніверсальным 

для роднай і рускай моў: мяккі знак пішацца ў сярэдзіне слова 

пасля мяккіх, калі наступны мяккі можа чаргавацца з цвёрдым: 

цьмяны — цьма, у барацьбе — барацьба. 

У пісьмовай практыцы мы прызвычаіліся графемай ь аба-

значаць мяккасць на канцы слова: лось, пень, конь, ветразь. 

Шчыра казаць, самі паняцці мяккага і цвёрдага (у рускай мове) 

знакаў узніклі параўнальна нядаўна: калі перасталі існаваць рэ-

дукаваныя ер (ь) і ёр (ъ), са стратай якіх звязаны амаль рэвалю-

цыйныя змены ва ўсходнеславянскіх мовах. Да 1917—1918 гг. 

у рускай мове ўсе словы, якія заканчваліся на зычны, павінны 

былі пісацца з ь ці з ъ: въ толкъ, съ полкомъ, конь, грань. 

Сёння цяжка не пагадзіцца з тым, што адмена ў 1917—

1918 гг. у рускай мове цвёрдага знака на канцы слоў тыпу онъ, 

столъ, возъ ёсць прагрэсіўны крок у напрамку эканоміі і паперы, 

і маўленчых намаганняў носьбіта рускай мовы. Цвёрды знак на той 

час у канцавой пазіцыі стаў неінфарматыўным, ён страціў сваю 

функцыю, і яго лёгка можна было зняць з правапісу. У Вікіпедыі 

знаходзім: «…дастаткова бескарысны ъ на канцы слоў займаў 

прыкладна 4 % аб̓ёму тэксту, і, па падліках Л. В. Успенскага, 

да рэформы правапісу на яго штогод ішло каля 8,5 млн лішніх 

старонак» (http://ru.wikipedia.org/wiki). У рускай мове цвёрды 

знак стаў празмерным. Чаму прыводжу такія аналогіі?

Усходнеславянскія мовы функцыянуюць у блізкай роднасці 

і вылучыліся ў розныя групы параўнальна нядаўна. Што для 

мовы шэсць стагоддзяў? Хвіліна для жыцця чалавека. Гэта зараз 

рускі, беларус, украінец амаль разумеюць адзін аднаго, а дайце 

яшчэ з дзясятак стагоддзяў. Што будзе пры натуральным ходзе 

развіцця? Мовы настолькі аддаляцца, што наўрад ці мы будзем 

такімі зразумелымі, як сёння. І гэта заканамерна, бо мовы 
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адгаліноўваюцца адна ад адной, утвараючы новыя сем̓і. Праўда, 

для гэтага патрэбна адна істотная ўмова — каб засталіся яе 

носьбіты… 

Як для рускай мовы стаў празмерным на канцы слова 

цвёрды знак, былы ёр, так для нашай — мяккі, былы ер, пры 

абазначэнні асіміляцыйнай мяккасці. І на пачатку ХХ ст., і на пачатку 

ХХІ ст. шматлікімі рупліўцамі чамусьці не бралася і не бярэцца 

зараз пад увагу тая акалічнасць, што пазначэнне асіміляцыйных 

працэсаў (прыпадабнення аднаго зычнага да другога ў суседстве: 

кладка — [клатка], вакзал — [вагзал], сшытак — [шшытак], 

знесці — [з̓н̓эс̓ц̓і]) справа не арфаграфіі, а другой навукі — 

арфаэпіі. Арфаэпічная норма дыктуе: значная частка зычных гукаў, 

асабліва [з], [с], прыпадабняецца па мяккасці. Выключэннем 

з̓яўляюцца заднеязычныя і губныя: склеп — [скл̓эп], плюралізм — 

[пл̓урал̓ізм]. Нельга ламацца ў адчыненыя дзверы, як і нельга 

двойчы ўвайсці ў адну раку...

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» ўслед за «Правіламі» (1959) вылучаюцца змякчальны 

і раздзяляльны ь. Істотных змен у правапісе змякчальнага ь няма, 

акрамя таго, што было ліквідавана выключэнне, якое датычылася 

прыметнікаў, утвораных ад кітайскіх назваў. 

Мяккі знак пішацца пасля зычных з, л, н, с, ц (з мяккага т), 

дз (з мяккага д):

 • для абазначэння на пісьме мяккасці зычнага на канцы слова: 

мядзведзь, дзень, соль, вось, чытаць, пісаць, стань, кінь, лезь, 

шэсць, дзесяць, штось, дзесь, кудысь, чагось, вішань, кухань, 

соцень, песень;

 • для абазначэння на пісьме мяккасці зычнага перад цвёрдым 

зычным: дзядзька, бацька, касьба, барацьба, пісьмо, Вязьма, 

Кузьма, восьмы, процьма, дзьмухавец;

 • для абазначэння на пісьме мяккасці зычнага перад наступным 

мяккім зычным тады, калі пры змене формы таго ж слова (або 

пры замене яго другім словам таго ж кораня) гэты мяккі зычны 

становіцца цвёрдым, а папярэдні зычны захоўвае сваю мяккасць: 

барацьбе, барацьбіт (барацьба), пісьменнік (пісьмо), васьмі, вась-

мю (восьмы), цьмяны (цьма). Калі пры змене формы таго ж слова 

(або пры замене яго другім словам таго ж кораня) мяккасць зычных 
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не захоўваецца, то мяккасць зычнага перад наступным мяккім зыч-

ным на пісьме мяккім знакам не абазначаецца: дзве — два, шэсць — 

шосты, звінець — звон. 

Мяккі знак пішацца для абазначэння мяккасці зычных 

у дзеясловах загаднага ладу:

 • перад канчаткам першай асобы множнага ліку -ма: кіньма, 

сядзьма, станьма;

 • перад канчаткам другой асобы множнага ліку -це: будзьце, 

кіньце, сядзьце, станьце, намыльце;

 • перад зваротнай часціцай -ся: кінься, звесься. 

Мяккі знак пішацца для абазначэння мяккасці зычных 

у назоўніках перад канчаткам творнага склону множнага ліку -мі: 

коньмі, людзьмі, грудзьмі, дзецьмі. 

Мяккі знак пішацца:

 • у складаных лічэбніках: пяцьдзясят, пяцьсот, шэсцьсот, 

дзевяцьсот;

 • у часціцы -сьці, якая ўваходзіць у склад слова: штосьці, ча-

госьці, кудысьці, дзесьці, чамусьці, якісьці;

 • у слове ледзьве. 

Мяккі знак пішацца для абазначэння на пісьме мяккасці 

[л] перад зычнымі: пальцы, кольцы, відэльцы, сальца, вальцы, 

колькі, толькі, гульні, вельмі, Альф̓еры, бразільскі (Бразілія), 

венесуэльскі (Венесуэла), уральскі (Урал), лепельскі (Лепель), 

лільскі (Ліль), Мангальф̓е. 

Мяккі знак пішацца для абазначэння на пісьме мяк-

касці [н]:

 • перад суфіксам -к-, а таксама перад суфіксам -чык- (калі 

слова без суфікса -чык- заканчваецца мяккім знакам): песенька, 

вішанька, нянька (і няньчыць); каменьчык (камень), праменьчык 

(прамень), карэньчык (корань), агеньчык (агонь); 

 • перад суфіксам -ск- у прыметніках, утвораных ад назваў 

месяцаў, якія заканчваюцца мяккім [н̓], і назоўніка во сень: 

студзеньскі, чэрвеньскі, ліпеньскі, снежаньскі, восеньскі, а так-

сама ў суадносных уласных назвах: Чэрвеньскі раён, Ліпеньская 

школа;

 • у суфіксе -еньк- (-эньк-, -аньк-): маленькі, да ра жэнькі, 

прыгожанькі. 
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Мяккі знак не пішацца:

 • пасля шыпячых (ж, дж, ч, ш), р, ц (не з т мяккага) і д, т, а таксама 

пасля губных б, в, м, п, ф: дождж, ноч, мыш, цар, купец, голуб, 

п̓едэстал, сям̓я, В̓етнам, верф; 

 • пасля з, с, ц, дз перад мяккімі зычнымі, калі пры змене формы 

таго ж слова (або пры замене яго другім словам таго ж кораня) 

нельга паставіць гэтыя з, с, ц, дз перад цвёрдым зычным: песня — 

песні — песнямі, звер — зверам — звяроў, свет — свяціць — 

асвятленне, дзверы — дзвярэй, чацвер — чацвяргом, чацвёрты — 

чацвярціна — чацверыком, цвёрды — сцвярджаць; схіліцца, скінуць, 

ёсць, Дзвіна, Дзмітрый; 

 • пры падаўжэнні зычных: насенне, ралля, галлё, калоссе, 

а таксама падваенні: ззяць;

 • у прыметніках з суфіксам -ск-, утвораных ад назоўнікаў на -нь: 

конскі (конь), астраханскі (Астрахань), любанскі (Любань), плзенскі 

(Плзень), чань-чунскі (Чань-Чунь), цянь-шанскі (Цянь-Шань). 

Звернем увагу на апошні абзац: якраз у ім ідзе гаворка пра 

прыметнікі, утвораныя ад кітайскіх назваў на -нь. 
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Літара ь у роднай мове выконвае дзве даволі 

важныя функцыі: змякчальную — перадаваць 

мяккасць папярэдняй літары (дзень, песень, 

гляньце) і раздзяляльную — перадаваць 

асобнае вымаўленне зычных з наступнымі 

галоснымі (мільён, куп̓істы, В̓етнам). 

Апошняя функцыя не заўсёды вызначаецца 

карыстальнікамі мовы, і прычына гэтаму апо-

страф, які ў нашым пісьме выступае таксама 

ў ролі раздзяляльнага знака. Адсюль часам 
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раздзяляльны мяккі знак і апостраф блы-

таюцца: інтэрв̓ю і няправільнае інтэрвью. 

У слове з̓яднаць [з] памылкова вымаўляецца 

цвёрда. Хаця ў гэтым выпадку гук [з̓] павінен 

гучаць мякка. Ён раздзяляецца ад наступных 

галосных гукам [j], які па традыцыі «хаваец-

ца» ў літары я. 

Нязмушаных носьбітаў двухмоўя, якія памылкова ставяць 

знак роўнасці паміж апострафам і рускім цвёрдым знакам (ёрам, 

ёрыкам), такая сітуацыя заводзіць у зман. У рускай мове назва 

літары ъ «цвёрды знак» цалкам апраўдвала сябе да рэформы 

1917—1918 гг., калі ён пісаўся сапраўды пасля цвёрдых зычных, не 

абазначаючы ніякага гука (узгадаем: столъ, боръ). Пасля рэформы 

назва літары стала ўмоўнай, бо ў рускай мове цвёрды знак, як 

і ў роднай апостраф, пазначае раздзельнасць вымаўлення, а не 

цвёрдасць папярэдняга зычнага. 

Такім чынам, памылкова лічыць, што зычны гук, пасля яко-

га стаіць апостраф, заўсёды трэба вымаўляць цвёрда. У большасці 

выпадкаў гэта сапраўды так: б̓е — [бjэ], ад̓ехаць — [адjэхац̓], 

сем̓янін — [с̓эмjан̓ін]. Аднак гукі [з], [н] памякчаюцца перад [j] 

(Фанетыка беларускай літаратурнай мовы. — Мінск, 1989. — 

С. 324—325). Напрыклад, з̓есці — [з̓jэс̓ц̓і], кан̓юнктура — 

[кан̓jунктура], ін̓екцыя — [ін̓jэкцыjа]. Надрадковы знак ̓ , як бачым, 

можа пазначаць і мяккасць гука ў транскрыпцыі — гуказапісе сло ва. 

Гук [j] з̓яўляецца заўсёды мяккім, таму ў транскрыбіраваных сло-

вах мяккасць яго звычайна не паказваецца. 

У беларускай графіцы апостраф як раздзяляльны сродак 

стаў выкарыстоўвацца ў «Беларускай граматыцы для школ» 

Браніслава Тарашкевіча. Аднак канчатковае замацаванне за ім гэ-

тай функцыі адбылося пасля Акадэмічнай канферэнцыі па рэфор-

ме беларускага правапісу 1926 г. (А. М. Булыка). 

Апостраф у мовах свету выконвае розныя функцыі. У нека-

торых з іх абазначае пропуск галосных (фр.: l̓homme), у англійскай 

мове можа выкарыстоўвацца пры перадачы форм прыналежнага 

склону: cats — кошкі, cat̓s — які належыць кошцы, cats̓ — які на-

лежыць кошкам, а таксама абазначаць пропуск не толькі галосных 

ці зычных, а нават спалучэнняў гукаў. У нямецкай мове з̓яўляецца 
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арфаграфічным выражэннем роднага склону: Marx — Маркс, 

Marx̓ — Маркса. У рускай арфаграфіі апостраф прымяняўся за-

мест ъ у газетах да 1950-х гг., што было вынікам практыкі поўнага 

вынятку з друкарскага набору літары ъ, не сустракалася яна і ў не-

каторых відах пішучых машынак. Напрыклад: «ХІ с̓езд ВЛКСМ до-

полнил уставные положения…» (Комсомольская правда, 22 июля 

1949 г.). На сёння апостраф у рускай мове ў функцыі раздзяляльнага 

знака неактуальны, затое добра прыжыўся ў беларускім правапісе. 

Апостраф у роднай мове (як і ў рускай) таксама вы-

карыстоўваецца пры скланенні запазычаных слоў для аддзялення 

асновы слова, напісанай лацінскім шрыфтам, ад склонавых кан-

чаткаў. Напрыклад: пераклад A. Préchac̓а, у Voltair̓а, c-moll̓ная 

ўверцюра, карыстацца е-mail̓ам. Часта ўжываецца на месцы інша-

моўнага апострафа ў замежных імёнах уласных пасля пачатковых 

элементаў д̓ и О̓: Жанна д̓Арк, О̓Конар, Д̓Артаньян; Кот-д̓Ивуар. 

Заўважым, што слова апостраф вымаўляецца па-рознаму: 

у беларускай мове апостраф і толькі апостроф па-руску. 

У рускамоўнай практыцы беларусаў гэтая акалічнасць часта 

ігнаруецца, што тлумачыцца інтэрферэнтным уплывам, калі ведан-

не роднай мовы напластоўваецца на валоданне іншай. 

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуа-

цыі» правапісу раздзяляльнага мяккага знака і апострафа прысве-

чаны § 19. У «Правілах» (1959) адпаведны раздзел называўся крыху 

інакш: «Раздзяляльныя апостраф і мяккі знак». Новая фармулёўка 

выклікана тым, што ў сучаснасці за апострафам традыцыйна зама-

цавалася ўказанне на раздзельнае вымаўленне, таму словазлучэн-

не раздзяляльны апостраф сёння ўспрымаецца як таўталагічнае, 

чаго не скажаш пра рускую мову. 

Паводле новай рэдакцыі, раздзяляльны мяккі знак 

пішацца пасля зычных л, с, ц (з мяккага т), дз і непрыставачных 

н і з перад е, ё, і, ю, я ў словах іншамоўнага паходжання: вальера, 

рэльеф, калье, мільён, медальён, павільён, більярд, дасье, канфе-

рансье, манпансье, пасьянс, парцье, парцьера, ранцье, Фацьян, 

Тэнардзье, Дзьюі, мадзьяры, кастаньеты, Тэньер, каньён, Тасіньі, 

Авіньі, Сеньі, Нью-Ёрк, каньяк, Карбюзье, Лавуазье, разьянскі. 

Ва ўласных імёнах і назвах, утвораных ад імёнаў на -ій (-ый), 

пасля зычных л, с, ц, дз, н, з перад суфіксальным -еў- (-ев-) пішацца 

Пакрыўджаны Ёрык, 

ці Правапіс раздзяляльнага мяккага знака і апострафа
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мяккі знак: Васільеў, Васільевіч, Васільеўка, Васільеўскі востраў, 

Арсеньеў, Арсеньевіч, Афанасьевіч, Кандрацьеў, Кандрацьевіч, 

Аркадзьеў, Аркадзьевіч. 

Увага! Трэба адрозніваць так званыя фінальныя (Васілій, 

Аркадзій) і бесфінальныя (Васіль, Аркадзь) формы, ад якіх утвара-

юцца імёны па бацьку. У напісанні і вымаўленні яны не супадаюць: 

Васільевіч і Васілевіч, Аркадзьевіч і Аркадзевіч. 

Пасля г, к, х і збегу зычных, акрамя нц, перад суфіксаль ным 

-еў- (-ев-) пішацца і (ы): Георгіеў, Георгіевіч, Яўціхіеў, Яўціхіевіч, 

Іракліевіч, Яўлампіевіч, Ануфрыеў, Ануфрыевіч, Ануфрыеўка, 

Дзмітрыеў, Дзмітрыевіч; але: Вікенцьеў, Вікенцьевіч, Лаўрэнцьеў, 

Лаўрэнцьевіч, Кліменцьевіч і інш. 

Апостраф пішацца пры асобным вымаўленні зычных з на-

ступным галосным: 

 • пасля прыставак, якія заканчваюцца на зычную, перад е, ё, 

ю, я і націскным і: ад̓езд, аб̓ём, аб̓ява, аб̓яднацца, пад̓ёмны, 

раз̓юшыцца, між̓ярусны, аб̓і́нець, уз̓яднанне, ад̓ютант, ін̓екцыя, 

кан̓юнктура; Пад̓юлішкі, Пад̓яварка, Пад̓яменец;

 • у сярэдзіне слова пасля губных б, в, м, п, ф, заднеязычных г, к, х, 

зубных д, т і дрыжачага р перад літарамі е, ё, і, ю, я: б̓ецца, вераб̓і, 

В̓етнам, інтэрв̓ю, сям̓я, Дзям̓ян, Камп̓ен, куп̓ё, куп̓істы, п̓юць, 

саф̓ян, Пракоф̓еў, Пракоф̓евіч, Мантэг̓ю, Лук̓ян, Х̓юстан, Аж̓е, 

Ч̓япа, Буш̓е, Д̓еп, бар̓ер, надвор̓е, Грыгор̓еў, Юр̓еў, Мар̓іна 

Горка, Загор̓е, Паддуб̓е, Падліп̓е, Аліг̓еры, к̓янці, Донах̓ю;

 • у складаных словах з першай часткай двух-, трох-, 

чатырох-, шмат- перад літарамі е, ё, ю, я: двух̓ярусны, 

трох̓ярусны, шмат̓ядзерны, шмат̓ёмісты. 

Апошняга абзаца ў «Правілах» (1959) не было. Яго з̓яўленне 

здымае шэраг пытанняў напісання апострафа. 

Апостраф не пішацца:

 • пасля ў (у нескладовага) перад літарамі е, ё, і, ю, я: абаўецца, 

саўюць, салаўі, Крапіўе, Ваўкаўё, Гаўя;

 • у складаных і складанаскарочаных словах на мяжы састаўных 

частак, у тым ліку калі іх часткі пішуцца праз злучок: цэхячэйка, 

дзяржюрвыдавецтва, трэд-юніёны, Мінюст. 
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У   пісьмовай практыцы мы часта сутыкаем-

ся са словамі, якія прымушаюць задумац-

ца і над напісаннем, і над сваім значэн-

нем, — абрэвіятурамі. Ёсць выпадкі, калі 

яны застаюцца зразумелымі толькі для іх 

стваральнікаў. 

Напрыклад, у Вікіпедыі фіксуецца найдаўжэйшая абрэ вія-

тура ў рускай мове, якая складаецца з 55-цi літар: НИИОМТПЛАБО 
ПАРМБЕТЖЕЛБЕТРАБСБОР МОНИМОНКОНОТДТЕХСТ РОМОНТ 

(www.sokr.ru). Расшыфраваць яе нялёгка, ды, відаць, і не зусім па-

трэбна. Гэты запіс можа праілюстраваць тое, куды можа завесці 
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страсць да рознага чыну скарачэнняў. Хаця абрэвіятура павінна 

быць максімальна вядомай, бо інакш губ ляецца сэнс у яе стварэнні. 

Малавядомыя абрэвіятуры не рэкамендуецца выкарыстоўваць 

у друку. Больш шырокае прымяненне яны набываюць у афіцыйна-

справавым стылі. 

ХХ стагоддзе прыўнесла ў пісьмо шмат слоўных скарачэн-

няў, пад якімі хаваліся назвы краін, устаноў, арганізацый, імёны. 

Прычыны ўзнікнення складанаскарочаных слоў зразумелыя: жа-

данне як мага карацей, эканомна выказаць тую ці іншую назву або 

зафіксаваць важную падзею, навуковае адкрыццё, «далучыцца» 

да вядомай асобы. Так з̓явіліся БАМ, СССР, ЗША, ААН, РАН, МТЗ, 

Уладлен і шмат іншых. Складанаскарочаныя словы і абрэвіятуры 

пранікалі амаль ва ўсе сферы жыцця. Часцей у навуку: нейлон — 

адкрыты хімікам У. Карозерсам паліямідны палімер, назва яко-

га ўтворана ад пачатковых літар гарадоў Нью-Ёрка і Лондана; 

лаўсан — назва сінтэтычнага валакна і тканіны, утвораная ад «ла-

бараторыя высокамалекулярных злучэнняў Акадэміі навук» СССР. 

А карбафос аказваецца дыкарбаэтаксіэтылдытыяфасфатам. По-

бытавае бярушы скарачэнне ад беражы вушы. 

У першай палове ХХ ст. карысталіся попытам імёны Мэлс 

(Маркс, Энгельс, Ленін, Сталін), Арлен (армія Леніна), Вілен 

(Уладзімір Ільіч Ленін), Марлен (Маркс, Ленін), Рэм (рэвалюцыя, 

электрыфікацыя, мадэрнізацыя, або рэвалюцыя, Энгельс, Маркс, 

або рэвалюцыя, электрыфікацыя, мір), Фэд (Фелікс Эдмундавіч 

Дзяржынскі), Нінэль (чытай наадварот Ленін) і інш. 

Сёння абрэвіятуры сталі звычайнымі складнікамі нашага 

маўлення. Таму ў новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» ім прысвечаны § 20 «Правапіс абрэвіятур», куды 

ўвайшлі і правілы напісання складанаскарочаных слоў. Заўважым, 

што ў некаторых падручніках гэтыя тэрміны не атаясамліваюцца, 

а выдзяляюцца літарныя (РБ, РФ, ЗША), гукавыя (раа, замест ра-

нейшага рана, ААН, ЮНЕСКА) абрэвіятуры і складанаскарочаныя 

словы (спецадзенне, калгас). У новай рэдакцыі гэтыя паняцці пры-

няты як узаемазамяняльныя. 

У параўнанні з «Правіламі» (1959) рэгламентавана напісанне 

скарочаных частак слоў: у абрэвіятурах яны пішуцца так, як у ад-

паведных поўных словах: гарсавет (гарадскі), прафсаюз (прафе-
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сійны), дзяржцырк (дзяржаўны), прамкамбінат (прамысловы), 

галоўурач (галоўны), генплан (генеральны), Еўрасаюз (еўрапейскі), 

заапарк (заалагічны), музвучылішча (музычнае), Белдзяржпраект 

(беларускі, дзяржаўны), Беллітфонд (беларускі, літаратурны), рай-

будкантора (раённая, будаўнічая), педфак (педагагічны факультэт), 

камбат (камандзір батальёна), ваенкамат (ваенны камісарыят), 

эсмінец (эскадраны мінаносец), прафкам (прафсаюзны камітэт), 

ваенкам (ваенны камісар), гарвыканкам (гарадскі выканаўчы 

камітэт), член-кар (член-карэспандэнт), лясгас (лясная гаспадар-

ка), рыбгас (рыбная гаспадарка), інтэрпал (інтэрнацыянальная 

паліцыя), лінкар (лінейны карабель). 

Як бачым, правіла наблізіла напісанне слоў тыпу выкан-

ком да натуральнага, беларускага: выканкам. Заўвага, якая 

існавала ў «Правілах» (1959) пра аднаўленне так званага 

этымалагічнага о ліквідавана. Сёння становіцца зразумелым, 

што яна была выклікана абсалютна нелінгвістычнымі прычынамі: 

«у апошняй частцы некаторых складанаскарочаных слоў пад 

націскам можа аднаўляцца этымалагічнае о, якога ў поўным слове 

не бывае, напрыклад: райком (раённы камітэт), нарком (народ-

ны камісар), селькор (сельскі карэспандэнт), парторг (партыйны 

арганізатар) і інш.» (Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. — 

Мінск, 1959. — С. 65). Гэтай заўвазе было наканавана існаваць да 

нашага часу, хаця яна ўжо даўно не вытрымлівалася ў пісьмовай 

практыцы. Дастаткова зірнуць на сённяшнія шыльды… Ды і нека-

торыя прыведзеныя словы сталі гістарызмамі. Трэба адзначыць, 

што ў новага правіла было шмат апанентаў, асабліва сярод лю-

дзей старэйшага пакалення. Ёсць яны і зараз. Але ж у мове не 

можа надоўга застацца ёй неўласцівае, якое не падлягае законам 

натуральнага развіцця… 

Новай рэдакцыяй правапісу прадпісваецца: літарныя, 

гукавыя абрэвіятуры і абрэвіятуры змешанага тыпу звычайна 

пішуцца вялікімі літарамі без кропак, злучкоў і апострафаў: БДУ 

(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт), ВНУ (вышэйшая навучальная 

ўстанова), ЗША (Злучаныя Штаты Амерыкі), РВУ (рэдакцыйна-

выдавецкая ўстанова), УА (установа адукацыі), ЖЭС (жыллёва-

эксплуатацыйная служба), СНД (Садружнасць Незалежных 

Дзяржаў), НАН Беларусі (Нацыянальная акадэмія навук Беларусі), 
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ЗАТ (закрытае акцыянернае таварыства), СМІ (сродкі масавай 

інфармацыі), МАЗ (Мінскі аўтамабільны завод), МТЗ (Мінскі 

трактарны завод), ЦУМ (цэнтральны ўніверсальны магазін), УП 

(унітарнае прадпрыемства), ГА (грамадскае аб̓яднанне), ТАА 

(таварыства з абмежаванай адказнасцю), ААН (Арганізацыя 

Аб̓яднаных Нацый). 

Звернем увагу на абрэвіятуру ВНУ, якую «Правіламі» 

(1959) рэкамендавалася пісаць малымі літарамі (с. 66). Паводле 

новай рэдакцыі, трэба пісаць ВНУ (але па-руску: вуз).

Калі да абрэвіятуры дадаецца лічба, то яна пішацца праз 

злучок: ВАЗ-21, МАЗ-200, МТЗ-82. 

Калі абрэвіятура скланяецца, канчаткі пішуцца разам 

малымі літарамі: у нашым ЖЭСе, працаваў на МАЗе, рамонт ЦУМа, 

дысертацыя ў ВАКу. 

Дапускаецца напісанне малымі літарамі агульнавядомых 

абрэвіятур, калі слова ўспрымаецца як простае: схадзіў у жэс 

і інш. 

Малыя літары могуць уваходзіць у камбінаваныя абрэвія-

туры: ЛіМ, БелТА, УП «Белкніга», БелНДВІ (Беларускі навукова-

даследчы ветэрынарны інстытут). 

Вылучым слова БелТА, якое даволі часта няправільна 

пішуць вялікімі літарамі (БЕЛТА). Калі прыняць такое напісанне, 

то перад намі будзе не змешаны тып абрэвіятуры, а гукавы. 

Значыць, трэба расшыфраваць усе яе складнікі (Б. Е. Л. Т. А.), што 

«прывядзе» не зусім да наймення паважанага агенцтва. 

Напісанне няўласнабеларускіх (запазычаных) абрэвіятур 

вызначаецца па слоўніку; поўны сэнсавы беларускі адпаведнік 

перадае значэнне такіх запазычанняў, а не расшыфроўвае іх: 

заўгас (загадчык гаспадарчай часткі), завуч (намеснік дырэктара 

па вучэбнай рабоце), спецназ (атрад спецыяльнага прызначэння), 

АСУ (аўтаматызаваная сістэма кіравання), ЮНЕСКА (Камісія 

Арганізацыі Аб̓яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі 

і культуры). 

У некаторых абрэвіятурах напісанне можа не адлюстроў-

ваць натуральнага вымаўлення: ТЮГ — Тэатр юнага гледача 

(вымаўляецца [ц̓ух]), РІВШ — Рэспубліканскі інстытут вышэйшай 

школы (вымаўляецца [рыўш]), РІПА — Рэспубліканскі інстытут 
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прафесійнай адукацыі (вымаўляецца [рыпа]), РІКВ — Рэспублі-

канскі інстытут кантролю ведаў (вымаўляецца [рыкв]) і інш. 

У апошні час у пісьмовую практыку прыйшло шмат абрэ-

віятур-запазычанняў, якія вылучаюцца пэўнай плеанастычнасцю 

(збыткоўнасцю, лішкавасцю слоў), таму што ў іх утрымліваецца 

двайное ўказанне на прадмет размовы: CD-дыск, DVD-дыск, 

ERD-дыяграма, IT-тэхналогіі, RAID-масіў, VIP-персона і інш. 
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І г. д. і да т. п., 
ці 
Правапіс 
графічных 
скарачэнняў

Ад літарных абрэвіятур трэба адрозніваць 

графічныя скарачэнні. Яны ўяўляюць са-

бой даволі спецыфічны факт пісьма, бо не 

з̓яўляюцца самастойнымі словамі, пры 

чытанні замяняюцца тымі словамі, скара-

чэннямі якіх з̓яўляюцца. Пры вымаўленні 

заўсёды чытаюцца поўнасцю. 

Графічныя скарачэнні бываюць умоўнымі, што сустра-

каюцца ў спецыяльнай літаратуры, напрыклад у слоўніках, 

даведніках. Яны становяцца зразумелымі пры наяўнасці спісу 

скарачэнняў у выданні. Так, у «Арфаграфічным слоўніку» М. П. Ло-

бана і М. Р. Судніка падазена больш за 40 «прынятых у слоўніку 

скарачэнняў», у склад якіх уваходзяць спецыяльныя (пазначэнне 

тэрмінаў: ав. — авіяцыйны, анат. — анатамічны, бат. — батанічны, 

гандл. — гандлёвы і інш.; даюцца лінгвістычныя характарыстыкі: 

адз. — адзіночны лік, выкл. — выклічнік, дап. — дапаўненне, заг. — 

загадны лад і інш.) і агульнапрынятае (і пад.). Такія скарачэнні 

з̓яўляюцца для таго, каб не паўтараць словы цалкам шмат разоў. 

Яны дапускаюцца ў спецыяльных выданнях, але павінны адпавя-

даць правілам, пра якія гаворка пойдзе крыху ніжэй. 

Агульнапрынятыя графічныя скарачэнні маюць іншую 

прыроду. Яны могуць узнікаць у любым тэксце, у тым ліку 

ў рукапісным. Такія скарачэнні павінны абазначаць агульнавядомыя 

словы, звычайна не патрабуюць спецыяльных тлумачэнняў, могуць 

прымяняцца ў любых выданнях, за выключэннем тых, якія разлічаны 

на чытача-пачаткоўца. Аднак усе яны павінны падлягаць нормам. 
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У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунк-

туацыі» падаюцца агульныя патрабаванні да скарачэння слоў 

і прыводзіцца пералік найбольш ужывальных, агульнавядомых 

графічных скарачэнняў. 

Скарачэнне слоў рэгламентуецца наступнымі правіламі:

 • нельга скарачаць на галосную літару, на ь, на й і на ў;

 • пры спалучэнні дзвюх аднолькавых зычных ска ра чэнне 

робіцца пасля першай зычнай: насен. фонд;

 • пры збегу дзвюх або некалькіх зычных скарачэнне робіцца 

на апошнюю зычную: народн. творчасць. 

Прыводзяцца даволі агульныя патрабаванні да скарачэн-

няў. У любым даведніку ці слоўніку, спецыяльнай літаратуры мо-

гуць з̓явіцца скарачэнні слоў, што часта паўтараюцца ў выданні, 

але толькі ў адпаведнасці з адзначанымі вышэй правіламі. Павод-

ле іх павінны фарміравацца і агульнапрынятыя скарачэнні. Гэтыя 

нормы былі замацаваны «Правіламі» (1959). У новай рэдакцыі 

з̓явілася яшчэ адно прадпісанне: калі імя або імя па бацьку па-

чынаецца з дыграфа Дз, то ініцыялам выступае толькі літара Д: 

Дзмітрый Дзмітрыевіч — Д. Д. Напісанне літары Д датычыць такса-

ма і гукавых (ініцыяльных) (ДЭК), і літарных (СНД) абрэвіятур. Спра-

ва ў тым, што дз і дж з̓яўляюцца дыграфамі (спалучэннямі дзвюх 

літар), якія абазначаюць адпаведныя гукі. Па аналогіі рэкаменду-

ецца скарачаць імёны тыпу Джэк, Джон, Джонатан ініцыялам Д.: 

Д. Лондан, Д. Апдайк, Д. Свіфт. 

Пры графічных скарачэннях ставіцца кропка і захоўваюцца 

тыя ж знакі і пачатковыя літары, якія ўласцівы поўнаму напісанню: 

В.-Д. к. (Волга-Данскі канал), с.-д. партыя (сацыял-дэмакратычная 

партыя), чл.-кар. (член-карэспандэнт). 

Стандартныя скарочаныя абазначэнні метрычных мер 

пішуцца без кропак: га (гектар), см (сантыметр), кг (кілаграм), 

км (кіламетр) і інш. 

Ніжэй прыводзяцца агульнапрынятыя скарачэнні, якія не 

патрабуюць спецыяльнага тлумачэння:

акад. — акадэмік (пры прозвішчы);

б. — былы;

бухг. — бухгалтэрыя;

в. — вёска (пры назве);
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в. а. — выконваючы абавязкі;

в-аў — востраў (пры назве);

вобл. — вобласць (пры назве);

воз. — возера (пры назве);

г. — год (пры абазначэнні лічбамі);

г. — горад (пры назве);

гг. — гады (пры абазначэнні лічбамі);

г. зн. — гэта значыць (пасля пералічэння);

гл. — глядзі (пры спасылках);

гр. — грамадзянін (пры прозвішчы);

дац. — дацэнт (пры прозвішчы);

заг. — загадчык (пры ўказанні чаго? — аддзела, часткі, 

кафедры, а не (!) аддзелам, часткай, кафедрай);

зб. — зборнік (пры ўказанні чаго? — навуковых прац, 

афіцыйных матэрыялаў);

і г. д. — і гэтак далей (пасля пералічэння);

і да т. п. — і да таго падобнае (пасля пералічэння);

і інш. — і іншае (пасля пералічэння);

і пад. — і падобнае (пасля пералічэння);

нам. — намеснік (пры ўказанні пасады);

напр. — напрыклад (пры спасылках);

н. ст. — новы стыль;

н. э. — наша эра;

параўн. — параўнай (пры спасылках);

п-аў — паўвостраў (пры назве);

праф. — прафесар (пры прозвішчы);

р. — рака (пры назве);

р-н — раён (пры назве);

руб. — рубель (пасля лічбы);

с. — старонка (пры спасылках);

с.-г. — сельскагаспадарчы;

с/с — сельскі савет (пры назве);

ст. — стагоддзе (пасля пералічэння);

стст. — стагоддзі (пасля пералічэння);

ст. ст. — стары стыль;

сп. — спадар (перад прозвішчам);

т. — том (пры спасылках перад ці пасля лічбы);
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тав. — таварыш (перад прозвішчам);

т-ва — таварыства;

т. зв. — так званы;

тт. — тамы (пры спасылках перад ці пасля лічбы). 

У адрозненне ад «Правіл» (1959) у новай рэдакцыі графіч-

ныя скарачэнні для большай зручнасці пры пошуку іх у пераліку 

падаюцца ў алфавітным парадку. Заўважым, што пры скарачэннях 

множнага ліку (тамы — тт., гады — гг., стагоддзі — стст.) кропка 

ставіцца адзін раз. 

Увага! Не дзеляцца пры пераносе абрэвіятуры, якія пішуцца 

вялікімі літарамі або з̓яўляюцца спалучэннем літар і лічбаў, 

а таксама графічныя скарачэнні слоў і выразаў: ААН, ЮНЕСКА, 

НАТА, АБСЕ, ДАІ, АІ-95, г. д., г. зн., стст.; не адрываюцца пры 

пераносе ад лічбаў далучаныя да іх злучком канчаткі або часткі 

канчаткаў: а 19-й (гадзіне), 1-га (студзеня); не адрываюцца ад 

прозвішчаў ініцыялы: Я. Брыль, К. М. Міцкевіч, Я. Ф. Карскі, 

Гурскі М. І.; пры пераносе нельга адрываць ад лічбы скарочаныя 

назвы адзінак вымярэння: 1990 г., ХХІ ст., 100 кг, 50 га, 2 км, 10 см, 

1000 руб. 

У наш час з̓явіліся новыя графічныя скарачэнні, якія 

распаўсюджаны ў кароткіх мабільных паведамленях (sms) 

і інтэрнэт-маўленні. Звычайна гэта варварыстычныя графічныя 

скарачэнні іншамоўных выслоўяў. Іх налічваецца шмат. Напры-

клад, add — адрас, aml — усё маё каханне, atb — усяго добрага, 

aka — таксама вядомы як r u ok? — з табой усё добра? і дзясяткі 

іншых. Для аператыўнага маўлення гэта натуральная з̓ява, але яна 

мае даволі спецыфічны характар. Да яе трэба ставіцца як да часо-

вага праяўлення інфармацыйна-тэхналагічнага выбуху. Пакуль не 

будуць знойдзены яшчэ больш зручныя спосабы кантактавання… 
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Ці пакрыўдзілі 
канчатак? 
або 
Правапіс марфем 

У   новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфа  -

графіі і пунктуацыі» замест раздзе лаў 9—13 

«Правіл» (1959) уведзена глава 5 «Правапіс 

некаторых марфем». У названых раздзе-

лах ішла гаворка пра напісанне галосных 

у суфіксах назоўнікаў, прыметнікаў і дзе е-

прыметнікаў, дзеясловаў, у канчатках назоў-

нікаў, прыметнікаў і займеннікаў, лічэ бнікаў, 

асабовых дзеясловаў. Нават гэты пералік па-

казвае, наколькі няпросты быў шлях да адка-

зу на пытанне, як напісаць тое ці іншае слова. 

Напрыклад, абаперціся ці абперціся, дасле-

даванне ці даследванне. Правапіс прыста-

вак і суфіксаў, канчаткаў у «Праві лах» (1959) 

быў размеркаваны па часцінах мовы: для 

таго каб даведацца, як трэба пісаць слова, 

трэба было вызначыць прыналежнасць яго 

да канкрэтнай часціны мовы. 

У новай рэдакцыі напісанне прыставак і суфіксаў падаецца 

асобнымі параграфамі незалежна ад таго, да якой часціны мовы 

адносіцца слова. У «Правілах» (2008) не гаворыцца пра напісанне 

канчаткаў. І гэта невыпадкова. 

Канчаткі ўяўляюць сабой граматычны сродак спалучэння 

слоў. Родная мова, як усе славянскія, акрамя балгарскай, адносіц-

ца да флектыўных, у якіх словаспалучальнасць забяспечваецца 

перш за ўсё флексіяй (канчаткам). У аглютынатыўных мовах 

дамінуе так званае «прыклейванне» розных суфіксаў і прэфіксаў, 

прычым кожны з іх мае значэнне, важную ролю адыгрываюць 
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артыклі, прыназоўнікі. Такім чынам, канчатак — гэта сродак 

словазмянення, што адносіць яго да граматыкі. Правапіс 

канчаткаў рэгламентуецца граматыкамі. Імператывам часу стала 

стварэнне новай акадэмічнай граматыкі. У ёй павінна быць 

вызначаны канкрэтныя выпадкі напісання канчаткаў, удакладнены 

ранейшыя фармулёўкі. Напрыклад, у залежнасці ад значэння 

слова дуб у родным склоне можа мець канчатак -а ці -у: падышоў 

да дуба (канкрэтнае дрэва) і ўзяў дубу на калодзеж (будаўнічы 

матэрыял). Лексіка-граматычны разрад (канкрэтны, зборны, 

асабовы, рэчыўны і інш.) прынцыпова ўплывае на напісанне 

канчаткаў назоўніка: напрыклад, у месным склоне на вучню, аб 

аратару, але на кані, на пні, на трактары. Асабовыя назоўнікі (якія 

ўказваюць на асобу) у такім выпадку маюць канчатак -у, -ю. Як ві -

даць з ілюстрацый, выкарыстанне канчаткаў — з̓ява граматычная. 

Найбольшы клопат выклікае напісанне назоўнікаў другога 

скланення ў родным склоне. Трэба заўважыць, што канчатак вы-

конвае, так бы мовіць, сэнсаадрознівальную функцыю: да пад̓езда 

(дома) і няма пад̓езду (да дома). У нашай мове назіраецца тэндэн-

цыя да паступовага пашырэння ў такіх выпадках канчатку -у. У ру-

скай мове прэвалюе канчатак -а. У ёй засталіся некаторыя фор-

мы, якія ўжо цяжка распазнаюцца, напрыклад: чашка чаю (частка 

ад цэлага) і цена чая (цэлае). Ва ўкраінскай мове дамінуе форма 

на -у. Як бачым, родная мова прынцыпова адрозніваецца ад сваіх 

суседак і ў гэтым пытанні: канчаткам -а і -у належыць роля адроз-

нення значэнняў слова (няма пропуску заняткаў і няма пропуску 

(дакумента) на ўваход). 

Раней не давалася дакладнага правіла аб напісанні 

прыназоўнікаў аб, над, пад, перад пры спалучэнні з формамі 

асабовага займенніка я, якія пачынаюцца збегам зычных. У новай 

рэдакцыі зафіксавана, што яны пішуцца з дадатковым а: аба мне, 

нада мной, перада мной. Прыназоўнік з замяняецца ў падобных 

выпадках на са: са мной; але: з мяне. Прыназоўнік у набывае 

форму ва ў спалучэннях са словамі з пачатковым у: ва ўніверсітэце, 

ва ўрачыстасцях, ва ўрочышчы, ва ўкраінскай, ва ўнісон, але: 

у вучылішчы, у амбары, у вогнішчы. 

Згодна з вымаўленнем варыянт са прыназоўніка з пішацца 

перад збегам зычных, калі першы з іх — шыпячы або свісцячы: 
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са школы, са шкіперам, са сваякамі, са смеху, са зброяй, са старых 

часоў, са сваімі сябрамі, са звонам, са здымка, велічынёй са 

шраціну, са знічкай; але: з братам, з праўдай, з пляча, з грукатам, 

з цвіком, адно з двух. Апошнім часам гэтая рэкамендацыя не 

вытрымлівалася. Сучасная фармулёўка адпавядае традыцыі 

вымаўлення ад часу існавання рэдукаваных. Гэтай жа старадаўняй 

уласцівасці падлягае і наступнае правіла: да прыставак аб-, 

ад-, над-, пад-, раз- (рас-), с- (з-), уз- (ус-) пры спалучэнні 

з марфемамі, якія пачынаюцца збегам зычных, далучаецца 

дадатковае а: абарваць (абрываць), абагнаць (абганяць), адаспаць 

(адсыпацца), адапхнуць (адпіхваць), сабраць (збяру), сарваць 

(зрываць), надагнуць (надгінаць), падаспець, сатлелы, абамлець. 

Дапускаецца напісанне ўстаўнога а для раздзялення двух губных 

гукаў: абабягаць, абаперціся. 
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Са 
спашукальнікам 
і з саіскальнікам, 
ці 
Правапіс 
прыставак

У   новай рэдакцыі надаецца ўвага напісанню 

пры ставак су-, са-, пра якія ў «Праві-

лах» (1959) увогуле не гаварылася. Гэ-

тыя шматзначныя прыстаўкі сталі актыўна 

пранікаць у маўленчую практыку. Паводле 

«Тлумачальнага слоўніка беларускай мо-

вы» (1977—1984), прыстаўка су- абазначае: 

сумеснасць, саўдзел (суапякун, сумоўца); су-

купнасць, зборнасць (сузор̓е, суквецце); су-

адноснасць пэўнай якасці паміж прадметамі 

(сугучны, супамерны); збліжэнне, супадзенне 

ў прасторы або часе (суладны, сучасны); ука-

занне на ўнутранае адзінства чаго-небудзь 

(суцэльны); сумеснасць, суправаджэнне або 

ўстанаўленне суадносін паміж чым-небудзь 

(сумясціць, суаднесці). Прыстаўка са- так-

сама можа мець значэнне сумеснасці 

(саўдзельнік, сааўтар), таму напісанне абод-

вух прэфіксаў павінна было грунтавацца не 

толькі на семантычным прынцыпе. 

Такім чынам, прыстаўка су- пішацца:

 • у назоўніках, дзе су- выдзяляецца толькі гістарычна: сусед, 

сувой, сувязь, супын, супынак, сутаргі, сумятня, супастат, супоня, 

суткі, сутокі, суцяга, сумёт, сустаў;
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 • у новых утварэннях, калі ёсць слова і без су-: суграмадзянін, 

супалімер, сукрэдытор, сукіраўнік, супастаўшчык, сучлен, 

суапякун, супрацоўнік, суродзіч, сунаймальнік, суспадчыннік, 

суадказчык, сузабудоўшчык, сувыканаўца і інш.;

 • у словах, якія без су- не ўжываюцца: суквецце, сузор̓е, 

суладдзе, сугучча, суглінак, супесак, сукравіца, сузіральнік, 

сумежжа, сухмарак; 

 • у дзеясловах: суадносіць, супадпарадкоўваць, сумяшчаць, 

суіснаваць, сустракаць, сутыкацца, супярэчыць, супастаўляць, 

супадаць;

 • у прыметніках: сумежны, сукупны, суладны, сугучны, сучасны, 

сувымяральны, супольны, сумесны, суцэльны;

 • у прыслоўях: супраць (супроць). 

Прыстаўка су- захоўваецца ў лексемах, словаўтваральна 

звязаных са словамі, што маюць прыстаўку су-: сутачны (суткі), 

суцяжнічаць (суцяга), сурэдактарстваваць (сурэдактар), суапякун-

ства (суапякун), сузіранне (сузіраць), сумяшчальнік (сумяшчаць), 

сустрэчны (сустрэча), супярэчлівасць (супярэчлівы), сумежнасць 

(сумежны), супольнасць (супольны), сумесна (сумесны), насупе-

рак (супраць) і інш. 

Прыстаўка са- пішацца:

 • у некаторых назоўніках, дзе прыстаўка выдзяляецца толькі 

гістарычна: сасуд, савет, сабор, саюз, саслоўе;

 • у запазычаннях і кальках (пераважна з рускай мовы): 

саіскальнік, сакурснік, садружнасць, сатрапезнік, сачыненне, 

састаў, саслужывец і інш. Варта спыніцца на слове саіскальнік, 

якое пранікла ў родную мову з рускай. Напісанне яго падавалася 

слоўнікамі па-рознаму: і з прыстаўкай са-, і з прыстаўкай су-. 

У новай рэдакцыі правіл перавага аддаецца першай, аднак русізм 

усё часцей замяняецца словам спашукальнік. 

Прыстаўка са- захоўваецца:

 • у лексемах, словаўтваральна звязаных са словамі з прыс-

таў  кай са-: саўдзел (саўдзельнік), саслоўны (саслоўе), 

састыкоўванне (састыкаваць), састаўляць (састаў), сашчэпка 

(сашчапіць) і інш.;

 • у дзеясловах, калі са- з̓яўляецца варыянтам с- (перад збе-

гам зычных): садраць (здзяру), сагнаць (зганю), саскочыць, 
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сажмурыць, саспець, сасмажыць, саслабець, сасватаць, са стро-

іць, сашмаргнуць, сашпіліць, саштурхнуць, сасмягнуць, сагнуць, 

саграшыць, сашчыкнуць, сашчапіць і інш.;

 • у прыметніку сапраўдны і вытворных ад яго. 

Напісанне прыставак су- і са- ў іншых выпадках вызна-

чаецца па слоўніку.
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Актуальны 
слоўнік

Прыстаўка СУ-

суадкáзчык

суаднесенасць

суаднесены

суаднесці

суадносіны

суадносіцца

суадносіць

суадноснасць

суадносны

суаднясенне

суайчыннік

суайчынніца

суапякун юр.

суарандáтар

суарэнда

суáўтар

суáўтарскі

суáўтарства

субяседнік

субяседніца

сувінавáтасць

сувінавáты

сувіноўнік

сувіноўніца

сувой 

сувыдавец

сувыканáвец

сувыканáўца

сувымераць

сувымернасць

сувымерны

сувымярáць

сувымярэнне

сувязі́ст

сувязі́стка

сувязнáя

сувязні́к

сувязны

сувязны

сувязь

сугаспадáр

суграмадзяне

суграмадзянін

суграмадзянка

сузалежнасць

сузалежны

сузірáльнасць

сузірáльнік

сузірáльны

сузірáнне

сузірáцца

сузірáць

сузор̓е

суіснавáнне

суіснавáць

суісцец

сукватарáнт

сукватарáнтка

суквецце

сукрэдытор
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сукупнасць

сукупны

сулáддзе

сулáджанасць

сулáджаны

сулáджвацца

сулáджваць

сулáдзіць

сулáдна

сулáднасць

сулáдны

сумежжа

сумежна

сумежнасць

сумежнік

сумежны

сумесеўтварэнне

сумесна

сумеснасць

сумесны

сумесь

сумецца

сумешчаны

сумёт

сумётны

сумёцісты

сумножнік

сумнявáцца

сумысна

сумясці́цца

сумясці́ць

сумятлі́васць

сумятлі́вы

сумятня

сумяшчáльна

сумяшчáльнасць

сумяшчáльнік

сумяшчáльніца

сумяшчáльніцкі

сумяшчáльніцтва

сумяшчáльны

сумяшчáцца

сумяшчáць

сумяшчэнне

сунаймáльнік

сунаследаваць

сунаследнік

сунаследніца

сунімáцца

сунімáць

суняць

супадáнне

супадáць

супадзенне

супадпарáдкаванне

супадпарáдкаваны

супадпарáдкаваць

супадпарадкоўваць

супакаенне

супакоена

супакоенасць

супакоены

супакоіцца

супакоіць

супакой

супакойванне

супакойвацца

супакойваць

супакойліва

супакойлівасць

супакойлівы

супалімеры

супастáвіць

супастаноўшчык
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супастáт

супастаўленне

супастáўлены

супастаўляльны

супастаўляцца

супастаўляць

супастáўнасць

супастáўны

супáсці

супесак

супескавы

суплоддзе

супляменнік

суполка

супольна

супольнасць

супольнік

супольніца

супольніцкі

супольніцтва

супольны

супоніць

супоня

суправаджáльнік

суправаджáльніца

суправаджáльны

суправаджáцца

суправаджáць

суправаджэнне

суправадзі́ць

супраціўленне

супраціўляльнасць

супраціўляцца

супраці́ўнік

супраці́ўны

супрацоўнік

супрацоўніца

супрацоўніцтва

супрацоўнічаць

супын 

супынак

супыні́цца

супыні́ць

супыняцца

супыняць

супярэчанне разм.

супярэчліва

супярэчлівасць

супярэчлівы

супярэчнасць

супярэчны

супярэчыць

супясчáны

суразмераны

суразмераць

суразмервацца

суразмерваць

суразмерна

суразмернасць

суразмерны

суродзіч

сурэдáктар 

сурэжысёр 

сусвет

сусветны

сусед

суседка

суседні

суседства

сустаршыня

сутворчасць

сутыкáльны

сутыкáнне

сутыкáцца
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сутыкáць

сутыкненне

сутыкнуты

сутыкнуцца

сутыкнуць

сутычка

сухмарак абл.

суцешаны

суцешвацца

суцешваць

суцешыцца

суцешыць

суці́шанасць

суці́шаны

суцішáцца і суці́швацца

суцішáць і суці́шваць

суці́шванне

суці́шнасць

суці́шыцца

суці́шыць

суцішэнне

суцэльнасць

суцэльны

суцяга разм.

суцяжнічаць

суцяшáльнасць

суцяшáльнік

суцяшáльніца

суцяшáльны

суцяшáцца і суцешвацца

суцяшáць

суцяшэнне

сучáснае

сучáснасць

сучáснік 

сучáсніца

сучáсны

сучлен

сучленены

сучляненне

сучляні́цца

сучляні́ць

сучляняцца

сучляняць

Прыстаўка СА-

сабрáт

саветнік

савучані́ца

садзейнік

садзейнічанне

садзейнічаць

садружнасць

сазлучаны фіз. 

сазлучаныя

саіскáльнік

саіскáльніца

саіскáльніцкі

саіскáльніцтва

саіскáнне

сакурснік

сакурсніца

салгáцца разм.

салгáць

сапернік

саперніца

саперніцкі

саперніцтва

сапернічаць

сарганізавáць

сатрапезнік

сатрапезніца
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сатрапезнічаць

саўдзел

саўдзельнік

саўдзельніца

саўдзельніцкі

саўдзельніцтва

саўдзельнічаць

саўдзельны

саўладáльнік

саўладáльніца

саўладáнне

саўладáць

сашпі́лены

сашпілі́ць

сашпі́льванне

сашпі́льваць

сашпілянне 

сашрубавáны

сашрубавáцца

сашрубавáць

сашрубоўванне

сашрубоўваць

саштурхванне

саштурхвацца і саштурхоўвацца

саштурхваць і саштурхоўваць 

саштурхнуты

саштурхнуць

сашчамляць

сашчапáцца

сашчапáць

сашчапі́цца

сашчапі́ць

сашчыкванне

сашчыпáны

сашчыпванне

сашчыпваць

сашчыпнуты

сашчыпнуць

сашчэмліваць

сашчэпка

сашчэплены

сашчэпліванне

сашчэплівацца

сашчэпліваць

сашэсце
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У   роднай мове напісанне падвоеных (не 

падоўжаных!) зычных рэгламентавана ас-

ноў ным правілам: яны могуць узнікаць 

толькі на стыку марфем. Гэта датычыць як 

уласнабеларускіх слоў, так і запазычаных. 

Нагадаем, што існуе толькі невялікая група 

слоў іншамоўнага паходжання, у якіх пішацца 

дзве аднолькавыя літары: бонна, донна, ман-

на, панна, ванна, мадонна, саванна; Ганна, 

Жанна, Сюзанна, Мекка і інш. Калi задац-

ца мэтай правільна напісаць па-беларуску 
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агульнавядомы сказ, якім правяраюць ве-

данне рускай арфаграфіі, то для белару-

са зрабіць гэта намнога прасцей. Скан-

струяваны ён спецыяльна, хаця хто-ніхто 

прыпісвае яго А. Чэхаву. Сказ мае шмат 

варыянтаў. Прывядзём адзін з іх: На до-

щатой террасе, близ конопляника, не-
безызвестная вдова коллежского асес-

сора Агриппина Саввична исподтишка 
потчевала Фаддея Аполлоныча сэконом-

ленной ветчиной, винегретом и другими 

яствами под аккомпанемент виолончели. 

Запісаць выдзеленыя словы па-беларуску 

лёгка, калі ведаць, што ў запазычаных 

словах, у тым ліку ва ўласных імёнах і назвах, 

вытворных ад іх словах падвоеныя літары 

звычайна не пішуцца: граматыка, група, 

калектыў, калекцыя, сума, карэспандэнт, 

каса, касір, тэрыторыя, піца, саміт; Ала, 

Васа, Генадзь, Іна, Нона, Іпаліт, Кірыл, Адэ-

са, Калькута, Марока, Ніца. 

У «Правілах» (1959) правапіс прыставак і суфіксаў часткова 

разглядаецца ў пятым раздзеле «Зычныя на стыку марфалагічных 

частак слова». Як ужо адзначалася, у новай рэдакцыі «Правіл 

беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» гэтым пытанням прысвечана 

глава 5 «Правапіс некаторых марфем». Яе назва вымушана тым, 

што гаворка вядзецца пра марфемы, напісанне якіх часцей за ўсё 

выклікае пытанні: прыстаўкі і суфіксы. Хаця існуе пэўная колькасць 

іншых афіксаў: постфіксы, інтэрфіксы, конфіксы (цыркумфіксы), 

прэфіксоіды, суфіксоіды, уніфіксы, інфіксы і да т. п. Прыстаўка 

і суфікс — найбольш частыя ўтваральнікі  новых слоў ці форм слова. 

Таму ім у правапісе надаецца асаблівая ўвага. 

Засталіся нязменнымі правілы напісання аднолькавых 

літар на стыку прыстаўкі і кораня: калі апошняя зычная літара 

прыстаўкі і першая літара кораня супадаюць, то пішуцца абедзве 

літары (аддача, аддалены, Наддзвінне, наддаць, бяззорны, 

ззаду, ззелянелы, ссадзіць, ссівелы, бессардэчны, паддопытны, 
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рассыпаць, раззлавацца, уссаджваць). Сюды дададзены ілюст-

рацыі: контрразведка, звышштатны, транссібірскі. 

Русізм рассаднік падаецца ў такім напісанні толькі 

ў пераносным значэнні: тое, што з̓яўляецца крыніцай, школай, 

канцэнтрацыяй чаго-небудзь. Напрыклад, Стыхійныя рынкі — 

невыкараняльны рассаднік хвароб і лёгкай нажывы (з газет), але: 

расаднік кветак. Сучасныя слоўнікі фіксуюць напісанне гэтага 

слова ў залежнасці ад значэння. У новай рэдакцыі з некаторым 

удакладненнем засталося старое выключэнне: у словах расол, 

расольнік, расада, расаднік (месца, скрынка для вырошчвання 

расады) адбылося сцяжэнне гукаў, і таму яны пішуцца з адной 

літарай с. 

У словах-тэрмінах іншамоўнага паходжання часткова 

захоўваецца напісанне дзвюх аднолькавых літар на стыку мар-

фем, асабліва тады, калі ёсць словы без прыстаўкі, а прыстаўка 

далучаецца і да іншых каранёў: сюррэалізм (рэалізм), аддукцыя 

(індукцыя). У «Правілах» (1959) у якасці адпаведных ілюстрацый 

дадаваліся словы аннігіляцыя, іннервацыя. У новай рэдакцыі 

яны аднесены да невытворных. У некаторых выпадках, калі сло-

ва ўспрымаецца як невытворнае ў беларускай мове, літары не 

падвойваюцца: інавацыя, ірыгацыя, ірэальны, іміграцыя, акама-

дацыя, карэляцыя, аперцэпцыя, дысідэнт, імартэль, анігіляцыя, 

інервацыя, акорд, карэспандэнт. Напісанне такіх слоў-тэрмінаў 

вызначаецца па слоўніку. 

У новай рэдакцыі засталося ранейшае правіла напісання 

прыставак на з-, але зроблены некаторыя дапаўненні і ўдаклад-

ненні. Быў рэгламентаваны правапіс прыставак дыз- і дэз-. 

«Правіламі» (2008) прадпісваецца: да прыставак на з- адносяцца: 

з-, із-, уз-, раз-, без-, небез-, абез-, праз-, цераз-, а таксама 

дыз- і дэз-. У пэўных пазіцыях літара з замяняецца літарай с.

У прыстаўках з-, із-, уз-, раз-, без-, небез-, абез-, праз-, 

цераз- літара з пішацца перад звонкімі, санорнымі зычнымі 

i ётаванымі галоснымі (перад апострафам): збіць, здаць, знесці, 

ізноў, узняць, узбіцца, розгалас, бязмежны, небеззаганны, небяз-

грэшны, абезгалосець, абязгрошыць, празмерны, цераззерніца; 

раз̓есці, раз̓езд, абяз̓ёдаваны, з̓інець, раз̓юшаны, без̓языкі, 

бяз̓ядзерны, з̓ялчэць, з̓явішча, уз̓юрыцца. У слове разявіць 
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і вытворных ад яго, а таксама ў словах узлаваць і ўзлавацца адбы-

лося сцяжэнне [з] — прыстаўкі [з] — кораня. 

У гэтых жа прыстаўках замест літары з пішацца літара с 

перад глухімi зычнымі: скінуць, схапіць, іспыты, усхваляць, 

раскідаць, роспіс, беспадстаўны, небескарысны, абяскровіць, 

абясшкодзіць, цераспалосіца, росшукі, росчырк. 

Калі корань слова пачынаецца з галосных а, у, э або 

ненаціскнога і, якое пераходзіць у ы, замест прыстаўкі з- пішацца 

прыстаўка с-: сарганізаваць, сумысна, сэканоміць, сыграць; але: 

зымправізаваць, зыначыць. Нягледзячы на тое, што гэтая норма 

была зафіксавана ў «Правілах» (1959), словы тыпу сэканоміць, 

сарганізаваць мелі самае рознае напісанне: з̓эканоміць, 

зэканоміць, с̓эканоміць i інш., што трэба лічыць няправільным. Як 

бачым, паводле новай рэдакцыі ў такой сітуацыі толькі два словы 

маюць прыстаўку з-: зымправізаваць, зыначыць. 

У словах, утвораных ад дзеясловаў ісці, хадзіць, прыстаўкi 

на з- пішуцца ў залежнасці ад лексічнага значэння: зысці — сысці, 

зысціся — сысціся, зыходзіць — сыходзіць, зыходзячы — сыходзячы, 

зыходны — сходны, сыходны, зыход — сход. Напрыклад: сышоў, 

сыходзіць, сыходзячы (з ганку), але: зыходзіць (з меркавання), 

зыходны (пункт гледжання), зыходны (націск). 

У новую рэдакцыю ўнесены дапаўненні: 1. У прыс-

таў цы дыз- перад галоснымі (у тым ліку ётаванымі) пішац-

ца з, а перад зыч нымi — с: дызасацыяцыя, дызартрыя, 

дыз̓юнкцыя, дысгармонія, дыспрапорцыя, дыскваліфікаваць, 

дысфункцыя, дыскрэдытаваць, дыскамфорт; 2. Прыстаў-

ка дэз- пішацца нязменна: дэз актывацыя, дэзарыентацыя, 

дэзынфекцыя, дэзынтэграцыя, дэзурбанізацыя. 

Такім чынам, упарадкавана напісанне слоў з прыстаўкамi 

дыз- і дыс-: дызасмія, дызурыя, дыз̓юнкт i дысруптыўны, дыс-

баланс, дыслацыраваць, дысменарэя, дыспазіцыя, дысплэй, 

дыспрапорцыя, дыстрыбутыў. 

Заўважым, што некаторыя слоўнікі фіксуюць у якасці 

самастойнай лексему дэза. Гэтае гутарковае ўтварэнне трэба 

лічыць своеасаблівым спрашчэннем слова дэзынфармацыя. 
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У   «Правілах» (1959) правапіс прыставак 

распаўсюджаны па раздзелах «Правапіс га-

лосных», «Правапіс зычных», «Аб напісанні 

разам і праз злучок (дэфіс)», у парагра-

фах аб правапісе прыметнікаў, назоўнікаў 

і інш., чаму можна знайсці тлумачэнне. Пры 

напісанні слова часта ўлічваецца якасць 

прыстаўкі: з якіх літар складаецца, на што 

заканчваецца, якога паходжання з̓яўляецца 

і інш. Аднак такая раскіданасць цягнула за 

сабой нязручнасць у пошуку адказу на пы-

танне, як напісаць тое ціншае слова. Ствара-

лася ўражанне, што ў гэтых раздзелах і па-

раграфах можа разабрацца спецыяліст, які 

ўжо мае навыкі такога пошуку. А што было 

рабіць звычайнаму карыстальніку мовы? 

Відаць, таму «Правілы» (1959) больш не 

перавыдаваліся, а знайшлі шырокае камен-

таванне ў рознага роду слоўніках, даведніках, 

падручніках і дапаможніках. Хаця патрэба 

ў перавыданні была верагоднай — нават 

дзеля таго, каб выправіць дапушчаныя хібы 
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накшталт такіх: «Папраўка. На стар. 53 § 106 

трэба чытаць: Пішуцца асобна», а не праз 

злучок, як указана ў тэксце. 

У новай рэдакцыі правапіс прыставак максімальна 

сканцэнтраваны ў адным месцы. Як ужо адзначалася, гэтаму 

пысвечаны § 22 «Прыстаўкі» главы 5 «Правапіс некаторых 

марфем». 

Ёсць нямала выпадкаў, калі ўзнікаюць цяжкасці пры 

напісанні слоў, у якіх прыстаўка заканчваецца на с- або з-, а корань 

пачынаецца з шыпячага гука. Такі клопат выклікаюць паронімы 

расчапіць і расшчапіць. Сёння нават у падручніках, не гаворачы пра 

літаратурныя творы, знаходзім нераспазнаванне: расчапленне 

i расшчапленне выказніка (маецца на ўвазе перанясенне 

ў родную мову элементаў рускай кніжна-пісьмовай традыцыі: 

аказаць дапамогу замест дапамагчы, аказаць садзеянне замест 

пасадзейнічаць, прымаць (браць) удзел замест удзельнічаць, 

стаць дабрэйшым замест падабрэць, стаць больш сталым 

замест пасталець i шмат інш.), расшчапіць і расчапіць атам. 

Разнабой у напісанні зафіксаваны ў творах вядомых пісьменнікаў. 

Няправільна: Расчапіў (трэба: расшчапіў) сціснутыя губы, 

пазіраючы праз акуляры ў залу, загаварыў глуха, важка і цвёрда 

(І. Мележ); Закаханых пачалі караць самаю страшнай карай, 

для чаго давялося выдумаць электрычнасць i расчапіць (трэба: 

расшчапіць) атам (В. Быкаў). 

У «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» знаходзім: 

Расчапіць. Раз̓яднаць, адчапіўшы адно ад другога, развесці 

што-небудзь счэпленае. Расшчапіць. 1. Раскалоць, раздзяліць 

на часткі. 2. Перастаць сціскаць; разняць, раз̓яднаць. 3. Спец. 

Раздрабіць, прымусіць распасціся на часткі. 4. Спец. Раскласці на 

часткі пры дапамозе хімічнай рэакцыі. 5. Спец. Фізічным уздзеян-

нем прымусіць распасціся (атам) (Т. 4. — 1980. — С. 700—701). 

Перад намi паронімы (блізкія па напісанні і гучанні, але 

розныя па значэнні). Паводле «Слоўніка паронімаў беларускай 

мовы» С. М. Грабчыкава (Мінск, 1994. — С. 318—319), словы 

адрозніваюцца: Расчапіць што. Адчапіць адно ад другога, 

раз̓яднаць счэпленае. Замест таго каб расчапіць дрот каля 

калка, хлопец лёгка падняў веласіпед і пераставіў яго на другі 
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бок загарадзі (У. Дамашэвіч). Расшчапіць што. 1. Раскалоць, 

раздзяліць на часткі. У ежу яны ўжывалі чорную і горкую каменную 

соль, умелі расшчапіць запалку на чатыры часткі (М. Арочка). 

2. Перастаць сціскаць; разняць, раз̓яднаць; проціл. сашчапіць. 

Аксеня адсунулася ад замка і апусціла рукі. А потым працягнула 

адну з іх у бок Гаўруся і расшчапіла кулак. Ключ упаў на зямлю 

(Я. Брыль). 3. Спец. Фізічным уздзеяннем прымусіць распасціся 

(пра атам). 

Як бачым, правільнае арфаграфічнае адлюстраванне збегу 

прыстаўкі і кораня можа ўплываць на значэнне слова: расчапіць 

дрот, але расшчапіць атам. 

У «Слоўніку беларускай безэквівалентнай лексікі» І. Шкрабы 

(Мінск, 2008. — С. 246—247) фіксуюцца лексемы, якіх няма ў рускай 

мове, i перадача іх сэнсу рэалізуецца некалькімі словамі ў іншай 

мове: Расчульвацца — спачуваць, выказваць жаль, спагадаць: Данік 

Малец, вясковы хлопчык, сірата, не дае чытачу расчульвацца над 

сірочаю доляй... (У. Калеснік); Расчытаць — з цяжкасцю разабраць 

напісанае: Дзённік Лобана — яшчэ ў рукапісах, якія ўжо нялёгка 

было расчытаць самому аўтару (В. Вітка). 

У новай рэдакцыі прадпісваецца: спалучэнні літар сч, сш, 

сшч, зж, здж на стыку прыстаўкі і кораня перадаюцца нязменна: 

расчахляць, расчэсваць, расчыніць, счысціць, счапіць, счэп, 

усчаць, счакацца, бесчалавечны, бясчулы, расчапіць (раз̓яднаць), 

усчапіць (павесіць); расшыць, расшырэнне, сшытак, сшарэлы, 

расшумецца, расшпілены, бясшкодны, бясшлюбны; расшчапіць 

(раскалоць), расшчапленне (расколванне), расшчэп (раскол) (не 

блытаць счапіць і шчапаць), расшчаміць (разняць), расшчодрыцца, 

расшчоўкацца; зжыцца, разжаць, разжаліць, разжаніць, разжыва, 

безжурботна, безжыццёвы; зджаліць. Выкл.: рашчыніць (паставіць 

цеста), ушчуваць, нішчымны, а таксама вытворныя ад іх: рошчына, 

ушчуванне, ушчунак, нішчымніца. 

У § 22 новай рэдакцыі ў пункце 13 вядзецца размова пра 

тое, як прыстаўка можа ўплываць на напісанне каранёвага і. Пра 

гэта гаварылася ў «Правілах» (1959), аднак новай рэдакцыяй 

уносіцца істотнае дапаўненне. 

Пры спалучэннi прыставак (аб-, ад-, над-, пад-, раз-, 

з- (с-), уз-, спад-, перад-, дэз-, суб- са словамі, што пачынаюцца 

Расчапіць дрот, але расшчапіць атам, 

ці Правапіс прыставак на стыку з коранем
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з і, у адпаведнасці з вымаўленнем замест і пішацца ы: абыграць, 

абынтэлігенціцца, зымправізаваць, зыначаны, зысці, сысці, ады-

граць, адыменны, адыходзіць, сыграцца, сышчык, узыход, спады-

лба, спадыспаду, перадынфарктны, падынтэграваць, разысціся, 

перадымперскі, перадыспытны, субынспектар, дэзынтэгра-

тар, дэзынфармацыя, дэзынфіцыраваць. Параўн.: паводле 

«Правіл» (1959) дэзінтэграцыя, дэзінфармацыя, дэзінфекцыя, 

субінспектар. 

Унесены пэўныя карэктывы ў наступную норму: пасля 

прэфіксоідаў (звыш-, між-, пан-, супер-, транс-, контр-) 

і захоўваецца: звышімклівы, звышіндустрыяльны, звышінфляцыя, 

міжірыгацыйны, міжінстытуцкі, панісламізм, контрідэя, контрігра, 

суперінтэлект, трансіндыйскі. Па-першае, тое, што раней лічылася 

прыстаўкамі, часцінкамі слоў, названа прэфіксоідамі (элементамі 

слова, якія займаюць прамежкавае становішча паміж прыстаўкамі 

i самастойнымі словамі, параўн.: між алешын i інш). Напрыклад, 

элемент пан- указвае на поўны ахоп з̓явы, поўнае ўладаранне, 

перавагу таго, што абазначаецца другой часткай: панславянскі, 

панамерыканскі. Па-другое, з параграфа «Правіл» (1959) 

«Галосныя ы і і пасля прыставак» выключаны прэфіксоід суб- 

і дадазены супер-. 

У новай рэдакцыі захавана былая норма: у складанаскаро-

чаных словах, першая частка якіх заканчваецца на цвёрды зыч-

ны, пачатковае і другога слова пішацца нязменна: педінстытут, 

дзяржінспектар, палітінфармацыя, санінструктар, цяжіндустрыя, 

медінструменты, спецінструктаж, гарінспекцыя, гасінвентар. 

Зроблена ўдакладненне: прэфіксоід экс- пішацца праз злу-

чок, і і не пераходзіць у ы: экс-інжынер, экс-імператар. 

Некаторыя словы з коранем -ход- маюць варыянтныя фор-

мы: адыходлівы — адходлівы, адыходнае — адходнае, адыходы — 

адходы, адыходнік — адходнік. 
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Не трэба 
-ІЗІРАВАЦЬ! 
ці 
Правапіс суфіксаў 
-АВА- (-ЯВА-) 
i -ІРАВА- (-ЫРАВА-)

У   маўленчай практыцы, асабліва пісьмовай, 

мы сустракаемся з даволі спецыфічнай 

уласцівасцю: лёгка ўтвараць пры дапамозе 

суфіксаў -ава- (-ява-) і -ірава- (-ырава-) 

дзеясловы: пікет — пікетаваць, мадэль — ма-

дэляваць, код — кадзіраваць, рэпатрыяцыя — 

рэпатрыіраваць. Такія дзеясловы суадно-

сяцца з запазычанымі назоўнікамі: клон — 

кланіраваць(цца), блок — блакіраваць(цца), 

канверсія — канверсаваць(цца), лобі — лабі -

раваць(цца). Яны даволі распаўсюджаныя 

ва ўжыванні і ўтвараюць словаўтва раль-

ныя ланцужкі. Напрыклад: код — ка дзі ра-

ваць, кадзіравацца, кадзі ра ван не, кадзі-

роўшчык, кадзіравальны, дэкадзіра ваць, 

дэкадзіраванне, закадзі ра ваць, за ка дзі-

раваны, перакадзіраваць, раскадзіра ваць i 

інш. Слова код можа выкарыстоўвац ца ў роз-

ных кантэкстах. Адсюль сучаснае прачытан-

не дзеяслова закадзіраваць на фоне раней-

шых значэнняў ‘перадаць сэнсавы змест 

інфармацыі праз які-небудзь код̓, ‘захаваць, 

перадаць з дапамогай спецыяльнага кода 

(пра інфармацыю)̓ набывае новае гучанне: 

‘унушыць̓, ‘уздзейнічаць псіхічна̓. 
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Трэба заўважыць, што ў роднай мове назіраецца 

тэндэнцыя да выцяснення суфікса -ірава- (-ырава-) марфе-

май -ава- (-ява-). Першы суфікс застаецца толькі там, дзе без 

яго слова губляе семантычную акрэсленасць. Абаніраваць — 

‘набываць права карыстацца чым-небудзь на працягу пэўнага 

часу̓. Няправільна: абанаваць. Лабіраваць — ‘аказваць ціск на 

дзяржаўную ўладу ў інтарэсах якога-небудзь лобі̓ (з англ. lobby — 

калідор, кулуары). У некаторых краінах так называецца сістэма 

кантор i агенцтваў манаполій, якія ўплываюць на заканадаўцаў ці 

чыноўнікаў. Першапачаткова тэрмін прымяняўся для абазначэння 

вестыбюля і двух калідораў у будынку палаты абшчын брытанскага 

парламента, куды дэпутаты ішлi галасаваць, дзе маглі сустрэцца 

з іншымі асобамі, якія не дапускаліся на пленарныя пасяджэнні. 

Няправільна: лабаваць. 

Лічыцца, што суфіксы -ірава- і -ізірава- паходзяць з нямец-

кіх -ieren-, -izieren-. Яны правамерна адносяцца да пісьмовага 

маўлення. Асобныя дзеясловы з̓яўляюцца ў XVIII ст., аднак 

ужывальнымі становяцца ў сярэдзіне XIX ст. сёння абазначаюць 

паняцці самых розных галін дзейнасці ўсходніх славян.

У беларускай мове, якая доўгі час была пад афіцыйнай 

забаронай, іх існаванне мае сваю спецыфіку. У першую чаргу гэта 

тычылася пісьмовай формы: калі тагачасны беларус прыходзіў 

ва ўправу, то ён прасіў напісаць паперу па-польску ці па-руску на 

сваёй гаворцы, на дыялекце, з якіх фарміравалася літаратурная 

мова. 

Выцясненне суфікса -ірава- і адсутнасць -ізірава- 

з̓яўляюцца яскравымі сведчаннямі тых працэсаў у роднай мове, 

пра якія мы ўжо не раз гаварылі: у ёй назіраецца дынамічная 

заканамернасць да эканоміі маўленчых намаганняў. У гэтым 

пераконваешся, калі бярэш на розум, што пераважная колькасць 

дзеясловаў з суфіксам -ізірава- перакладаецца на беларускую 

мову ў «спрошчаным» варыянце — з суфіксам -ава- (-ява-): 

идеализировать — ідэалізаваць, иммунизировать — імунізаваць, 

канализировать — каналізаваць, канонизировать — кананізаваць, 

катализировать — каталізаваць, колонизировать — каланізаваць 

і шмат іншых. Суфікс -ізірава- часцей за ўсё сустракаецца 

ў нямецкай і рускай мовах. 
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Не трэба -ІЗІРАВАЦЬ! ці Правапіс суфіксаў -АВА- (-ЯВА-) i -ІРАВА- (-ЫРАВА-)   

«Правілы» (1959) напісанне суфіксаў -ава- (-ява-) 

і -ірава- (-ырава-) не рэгламентавалі. Можна меркаваць, што 

марфемы не мелі тады такой распаўсюджанасці, як зараз, і такой 

словаўтваральнай прадуктыўнасці. 

У новай рэдакцы «Правіл беларускай арфаграфіі i пунк-

туацыі» падаюцца нормы напісання дзесловаў з суфіксамі -ава- 

(-ява-) і -ірава- (-ырава-). Яны маюць рэкамендацыйны характар 

і адцяняюць заканамернасці развіцця сучаснай мовы. 

Пераважная большасць запазычаных дзеясловаў ужы-

ваецца з суфіксам -ава- (-ява-): дэградаваць, фальсіфікаваць, 

арыентаваць, прагназаваць, балансаваць, цытаваць, аналізаваць, 

іранізаваць, культываваць, кантактаваць, планаваць, групаваць, 

нацыяналізаваць, прыватызаваць, дэклараваць, ліквідаваць, аклі-

матызаваць, перафразаваць, кваліфікаваць, інфармаваць, урба-

нізаваць, каталізаваць, функцыянаваць, ваенізаваць, кантра-

ляваць, тыпізаваць, паразітаваць, фінансаваць, тыражаваць, 

ігнараваць, рэагаваць, кансультаваць, прафіляваць, ангажаваць, 

нерваваць, абстрагаваць, імпартаваць, дэбатаваць, дэбютаваць, 

інспектаваць, экспартаваць, рэканструяваць, дыскутаваць, пра-

вакаваць, фінішаваць. 

Сюды ж варта аднесці словы, зафіксаваныя сучаснымі 

слоўнікамі: абсарбаваць, адсарбаваць, акампанаваць, амніставаць, 

анатаваць, анестэзаваць, анексаваць, балатавацца, вальсаваць, 

датаваць, дэманстраваць, дэфіляваць, дыспутаваць, дыпламаваць, 

дэфармаваць, дыскваліфікаваць, дыскрэдытаваць, дыскрыміна  -

ваць, жэстыкуляваць, загерметызаваць, загіпна тызаваць, за да ку-

мента ваць, зарэзерваваць, ідэнтыфікаваць, імітаваць, імправіза -

ваць,  інды відуалізаваць, індустрыялізаваць, інкарпараваць, інкры-

 мі на ваць, інкруставаць, інструктаваць, інструментаваць, інтэр-

прэтаваць, інтанаваць, капітуляваць, кваліфікаваць, класіфікаваць, 

каланізаваць, камбінаваць, кампенсаваць, кампіляваць, кандэн-

саваць, канкрэтызаваць, кансерваваць, канспектаваць, канста-

таваць, канструяваць, канцэнтраваць, канцэртаваць, каапера-

ваць, кааптаваць, каардынаваць, карэктаваць, крышталізаваць, 

легалізаваць, ліцэнзаваць, лакалізаваць, лакаўтаваць, магнеты-

заваць, маніпуляваць, мані фес таваць, меліяраваць, мінімізаваць, 

мадэрнізаваць, мады фікаваць, матываваць, муніцыпалізаваць, 

Не трэба -ІЗІРАВАЦЬ! 

ці Правапіс суфіксаў -АВА- (-ЯВА-) i -ІРАВА- (-ЫРАВА-)
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набранзоўваць, накаўтаваць, парафінаваць, педалізаваць, перса   -

ніфікаваць, пікетаваць, піла таваць, плацінаваць, пламбаваць, 

праектаваць, пульсаваць, разрэкламаваць, ратыфікаваць, 

рацыяналізаваць, рэабілітаваць, рэгістраваць, рэгламентаваць, 

рэгуляваць, рэдагаваць, рэдукаваць, рэзерваваць, рэквізаваць, 

рэкламаваць, рэмітаваць, рэтушаваць, рэфармаваць, рэцэнза-

ваць, рытмізаваць, рамантызаваць, русіфікаваць, збалансаваць, 

сімпатызаваць, сімуляваць, сінхранізаваць, сістэматызаваць, 

скалькуляваць, скальпаваць, сканцэнтраваць, скаардынаваць, сар-

таваць, спекуляваць, справакаваць, стымуляваць, структураваць, 

сублімаваць, тэлефанаваць, уніфікаваць, утылізаваць, фігураваць, 

фіксаваць, фандаваць, фатаграфаваць, характарызаваць, хімі за-

ваць, хлараваць, хранаметраваць, цэментаваць, цэнтраваць, цыр-

куляваць, шабланізаваць, штабеляваць, эксгумаваць, экспанаваць, 

эксперыментаваць, экстрагаваць, электрыфікаваць, эмульгаваць, 

эмульсаваць, эскартаваць, яравізаваць і iнш. 

Дзеяслоўны суфікс -ірава- (-ырава-) ужываецца:

 • калі без гэтага суфікса ўзнікае аманімія дзеясловаў 

з дзеясловамі з суфіксам -ава- (-ява-): буксіраваць — буксаваць, 

парадзіраваць — парадаваць, візіраваць — візаваць, будзіраваць — 

будаваць, газіраваць — газаваць, камандзіраваць — камандаваць, 

пазіраваць — пазаваць, пасіраваць — пасаваць, тушыраваць — 

тушаваць, парыраваць — параваць, паніраваць — панаваць, 

фарміраваць — фармаваць, апаніраваць — апанаваць;

 • калі дзеяслоў без -ір- (-ыр-) губляе сваю фармальную 

і семантычную акрэсленасць: шакіраваць, бісіраваць, бравіраваць, 

гарманіраваць, драпіраваць, лабіраваць, грасіраваць, курыраваць, 

лавіраваць, дэкарыраваць, сервіраваць, фантазіраваць, лакі-

раваць, штудзіраваць, мусіраваць, татуіраваць і iнш.;

 • калі дзеяслоў мае вузкатэрміналагічнае значэнне: манці-

раваць, пасівіраваць, аксідзіраваць, зандзіраваць, дэка ці раваць, 

сталіраваць, дэмпфіраваць, юзіраваць, юсціраваць, па рафіра-

ваць, дыфундзіраваць. 

У некаторых выпадках паралельна ўжываюцца дзве 

формы: дэмаскіраваць — дэмаскаваць, акупіраваць — акупа-

ваць, курсіраваць — курсаваць, калькіраваць — калькаваць, 

базіраваць — базаваць. Сюды ж адносім інтэрпеліраваць 
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і інтэрпеляваць, каменціраваць і каментаваць, нарміраваць і нар-

маваць, праграміраваць і праграмаваць, узурпіраваць і ўзурпа-

ваць, эвалюцыяніраваць і эвалюцыянаваць. 

Неабходна адрозніваць: забрані́раваць (замовіць месца 

ў гасцініцы, білет) і забраніравáць (пакрыць бранёй), кампаставаць 

(торф) і кампасці́раваць ці кампаставаць (білет), масажаваць 

(рабіць масаж) і масі́раваць (атакай), плані́раваць (ляцець, раз-

мячаць тэрыторыю) і планаваць (распрацоўваць план). 

Паводле сучасных слоўнікаў рэкамендуецца ўжываць: ды-

рыжыраваць, дыслацыраваць, дысгарманіраваць, заблакіраваць, 

задрапіраваць, закамуфліраваць, інкасіраваць, інсінуіраваць, ін-

сцэніраваць, інтэрніраваць, інтэрферыраваць, інфіцыраваць, 

крэкіраваць, купеліраваць, курсіраваць, лавіраваць, лідзіраваць, 

ла гарыфміраваць, нагафрыраваць, аднікеліраваць, адпаліра ваць, 

адрэпеціраваць, пікіраваць, празандзіраваць, рэжысіраваць, рэ-

пе ціраваць, сенажыраваць, сілікаціраваць, сканіраваць, скла-

дзіраваць, субсідзіраваць, суфліраваць, фланіраваць, фарсіра-

ваць, храміраваць, эмаліраваць, эмансіпіраваць, эталаніраваць, 

эшала ніраваць, экстрапаліраваць. 

Як бачым, нават зрокавае супастаўленне пералікаў 

дзеясловаў з аналізаванымі марфемамі паказвае, што колькасць 

слоў з суфіксам -ірава- (-ырава-) у роднай мове змяншаецца. 

NB.    У каментарыях да «Правапісу некаторых 

марфем», змешчаных у часопісе «Роднае 

слова» (№ 10/2009), на с. 58 дапушчаны 

недакладнасці, якія могуць завесці чытачоў 

у зман. Паводле пункта 1 § 23 «Правіл беларускай 

арфаграфіі i пунктуацыі», зацверджаных 

Законам Рэспублікі Беларусь 23 ліпеня 2008 г., 

устанаўліваецца норма ўжывання дзеясловаў: 

ангажаваць, дыскутаваць, перафразаваць, 

прагназаваць, пра фі  ляваць, паводле пункта 2 гэтага 

ж параграфа дапускаецца ўжыванне паронімаў 

візіраваць (наводзіць аптычны вугламерны прыбор 

на які-небудзь аддалены прадмет для вызначэння 

яго размяшчэння адносна іншых прадметаў) — 

візаваць (ставіць візу). 

Не трэба -ІЗІРАВАЦЬ! 

ці Правапіс суфіксаў -АВА- (-ЯВА-) i -ІРАВА- (-ЫРАВА-)
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Зухаваць — 
не бібікаваць! 
ці 
Правапіс суфіксаў 
-АВА-, -ІВА-, -ВА-

У   новай рэдакцыі «Правіл беларускай ар-

фаграфіі і пунктуацыі» напісанню складана-

га дзеяслоўнага суфікса -ірава- (-ырава-) 

адведзена прыярытэтнае месца, што вы-

клі кана яго пашырэннем у маўленчай 

прак тыцы. Хаця нават расійскія вучоныя 

С. Абнорскі, Л. Берг, П. Кузняцоў прадказва-

лі недаў гавечнасць функцыянавання за-

па зы чанага суфікса ў рускай мове і вы-

цясненне гэтай марфемы суфіксам -ова-. 

Таксама пра па ноўвалася абмяжоўваць яго 

выкарыс тан не. Акадэмік Берг дзеясловы 

з суфік са мі -ирова- называў «уродливыми» 

і пра паноў ваў замяняць іх «правільнымі», 

«рускі мі», г. зн. дзеясловамі з суфіксам -ова-. 

Аднак суфікс не толькі працягвае сваё існаванне, але 

прагрэсуе. Паводле манаграфіі прафесара М. Васілеўскага 

«Дзеяслоўнае словаўтварэнне», выдадзенай у 1985 г., у ру-

скай мове слоў з суфіксам -ірава- на той час налічвалася каля 

800 адзінак, ва ўкраінскай — каля 110, у беларускай — больш 

за 300. На сёння колькасць іх значна павялічылася. Напрыклад, 

у роднай мове такіх слоў і словаформ больш за 900, прычым як 

толькі яны становяцца агульнаўжывальнымі, выходзяць з ра-

мак вузкатэрміналагічнай лексікі, то лёгка замяняюцца суфіксам 

-ава- (-ява-): акамадзі́раваць і акамадаваць, акампані́раваць 

і акампанаваць. Справа ў тым, што суфікс -ава- (-ява-) мае даўняе 
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паходжанне і, паводле знанага лінгвіста ХХ ст. француза Антуа-

на Мэе (Мейе, А. Общеславянский язык. — М., 1951. — С. 183), 

яго карані трэба шукаць у індаеўрапейскіх мовах. Суфікс шырока 

ўжываецца ва ўсіх славянскіх мовах, з̓яўляецца прадуктыўным. 

У беларускай мове пры яго дапамозе ўтвараюцца дзеясловы ад 

назоўнікаў (аванс — авансаваць, апека — апекаваць, баланс — 

балансаваць, друк — друкаваць, гора — гараваць, група — група-

ваць, зімаваць, галасаваць, гартаваць, паласаваць, асігнаваць, 

густаваць, дыскантаваць, дэсантаваць, каласаваць, кватараваць, 

мышкаваць, нумараваць, сабараваць, чараваць, шпіталяваць, 

патэнтаваць, тытулаваць, дакументаваць, дэбютаваць, дыпла-

маваць, анансаваць, аргументаваць, арнаментаваць, лагарыф-

маваць, нерваваць, пульсаваць, стымуляваць, стэнаграфаваць, 

фінансаваць, франкаваць, цытаваць, дняваць, летаваць, брашу-

раваць, брукаваць, брыкетаваць, гнездавацца, каксаваць, мура-

ваць, рубцаваць, руйнаваць, сіласаваць, сціртаваць, тарцаваць, 

цітраваць, фальцаваць, фастрыгаваць, цюкаваць, шлюзаваць, 

штрыхаваць, шыхтаваць, штабеляваць) i прыметнікаў (ласы — ла-

саваць, люты — лютаваць, марны — марнаваць, пусты — пуста-

ваць, гатаваць, мілаваць, мацаваць, радаваць, раўнаваць, свет-

лаваць, свежаваць, злаваць, ленавацца, любавацца, мудраваць, 

пільнаваць, пуставаць, сердаваць, сумаваць, хітраваць, цікаваць, 

шчыраваць, шчадраваць). 

М. Васілеўскі адзначаў, што ў беларускай мове налічваецца 

каля 600 дзеяслоўных лексем з суфіксам -ава- (-ява-); з іх 

каля 280 адзінак з іншамоўнай асновай, якія ў рускай мове 

ўжываюцца з суфіксам -ирова- (Васілеўскі, М. С. Дзеяслоўнае 

словаўтварэнне. — Мінск, 1985. — С. 10). На сёння ў беларускай 

мове колькасць апошніх значна паменшылася, бо яны замяніліся 

формамі на -ава- (-ява-), але слоўнікі папоўніліся новымі 

лексемамі на -ірава-, якіх у 80-я гг. мінулага стагоддзя не было ці 

якія ўжываліся рэдка. 

Гісторыя суфікса -ава- (-ява-) даволі паказальная: з ім 

словы то ўзнікаюць, то знікаюць. Сёння мала каму вядомы 

ўключаныя ў слоўнік І. Насовіча гістарызмы і архаізмы: аплікаваць 

(з аплікант — ‘вучань пры адвакаце̓), бахусаваць (з бахус — 

‘п̓яніца̓), войтаваць (з войт — ‘афіцыйная асоба ў гарадах 
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Беларусі, Літвы, Польшчы і Украіны, заснаваных на магдэбургскім 

праве̓). Дынаміка словаўжывання паказвае на прыдатнасць і вы-

сокую прадуктыўнасць суфікса ў роднай мове. 

Суфікс -ава- (-ява-) можа мець розныя значэнні. Гэтым 

вымяраецца яго словаўтваральная функцыя. Пры дапамозе мар-

фемы могуць утварацца дзеясловы, якія паказваюць на прафесію 

або спецыяльнасць таго, хто выконвае дзеянне, а таксама харак-

тарызуюць людзей паводле іх паводзін, сацыяльнага становішча, 

узаемаадносін, занятку: сталяраваць, майстраваць, крытыкаваць, 

карэспандаваць, патруляваць, пілатаваць, віжаваць, джыгіта-

ваць, катаваць, махляваць, прэтэндаваць, эквілібраваць, кава-

ляваць, казакаваць, блазнаваць, бібікаваць (ад біць бібікі — ‘ле-

навацца, гультаяваць̓), гарэзаваць, гультаяваць, паразітаваць, 

псіхаваць, сімуляваць, шальмаваць, байбусаваць, варагаваць, 

гасцяваць, жабраваць, калегаваць, парабкаваць, панаваць, рэ-

крутаваць, слугаваць, сябраваць, таварышаваць, цараваць, дзе-

ваваць, дзедаваць, мужаваць, нянькаваць, юнакаваць. Сярод іх 

ёсць наватворы, якія становяцца набыткам літаратурнай мовы: 

зухаваць — ‘праяўляць спрыт, ліхасць̓ (Я. Брыль), праракаваць 

(К. Чорны), шпікаваць (І. Навуменка) і інш. 

Прадуктыўным ва ўтварэнні дзеясловаў з̓яўляецца суфікс 

-ава- (-ява-) са значэннем ‘выконваць дзеянне пры дапамозе 

чагосьці̓: аркестраваць, арфаваць, бальзамаваць, баранаваць, 

бінтаваць, бічаваць, вапнаваць, веславаць, габляваць, галына-

ваць, дыскаваць, каландраваць, каркаваць, каранаваць, кар-

таваць, кітаваць (кіт — ‘замазка’), клеймаваць, лугаваць (луг — 

‘раствор’), мармураваць, прасаваць, пампаваць, пемзаваць, 

руставаць, салетраваць, свідраваць, свінцаваць, склюдаваць, 

сталавацца, траляваць, трыераваць, тушаваць (туш — ‘фарба’), 

фарбаваць, флейцаваць, флюсаваць, фугаваць, футраваць, хар-

чаваць, ціраваць (цір — ‘смала’), чаранкаваць, шабраваць, ша-

ляваць, шапкаваць, шліхтаваць (шліхта — ‘клей’), швартаваць, 

шнураваць, шпрыцаваць, шпутнаваць, шрубаваць, шрэдэраваць, 

штампаваць, шуфляваць, шыфраваць і інш. Дзеясловы тыпу аза-

наваць, баластаваць, бетанаваць, кампаставаць, пігментаваць, 

таршанаваць, ферментаваць, хлараваць, цэментаваць, асфаль-

таваць у рускай мове ўжываюцца з суфіксам -ирова-. 
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З гэтай семантычнай групы назіраем узнікненне шматлікіх 

наватвораў: васількаваць (К. Камейша), венкаваць (В. Дранчук), 

дзеразавацца (В. Адамчык), люстраваць (П. Пестрак), апылкаваць 

(А. Асіпенка), шыльдавацца (В. Зуёнак). Некаторыя з іх уваходзяць 

у актыўны ўжытак. 

Ёсць словы, якія «правакуюць» неспакушанага носьбіта 

мовы на няправільнае напісанне. Да іх можам аднесці формы тыпу 

даследаваць, камандаваць, пакутаваць. Часта яны ўжываюцца 

без а. Назіраем распаўсюджаную памылку: даследваць (трэба: 

даследаваць).

Новая рэдакцыя рэгламентуе напісанне слоў з суфік-

сам -ава- (-ява-) наступным чынам. 

Суфікс -ава- (-ява-) пішацца ў неазначальнай форме і фор-

мах прошлага часу тых дзеясловаў, якія ў першай асобе адзіноч-

нага ліку губляюць гэты суфікс і заканчваюцца на -ую (-юю): га-

ласую — галасаваць, галасаваў, галасавала, галасавалі, начую — 

начаваць, чаргую — чаргаваць, малюю — маляваць, камандую — 

камандаваць, пакутую — пакутаваць, даследую — даследаваць, 

будую — будаваць, рэкамендую — рэкамендаваць, характары-

зую — характарызаваць. 

Суфікс -іва- (-ыва-) пішацца ў неазначальнай фор-

ме і асабовых формах цяперашняга часу дзеяслова, а таксама 

ў формах прошлага часу незакончанага трывання пасля збегу 

зычных, апошні з якіх л, р або н: падкрэсліваць, падкрэсліваю, 

падкрэсліваў, падкрэслівалі; падтрымліваць, адыгрываць, вы-

ветрываць, запэўніваць, адрозніваць. Яны не могуць мець форм 

1-й асобы адзіночнага ліку на -ую (-юю). Няправільна: падкрэс-

люю, падтрымлюю... Правільна: падкрэсліваю, падтрымліваю, 

адыгрываю, выветрываю, запэўніваю, адрозніваю. 

Суфікс -ва- пішацца ў астатніх выпадках: выконваць, выкон-

ваю, выконваў, выконвалі; адказваць, вымешваць, адмерваць, за-

канчваць, загадваць, адорваць, разбэшчваць, падстрэльваць, раз-

думваць, заваёўваць, зацярушваць, дагульваць, размяркоўваць, 

забінтоўваць, распілоўваць. У гэтых выпадках трэба перасцера-

гацца памылкі ва ўжыванні дзеясловаў з ы. Няправільна: прытан-

цовываць (трэба: прытанцоўваць), угаварываць (трэба: угавор-

ваць), раздумываць (трэба: раздумваць), заваёвываць (трэба: 
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заваёўваць), што выклікана інтэрферэнтным уплывам (веданнем 

рускай мовы). Гэтыя формы падсвядома пераносяцца і ў белару-

скае маўленне, бо рускай мове ўласцівы формы пританцовывать, 

уговаривать, раздумывать, завоевывать... 

У дзеясловах выйграваць і прайграваць пішацца су-

фікс -ава-. У 1-й асобе яны маюць формы выйграю, прайграю, 

а не выігрываю, праігрываю. У беларускай мове пры дапамозе 

націску адрозніваюцца формы цяперашняга і будучага часу: (што 

зраблю?) выйграю і (што раблю?) выйграю.
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Пры дапамозе суфіксаў утвараюцца новыя 

словы ці іх формы. Гэта датычыць усіх часцін 

мовы: назоўнікаў (зіма — зімовы, зімаваць, 

зімна), прыметнікаў (чорны — чарната, чар-

нець, чорна), дзеясловаў (вазіць — возчык) 

і г. д. Часта суфіксы не ўдзельнічаюць ва 

ўтварэнні новага слова, а служаць для вы-

ражэння пэўнага граматычнага значэння. 

Такім чынам утвараюцца формы законча-

нага і незакончанага трывання дзеясловаў: 

(што зрабіць?) засвоіць, выдаткаваць — 

(што рабіць?) засвойваць, выдаткоўваць. 

Трыванне дзеяслова — вельмі важная для сучаснага ладу 

мовы катэгорыя. Яна выражае адносіны дзеяння да яго мяжы, 

закончанасці. Наяўнасць трывання вылучае родную мову са 

шматлікіх моў. З такіх, напрыклад, як лацінская, французская 

і інш. У гэтых мовах адсутнасць трывання кампенсуецца развітой 

сістэмай часу. Раней і ў нас існавалі чатыры формы прошлага 

часу (аорыст і імперфект, перфект і плюсквамперфект), якія 

супалі ў сучаснай адной форме. Некаторыя са старажытных форм 

захаваліся ў сучасным маўленні, іншыя зніклі. Так, ад аоры ста 

быти засталася часціца бы (б), якая сёння паказвае на ўмоўны 

лад: паехаў бы; ад плюсквамперфекта засталіся формы тыпу быў 

узяўся, былі ўзяліся. З цягам часу перфект пашырыў сваё значэнне 
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і стаў абазначаць мінулае (працяглае і непрацяглае, закончанае 

i незакончанае, імгненнае ці іншае) дзеянне. У сучаснай беларускай 

мове слядоў ад імперфекта няма. Формы аорыста і імперфекта 

рана страціліся і былі заменены перфектам. 

Адбіткам падобных гістарычных ваганняў з̓яўляецца су-

часнае напісанне дзеясловаў закончанага i незакончанага тры-

вання тыпу (што зрабіць?) наклеіць — (што рабіць?) наклейваць. 

Арфаграфічныя цяжкасці звязаны таксама з уплывам рускай мо-

вы: наклеить — наклеивать. Таму ў новай рэдакцыі «Правіл белару-

скай арфаграфіі і пунктуацыі» прадпісваецца: калі неазначальная 

форма дзеяслова закончанага трывання заканчваецца на -іць або 

-яць з папярэдняй галоснай, то ў незакончаным трыванні перад 

суфіксам -ва- пішацца й: утаіць — утойваць, супакоіць — супакой-

ваць, засвоіць — засвойваць, узброіць — узбройваць, напаіць — 

напойваць, склеіць — склейваць, абнадзеіць — абнадзейваць; 

засеяць — засейваць, абсмяяць — абсмейваць, запаяць — запай-

ваць, настаяць — настойваць. Гэтая норма існавала і ў «Правілах» 

(1959), аднак падавалася ў якасці заўвагі (с. 28). 

Звернем увагу яшчэ на адну даволі яскравую асаблівасць 

роднай мовы. Утвораныя ад трывальных пар аддзеяслоўныя 

назоўнікі маюць сваю спецыфіку. Напрыклад, ад дзеясловаў 

забрудзіць і забруджваць утвараюцца адпаведныя назоўнікі: за-

бруджанне і забруджванне, тады калi ў рускай мове яны супадаюць 

у адной форме: загрязнять і загрязнить суадносяцца з формай 

загрязнение. Трэба мець на ўвазе, што па-беларуску нельга ска-

заць: вызначыць ступень забруджвання ці забруджанне тэрыторыі 

спынена, адбылося забруджванне тэрыторыі ці адбываецца за-

бруджанне тэрыторыі. Правільна: вызначыць ступень забруджан-

ня і забруджванне тэрыторыі спынена; адбылося забруджанне 

тэрыторыі і адбываецца забруджванне тэрыторыі. У рускай мове: 

происходит (произошло) загрязнение территории. Неабходна 

адрозніваць формы паводле закончанасці і незакончанасці дзе-

яння, прадстаўленага ў аддзеяслоўных назоўніках: узбраенне 

і ўзбройванне, прачытанне і прачытванне, прагляданне і прагляд-

ванне. У рускай мове для разумення сэнсу слова патрэбны больш 

шырокі кантэкст. Параўн.: авалодаць — авалоданне, авалодваць — 

авалодванне (рус. овладеть, овладевать супадае з овладение), 
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абвінаваціць — абвінавачанне, абвінавачваць — абвінавачванне 

(рус. обвинить, обвинять — обвинение), распаўсюдзіць — 

распаўсюджанне, распаўсюджваць — распаўсюджванне (рус. 

распространить, распространять — распространение), атруціць — 

атручэнне, атручваць — атручванне (рус. отравить, отравлять — 

отравление), прачытаць — прачытанне, прачытваць — прачыт-

ванне (рус. прочитать, прочитывать — прочтение), забрудзіць — 

забруджанне, забруджваць — забруджванне (рус. загрязнить, 

загрязнять — загрязнение), адкінуць — адкіданне, адкідваць — 

адкідванне (рус. отбросить, отбрасывать — отбрасывание). 

У беларускай мове такія назоўнікі захавалі сляды адрознен-

няў трывання паміж дзеясловамі, чым перадаюць важныя адценні 

думкі, паказваючы то на стан, то на працэс. Але ў маўленчай прак-

тыцы гэтыя формы не заўсёды распазнаюцца. Можам сустрэць: 

Сучаснае прачытанне (трэба: прачытванне) творчасці Аляксан-

дра Капусціна (Роднае слова. — 2004. — № 12. — С. 14); Адпавед-

на павінна быць так, што чым больш машын, тым больш дрэваў, 

каб хаця б паспрабаваць выраўняць растучае забруджанне (трэ-

ба: забруджванне), у той час як сёння тэндэнцыя адваротная 

(Архітэктура Гродна. — http://harodnia.com/a168.php); Сам спявак 

у інтэрв̓ю «La Stampa» патлумачыў, што на «сацыяльныя песні» 

яго натхняе тое, што зараз адбываецца ў грамадстве, — захаван-

не смяротнага пакарання, забруджанне (трэба: забруджванне) 

навакольнага асяроддзя ядзернымі адкідамі, наўмысныя лясныя 

пажары (http://news.tut.by/122838.html).

Своеасаблівым «апафеозам» узгаданага нераспазнаван-

ня граматычнага значэння слоў можна лічыць тэкст, недасканалы 

не толькі ў граматычным плане, але і ў стылістычным: Прыродныя 

фактары — геалагічная будова, агульная цыркуляцыя атмасфе-

ры і іншыя кампаненты краявідаў больш пераразмяркоўваюць ці 

акумулююць тэхнагенныя ўздзеянні, антрапагенныя ж з̓яўляюцца 

асноўнымі крыніцамі забруджвання (трэба: забруджання). За-

бруджванне (трэба: забруджанне) атмасфернага паветра 

з̓яўляецца пабочным вынікам амаль што любых тэхналагічных 

працэсаў. Менавіта таму выкіды ад стацыянарных крыніц ады-

грываюць галоўную ролю ў забруджванні (трэба: забруджанні) 

атмасферы. Па гарадской тэрыторыі яны размеркаваныя 
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далёка не раўнамерна, што прыводзіць да рознай шчыльнасці за-

бруджвання (трэба: забруджання) тэрыторыі горада. Найбольш 

актыўнымі пастаўшчыкамі забруджвання (трэба: забруджання) 

з̓яўляюцца кацельні ПЭС, што напрамую звязана з тэхналогіяй 

вытворчасці. Вакол прадпрыемстваў гэтага тыпу зона актыўнага 

забруджвання (трэба: забруджання) мае тэрыторыю радыусам да 

1 км i моцна залежыць ад сілы ветру. Акрамя таго, адбываецца як 

хімічнае, так і цеплавое забруджанне (трэба: забруджванне) па-

ветра ў выніку высокай тэмпературы выхаду газаў. І, як вынік гэта-

га, шырыня зоны актыўнага забруджвання (трэба: забруджання) 

(http://www.maladechna.eu/2008/11/25/pavetra/). Аўтар радкоў 

не змог адрозніць працэс ад яго ж выніку, працягласць ад 

закончанасці. 

Трэба перасцерагацца памылкі і ў іншых выпадках. Па-

беларуску правільна пісаць: загароджваць (рус. загораживать), 

накочваць (рус. накатывать), настройваць (рус. настраивать), 

раздвойваць (рус. раздваивать), раскройваць (рус. раскраивать), 

растоптваць (рус. растаптывать), падкарочваць (рус. подкорачи-

вать), памоўчваць (рус. помалкивать), перагароджваць (рус. пе-

регораживать), разбольвацца (рус. разбаливаться), раздорваць 

(рус. раздаривать), сазвоньвацца (рус. созваниваться), раскол-

ваць (рус. раскалывать), дакошваць (рус. докашивать), замарож-

ваць (рус. замораживать). 
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абані́раванне

абані́раваны

абані́равацца

абані́раваць

абарці́раваць

аблакці́раваць

абмундзіравáнне

абмундзіравáны

абмундзіравáцца

абмундзіравáць

абмундзіровачны

абмундзіроўвацца

абмундзіроўваць

абмундзіроўка

агламерыраваць

адбуксі́раваны

адбуксі́равацца

адбуксі́раваць

адбуксіроўвацца

адбуксіроўваць

адбуксіроўка

адкалібравáны

адкалібравáць

адлакіравáны

адлакіравáць

адмаршыравáць

аднікеліравáны 

 i аднікелявáны

адпаліравáны

адпаліравáцца

адпаліравáць

адпаліроўвацца

адпаліроўваць

адрэпеці́раваны

адрэпеці́раваць

адсарбі́равацца

адсарбі́раваць

акамадзі́раваць і акамадавáць

акампані́раваць і акампанавáць

акампані́раванне

аксідзі́раванне хім.

 і аксідавáнне 

аксідзі́раваны і аксідавáны

аксідзі́равацца і аксідавáцца

аксідзі́раваць і аксідавáць

акулі́раванне сад. 

акулі́раваны

акулі́равацца 

акулі́раваць

акумулі́раванне і акумулявáнне

акумулі́раваны і акумулявáны

акумулі́равацца і акумулявáцца

акумулі́раваць і акумулявáць

акупі́раваны і акупавáны

акупі́равацца і акупавáцца

акупі́раваць і акупавáць

акці́раваць

амнісці́раванне

амнісці́раваны

амнісці́равацца
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амнісці́раваць

анадзі́раваць

анатамі́раванне

анатамі́раваны

анатамі́равацца

анатамі́раваць

анексі́раванне і анексавáнне 

анексі́раваны і анексавáны 

анексі́равацца і анексавáцца

анексі́раваць і анексавáць 

анестэзі́раваны 

 і анестэзавáны 

анестэзі́равацца 

 і анестэзавáцца 

анестэзі́раваць і анестэзавáць 

анестэзі́руючы і анестэзуючы 

антыцыпі́раваць

аперцыпі́раваны псіхал. 

аперцыпі́равацца 

аперцыпі́раваць

апладзі́раванне

апладзі́раваць

аранжыраваны

аранжыравацца муз.

аранжыраваць

армі́раваць

асацыі́раваны і асацыявáны

асацыі́равацца і асацыявáцца 

асацыі́раваць і асацыявáць 

асісці́раваць

атрафі́раваны

атрафі́равацца

афішыраваны і афішавáны

афішыравацца і афішавáцца

афішыраваць і афішавáць

базі́раванне

базі́равацца

базі́раваць

баксі́раваць

бальзамавáнне

бальзамавáны

бальзамавáцца

бальзамавáць

бальзамі́раванне

бальзамі́раваны

бальзамі́равацца

бальзамі́раваць

бамбардзіравáнне

бамбардзіравáны

бамбардзіравáцца

бамбардзіравáць

бітуміні́раваны

блакіравáнне

блакіравáны

блакіравáцца

блакіравáць

бланшыравáнне

бланшыравáны

бланшыравáцца

бланшыравáць

бліндзі́раваны

бліндзі́равацца уст.

бліндзі́раваць

браві́раванне

браві́раваць

брані́раванне (месца, білета)

браніравáнне (пакрыццё   

 бранёю)

брані́ра(о)ваны (пра месца, 

 білет)

браніра(о)вáны (пакрыты 

 бранёю)

брані́равацца (пра месца, 

 білет)
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браніравáцца (пакрывацца 

 бранёю)

брані́раваць (месца, білет)

браніравáць (пакрываць 

 бранёю)

букеці́раваць

буксавáнне

буксавáць

буксі́раванне

буксі́раваць

вар̓і́раванне

вар̓і́раваны

вар̓і́равацца

вар̓і́раваць

ваці́раванне

ваці́раваны

ваці́равацца

ваці́раваць

веніравáны спец.

веніравáцца

веніравáць

вентылі́раванне і вентылявáнне

вентылі́равацца і вентылявáцца

вентылі́раваць і вентылявáць

вібрыраванне

вібрыраваць

віражыраваць

вірыраванне

вірыравацца

вірыраваць

выбуксіраваны

выбуксіраваць

выбуксіроўваць

выпаліраваны

выпаліраваць

выпаліроўваць

вытатуіраваны

вытатуіраваць

газіравáнне

газіравáны

газіравáцца

газіравáць

генерыраванне

генерыраваны

генерыраваць

гідрыраванне

гідрыраваны

гідрыравацца

гідрыраваць

глісі́раванне

глісі́раваць

градуі́раваны і градуявáны

градуі́равацца і градуявáцца

градуі́раваць і градуявáць

градулі́раваць

грасі́раванне

грасі́раваць

грыміравáльны

грыміравáнне

грыміравáны

грыміравáцца

грыміравáць 

грэйдзі́раваць

дазіравáльны і дазавáльны

дазі́раванне і дазавáнне

дазі́раваны і дазавáны

дазі́равацца і дазавáцца

дазі́раваць і дазавáць

драпіравáнне

драпіравáны

драпіравáцца

драпіравáць

драселі́раванне

драселі́раваны
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драселі́раваць тэх. 

дрэні́равацца мед. 

дрэні́раваць

дрэсіравáны

дрэсіравáцца

дрэсіравáць

дублі́раванне

дублі́раваны

дублі́равацца

дублі́раваць

дыферэнцыраванне

дыферэнцыраваны

дыферэнцыравацца

дыферэнцыраваць

дэблакі́раванне

дэблакі́раваны

дэблакі́раваць

дэгазі́равацца

дэгазі́раваць

дэдуцыравацца

дэдуцыраваць

дэзавуі́раванне

дэзавуі́раваны

дэзавуі́равацца

дэзавуі́раваць

дэзерці́раванне

дэзерці́раваць

дэзынфіцыраванне

дэзынфіцыраваны

дэзынфіцыравацца

дэзынфіцыраваць

дэкадзі́раванне

дэкадзі́раваны

дэкадзі́равацца

дэкадзі́раваць

дэкаці́раванне

дэкаці́раваны

дэкаці́равацца

дэкаці́раваць

дэманці́раваны і дэмантавáны

дэманці́равацца 

 і дэмантавáцца

дэманці́раваць і дэмантáваць

дэпаніравáнне

дэпаніравáны

дэпаніравáцца

дэпаніравáць

дэфібрыравацца

дэфібрыраваць

забалаці́раваны

забалаці́раваць

забраніравáны (замацаваны) 

забраніравáцца

забрані́раваць (замацаваць 

 каго-што за кім-чым) 

забраніравáць (пакрыць 

 бранёю) 

завібрыраваць

загрыміравáны

загрыміравáцца

загрыміравáць

загудрані́раваць

задрапіравáны

задрапіравáцца

задрапіравáць

закадзі́раваны

закадзі́раваць

закампасці́раваны

закампасці́раваць

замаскіравáны і замаскірованы

замаскіравáцца

замаскіравáць

заміні́раваны

заміні́раваць
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зандзі́раванне

зандзі́равацца

зандзі́раваць

запраграмі́раванасць 

 і запраграмавáнасць

запраграмі́раваны 

 і запраграмавáны

запраграмі́раваць 

 і запраграмавáць

запратакалі́раваны

запратакалі́раваць

зафаршыравáны

зафаршыравáць

зафастрыгавáны

зафастрыгавáць

зафастрыгоўвацца

зафастрыгоўваць

зблакіравáцца 

зблакіравáць

звізі́раваць спец. 

здублі́раваць

зманці́раваны

зманці́раваць

інакулі́раванне

інакулі́равацца

інакулі́раваць

інвесці́раванне і інвеставáнне

інвесці́раваны і інвеставáны

інвесці́равацца і інвеставáцца

інвесці́раваць і інвеставáць

індэксі́раванне спец. 

 і індэксавáнне

інсцэні́раванне

інсцэні́раваны

інсцэні́равацца

інсцэні́раваць

інтэрв̓юі́раванне

інтэрв̓юі́равацца

інтэрв̓юі́раваць

інтэрні́раванне

інтэрні́раваны

інтэрні́равацца

інтэрні́раваць

інтэрпаліравáны 

 і інтэрпалявáны 

інтэрпаліравáцца 

 і інтэрпалявáцца

інтэрпелі́раваць паліт.

 і інтэрпелявáць

інтэрферыраваць

інфіцыраванне мед.

інфіцыраваны

інфіцыравацца

інфіцыраваць

ірадыі́раваць

кадзіравáльнік

кадзіравáльны

кадзі́раванне

кадзі́раваны

кадзі́равацца

кадзі́раваць

калі́раваць

кальцыні́раванне

кальцыні́раваны

кальцыні́раваць

камандзіравáнне

камандзіравáны 

 і камандзірованы

камандзіравáцца

камандзіравáць

каменці́раваць і каментавáць

каменці́раванне і каментавáнне

каменці́раваны і каментавáны

каменці́равацца і каментавáцца
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каменці́раваць і каментавáць

кампасці́раванне 

 і кампаставáнне

кампасці́равацца 

 і кампаставáцца

кампасці́раваць і кампастáваць

камуфлі́раванне

камуфлі́раваць

канваі́раванне

канваі́равацца

канваі́раваць

кандыцыяні́раванне

кандыцыяні́раваны

кандыцыяні́равацца

кандыцыяні́раваць

канкурыраванне

канкурыраваць

канстытуі́раванне

канстытуі́раваны

канстытуі́равацца

канстытуі́раваць

капелі́раванне і капелявáнне

капелі́равацца і капелявáцца

капелі́раваць і капелявáць

капіравáльны

капіравáльшчык

капі́равaнне i капiравáнне

капі́раваны і капіравáны

капі́равацца і капіравáцца

капі́раваць і капіравáць

капулі́раванне

капулі́раваны

капулі́равацца

капулі́раваць

карыгі́равацца

карыгі́раваць

карэкці́раванне

карэкці́равацца

карэкці́раваць

кастрыраванне

кастрыраваны

кастрыравацца

кастрыраваць

каці́раваць

кракі́раванне спец. 

кракіравáнне спарт. 

кракіравáны спарт. 

кракі́раваць спец.

кракіравáць спарт.

кульміні́раваць астр.

курсі́раванне

курсі́раваць

лаві́раваць

лакіравáнне

лакіравáны і лакірованы

лакіравáцца

лакіравáць

легі́раванне

легі́раваны

легі́равацца

легі́раваць

лесіравáнне жыв.

лесіравáцца

лесіравáць

лідзі́раванне

лідзі́раваць

літахрамі́раваць

мадэлі́раванне

мадэлі́раваны

мадэлі́равацца

мадэлі́раваць

манкі́раванне

манкі́раваць

манці́раванне
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манці́раваны

манці́равацца

манці́раваць

маркіравáльны

маркіравáнне

маркіравáны

маркіравáцца

маркіравáць

мастурбі́раваць мед. 

мігрыраваць

міні́раванне

міні́раваны

міні́равацца

міні́раваць

мусі́раваць

награвіравáны

награвіравáць

напаліравáны і напалірованы

нівелі́раванне

нівелі́раваны

нівелі́равацца

нівелі́раваць

нікеліравáнне

нікеліравáны

нікеліравáцца

паапладзі́раваць

падгрымірáваны 

 і падгрымірованы

падлакіравáны і падлакірованы 

падлакіравáць

пазавáнне

пазавáны цясл.

пазі́раванне

пазі́раваць

палакіравáны

палакіравáць

паліравáць

памасі́раваць

панікеліравáць

паніравáць

панці́раваць карт.

папазі́раваць

парадзі́раванне

парадзі́раваны

парадзі́равацца

парадзі́раваць

парафі́раванне

парафі́раваны

парафі́равацца

парафі́раваць

парафразавáць

парафразі́раванне 

парафразі́раваны

парафразі́равацца

парафразі́раваць

парыраваць

пасіві́раванне і пасівáцыя

пасіві́раваны

пасіві́раваць

пастулі́раваны

пастулі́раваць

пафантазі́раваць

паціні́раванне спец. 

паціні́раваны

паціні́равацца

паціні́раваць

пашпацыравáць разм. 

паштудзі́раваць

пераабмундзіравáнне

пераабмундзіравáцца

пераабмундзіравáць

перабазі́раванне

перабазі́раваны

перабазі́равацца
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перабазі́раваць

перабалаці́раваны

перабалаці́равацца

перабалаці́раваць

перагрыміравáнне

перагрыміравáны

пералакіравáны 

 і пералакірованы

пералакіравáць

пералакіроўваць

пераманці́раванне 

 і пераманціроўка

пераманці́раваны 

пераманці́раваць 

ператрэніравáны

ператрэніравáцца

ператрэніравáць

перафарміравáнне

перафарміравáны  

 і перафармірованы

перафарміравáцца

перафарміравáць

перцыпі́раваны псіхал.

перцыпі́равацца

перцыпі́раваць

пікі́раваць ав.

пікіравáць c/г

плакіравáнне тэх.

плакіравáны

плакіравáцца

плакіравáць

плані́раванне ав. 

плані́раваны

плані́равацца

плані́раваць

пласіравáць 

прабі́раванне спец. 

прабі́раваны

прабі́равацца

прабі́раваць

прадэзынфіцыраваны 

 і прадэзынфікавáны

прадэзынфіцыраваць 

 і прадэзынфікавáць

пракаменці́раваны 

 і пракаментавáны

пракаменці́раваць 

 і пракаментавáць

пракампасці́раваны

пракампасці́раваць

пракарэкці́раваны

пракарэкці́раваць

пранівелі́раваны

пранівелі́раваць

прарэпеці́раваны

прарэпеці́раваць

праскандзі́раваць

пратакалі́раванне

пратакалі́раваны

пратакалі́равацца

пратакалі́раваць

пратранскрыбі́раваць 

пратранслітарыраваць

прыкамандзіравáнне

прыкамандзіравáны 

 і прыкамандзірованы

прыкамандзіравáцца

прыкамандзіравáць

прэміравáнне

прэміравáны

прэміравáцца

прэміравáць

прэпаравáнне 

 і прэпарыраванне
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прэпаравáны і прэпарыраваны 

прэпаравáцца 

 і прэпарыравацца

прэпаравáць і прэпарыраваць

пункціравáльны

пункці́раванне

пункці́раваны

пункці́раваць

радзі́раваць

разгрыміравáны

разгрыміравáцца

разгрыміравáць

разгрыміроўванне

размаркіравáны

размаркіравáць

разміні́раванне

разміні́раваны

разміні́равацца

разміні́раваць

ракіравáць

раскамандзіравáць спец.

расфакусі́равацца 

расфакусі́раваць 

расфантазі́равацца разм.

расфарміравáнне

расфарміравáны

расфарміравáцца

расфарміравáць

рацыяні́раваць спец.

раяні́раванне

раяні́раваны

раяні́равацца

раяні́раваць

рэжысі́раваны

рэжысі́раваць

рэзецыраваць мед.

рэкагнасці́раваць

рэпатрыі́раваны

рэпатрыі́равацца

рэпатрыі́раваць

рэпрэсі́раваны

рэпрэсі́равацца

рэпрэсі́раваць

рэстаўрыраванне

рэстаўрыраваны

рэстаўрыравацца

рэстаўрыраваць

рэтранслі́равацца

рэтранслі́раваць

рэферыраванне

рэферыраваны

рэферыравацца

рэферыраваць

рэцыпі́раваць

рээвакуі́раваны

рээвакуі́равацца

рээвакуі́раваць

рээмігрыраваць

сарціровачная і сартавáльная 

сарціровачны і сартавáльны

сарціроўка

саціні́раванне

саціні́раваны

саціні́равацца

саціні́раваць

сервіравáнне

сервіравáны і сервірованы

сервіравáцца

сервіравáць

сіліцыраванне хім.

сіліцыраваны

сінкапі́раванне муз.

сінкапі́раваны

сінкапі́равацца
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сінкапі́раваць

скандзі́раванне

скандзі́раваны

скандзі́равацца

скандзі́раваць

скані́раванне 

скапі́раваны

скапі́раваць

спланавáны

спланавáць

сплані́раваць

спласіравáны спарт.

 і спласірованы

спласіравáць

спрагназавáць

стажыравáнне

стажыравáць

стажыравáцца

суб̓ектыві́раваны

суб̓ектыві́равацца

суб̓ектыві́раваць

субсідзі́раванне

субсідзі́раваны

субсідзі́равацца

субсідзі́раваць

субстантыві́раваны

субстантыві́равацца

субстантыві́раваць

суспензі́раваны

суспензі́равацца

суспензі́раваць

сфакусі́раваны

сфакусі́равацца

сфакусі́раваць

сфантазі́раваны

сфантазі́раваць

сфармавáны тэх. i сфармованы

сфармавáцца

сфармавáць

сфарміравáны (утвораны, 

 арганiзаваны)

сфарміравáцца 

сфарміравáць 

сфармулявáны 

 і сфармулі́раваны 

сфармулявáць 

 і сфармулі́раваць 

тані́раванне спец. 

тані́раваны 

тані́равацца

тані́раваць

тарыраванне спец.

тарыраваны

тарыравацца

тарыраваць

траверсі́раванне

траверсі́раваць

травесці́раванне

травесці́раваны

травесці́раваць

транскрыбі́раванне лінгв., муз.

транскрыбі́раваны

транскрыбі́равацца

транскрыбі́раваць

транслі́раваны

транслі́равацца

транслі́раваць

транслітарыравацца

транслітарыраваць лінгв. 

трасі́раванне спец.

трасі́раваны

трасі́равацца

трасі́раваць

траўмі́раванне мед. 
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траўмі́раваны

траўмі́равацца

траўмі́раваць

трэніравáць

трэці́раванне

трэці́раваны

трэці́равацца

трэці́раваць

тыражавáць

утрыраваць

фарсі́раваць

філі́раваць

флані́раваць

флаці́раваць

фтарыраваць

шасі́раваць

штудзі́раваць

экіпіравáць

экрані́раваць

эрадзі́раваць

этылі́раваць

юсці́раваць
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Апранены 
і апранутая — 
абое рабое? 
ці 
Правапіс суфіксаў 
у дзеепрыметніках

У   сучасных усходнеславянскіх мовах ёсць 

сітуацыі, калі характарыстыка прадмета ці 

асобы выяўляецца ў часе. Звычайна гэта 

перадаецца даданай азначальнай часткай 

складаназалежнага сказа: Над грушай, якая 

была ўсыпана кветкамі, гулі пчолы. Аднак 

яна лёгка замяняецца эканомнай формай — 

дзеепрыметным словазлучэннем: Над гру-

шай, усыпанай кветкамі, гулі пчолы. Па 

змесце сказы амаль не адрозніваюцца, па 

форме ж адрозненне відавочнае. Дзее-
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пры метнік сумяшчае ў сабе ўласцівасці 

прыметніка і дзеяслова. Менавіта яму нале-

жыць, так бы мовіць, роля семантычнага кан-

дэнсатара. Ён настолькі арганічна ўвайшоў 

у наша маўленне і заняў у ім трывалае месца, 

што бывае цяжка, а то i немагчыма замяніць 

яго даданым сказам, бо згубіцца сэнс. Напры-

клад: Табе, з прытомленым сэрцам, пры-
сыпанаму сівізной, хочацца зноў сустрэцца 

з далёкай сваёй вясной (П. Панчанка). 

Эвалюцыянуючы разам з чалавекам, мова шляхам адбору 

пакідае прагрэсіўныя формы, у якіх інфармацыя перадаецца 

эканомнымі сродкамі. Яшчэ ў агульнаславянскай мове 

дзеепрыметнік займаў сталае месца і, прайшоўшы гістарычны 

шлях свайго развіцця, спраўна служыць нам і па сёння. 

У літаратурнай мове найчасцей ужываюцца дзеепрымет-

нікі залежнага стану прошлага часу: высушаны, напоены, 

накормлены, узнагароджаны, створаны, аблюбаваны, засеяны, 

запалены, астуджаны, запрошаны, вывучаны, звіты, вымыты, 

вышыты, разгорнуты, праполаты, сагнуты і інш. 

Варта адзначыць, што беларускія дзеепрыметнікі, як і ў 

старажытнай агульнаславянскай мове, ужываюцца не з дзвюма 

літарам нн, а з адной н: абнесены, паранены, загартаваны. Гэтым 

іх арфаграфія прынцыпова адрозніваецца ў роднай і рускай 

мовах, уносячы ў апошнюю пэўныя правапісныя цяжкасці. Толькі 

падвоенай нн у «Правилах русской орфографии и пунктуации» 

(1956) прысвечана некалькі пунктаў. Напрыклад, напісанне слова 

раненый у словазлучэннях раненный вражеской пулей і раненый 

солдат адрозніваецца ў залежнасці ад таго, ці з̓яўляецца яно 

прыметнікам (раненый солдат), ці дзеепрыметнікам (раненный 

вражеской пулей), ці ёсць у ім прыстаўка (израненный солдат), 

ці залежнае слова (пулей). Адсюль даволі частыя дыскусіі аб 

правапісе рускіх дзеепрыметнікаў і сярод спецыялістаў, і сярод 

звычайных носьбітаў мовы, што нават неяк выразілася ў камічным: 

«Какая разница, куда ранен?!»

Цяжкасці правапісу рускіх дзеепрыметнікаў сапраўды 

існуюць: рваная одежда (але: порванная, рванная на нём одежда), 

Апранены і апранутая — абое рабое? 

ці Правапіс суфіксаў у дзеепрыметніках
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копчёная колбаса (але: подкопчённая, копчённая на еловых ветках 

колбаса), кипячёное молоко (але: кипячённое вчера молоко), вя-

леная рыба (але: подвяленная, вяленная рыбаком рыба), солёные 

огурцы (але: подсоленные, соленные в бочке огурцы), мочёные 

яблоки (але: моченные по бабушкному рецепту яблоки), пареный 

картофель (але: паренный в кастрюле картофель) i г. д. Кароткія ж 

формы пішуцца з адным н: кипячён, вялена, порвано. 

Рускія лінгвісты намагаюцца наблізіць гэтую норму да 

існуючай у нас. Невыпадкова ў падрыхтаваным праекце новай 

рэдакцыі рускага правапісу такая дыферэнцыяцыя напісання н/нн 

дзеепрыметнікаў і прыметнікаў адсутнічае, прапануецца пісаць 

адно н: «...Изменение заключается в отказе от орфографического 

разграничения причастий и прилагательных (не на -ованный, 

-еванный), образованных от глаголов несовершенного вида; 

для тех и других принимаются написания с одним н: жареная на 

масле картошка и жареная картошка, коротко стриженые волосы 

и стриженые волосы, гружёные дровами повозки и гружёные 

повозки». 

Каменціруючы гэтую прапанову, аўтары праекта слушна 

адзначаюць: «Старое правило представляет собой исключение 

среди тех правил, которые относятся к передаче буквенного 

состава слов, т. к. его применение требует обращения к кон-

тексту, синтаксического анализа. Оно является исключением 

ещё и потому, что требует орфографического разграничения 

лишь в пределах одного разряда соотносительных причастий 

и прилагательных, тогда как подавляющее большинство полных 

форм причастий и прилагательных на -нный (они образованы от 

глаголов совершенного вида) передаётся на письме одинаково 

(не говоря уже о формах на -тый)». 

Звяртаецца ўвага на застарэласць рускіх «Правил» (1956): 

«К тому же это трудное для практического применения правило 

на деле приводит к орфографическому разграничению не прича-

стий и прилагательных (как сформулировано в правиле 1956 г.), 

а форм с зависимыми словами и без них: первые пишутся с нн, 

вторые — с н. Но далеко не всякое зависимое слово означает, 

что перед нами причастие. Если в случаях типа стриженные па-

рикмахером волосы, много раз крашенные стены (с зависимыми 
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словами, обозначающими производителя действия или повто-

ряемость его) употреблены причастия, то при других зависимых 

словах (стриженные ёжиком волосы, крашенные светлой краской 

стены и т. п.) подобные образования скорее относятся к прила-

гательным: глагольность этих форм явно ослаблена. Таким об-

разом, преодолевая значительные орфографические трудности, 

пишущий не отражает на письме заявленных в правиле языковых 

различий» (Свод правил русского правописания. Орфография. 

Пунктуация. — М., 2000). 

Прыведзеныя меркаванні красамоўна сведчаць пра 

накіраванасць уніфікацыі рускага правапісу да беларускага вары-

янта, у якім у большай ступені адлюстраваны фанетычны прынцып. 

Прапановы Арфаграфічнай камісіі пры РАН пададзены ў «Прави-

лах русской орфографии и пунктуации: полный академический 

справочник» (М., 2006) і адпавядаюць заканамернасцям развіцця 

сучаснай рускай мовы. 

У роднай мове праблем з напісаннем падвоенага нн 

у дзеепрыметніках не ўзнікае, бо такога суфікса ў іх проста не 

існуе, што, як адзначалася, ідзе з далёкай даўніны. 

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунк-

туацыі» рэгламентуецца напісанне суфіксаў -ен-, -ан-, -н-. Адра-

зу заўважу, што напісанне гэтых суфіксаў вынікае з асаблівасцей 

утварэння і ўжывання дзеепрыметнікаў. Таму іх правапіс у шко-

ле мэтазгодна разглядаць пры вывучэнні адпаведнай тэмы па 

марфалогіі. 

У параўнанні з «Правіламі» (1959) нормы напісання суфіксаў 

дзеепрыметнікаў не памяняліся. Аднак ёсць адна акалічнасць. 

У новую рэдакцыю не ўключаны правілы напісання суфіксаў 

дзеепрыметнікаў цяперашняга часу незалежнага стану -уч- (-юч-) 

і -ач- (-яч-) і залежнага стану -ем- і -ім- (-ым-), што выклікана іх 

нехарактэрнасцю для беларускай мовы, а адсюль і адсутнасцю 

асаблівых праблем у напісанні. У «Правілах» (1959) існуе слушная 

заўвага (с. 27), у якой гаворыцца, што ад дзеясловаў церці, дзерці, 

перці дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу ўтвараюцца 

пры дапамозе суфікса -т-, напрыклад: церці — цёрты, выцерці — 

выцерты, зацерці — зацёрты; задзерці — задзёрты, надзерці — 

надзёрты; падперці — падпёрты i г. д. Ужо не раз адзначалася, 

Апранены і апранутая — абое рабое? 
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што ў «Правілы» (1959) было ўнесена шмат граматычных пытанняў 

(правапіс канчаткаў, утварэнне марфалагічных форм і інш.), 

што для таго часу было правільным і тлумачылася адсутнасцю 

фундаментальных прац па граматыцы. Напрыклад, першы том 

акадэмічнай граматыкі выйшаў толькі ў 1962 г. 

У новай рэдакцыі прадпісваецца: суфікс -ен- пішацца 

ў дзеепрыметніках, утвораных ад дзеясловаў на -іць, -ці: адчы-

нены, выбелены, згублены, супакоены, споены, накормлены, ку-

плены, спаганены, скрыўлены, запылены, дазволены, зроблены, 

пазнаёмлены, асілены, заклеены, спалены, схілены, разяўлены, 

прастрэлены; звезены, прынесены, растрэсены, заведзены, 

спрадзены, пакрадзены, аплецены, мецены. 

У «Правілах» (1959) дапускалася напісанне суфікса -ен- 

у некаторых дзепрыметніках, утвораных ад дзеясловаў неазначаль-

най формы на -нуць, напрыклад апранены і інш. Гэтае прадпісанне 

на сёння ўстарэла: пашырэнне атрымліваюць дзеепрыметнікі 

з суфіксам -т-: апрануты, пераапрануты, сагнуць — сагнуты, 

крануць — крануты і інш. Нават арфаграфічныя слоўнікі 70-х гг. 

мінулага стагоддзя аддаюць перавагу дзеепрыметніку апрануты, 

ставячы яго на першае месца (Лобан, М. П. Арфаграфічны слоў -

нік / М. П. Лобан, М. Р. Суднік. — Мінск, 1971. — С. 76).

На сёння можна карыстацца наступным граматычным 

правілам: пры дапамозе суфікса -т- утвараюцца дзеепрыметнікі, 

аснова інфінітыва якіх заканчваецца на а, я, ы, і (беспрыставачная 

частка аднаскладовая): наліць — наліты, ліць — літы, узяць — узяты 

і інш.; а таксама ад дзеясловаў з асновай на о, у, ну, р: пакалоць — 

паколаты, абуць — абуты, абагнуць — абагнуты, здзерці — здзёрты.

Пры чаргаванні ў аснове дзеяслова [с̓] — [ш], [з̓] — [ж], 

[ц̓] — [ч], [дз̓] — [дж] у дзеепрыметніках пішацца суфікс -ан-: 

насіць — ношаны, уразіць — уражаны, запрасіць — запрошаны, 

круціць — кручаны, апярэдзіць — апярэджаны. Суфікс -ен- ужыва-

ецца пасля галосных і мяккіх зычных, -ан- — пасля зацвярдзелых 

зычных: запаліць — запалены, запрасіць — запрошаны. 

Спалучэнне галоснай я дзеяслоўнай асновы з суфіксам 

дзеепрыметнікаў -н- пішацца ў тых дзеепрыметніках, якія ўтвораны 

ад дзеясловаў на -яць: пасеяны, развеяны, змуляны, аблаяны, 

абстраляны, павыдумляны, абмяняны (ад абмяняць).
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У  сваім маўленні мы звычайна не задумваем-

ся над тым, з чаго складаецца слова. Лічым, 

што дастаткова ведаць яго значэнне. І толькі 

ў выпадках, калі не спрацоўвае даведзенае 

да аўтаматызму ўменне выбіраць словы, па-

чынаем маланкава шукаць выйсце з нялёг-

кай сітуацыі. 

Неяк давялося стаць сведкам размовы дзвюх калег, якія 

абмяркоўвалі сказ з газетнага тэксту: «...доблесныя амерыканскія 

сыны і дочкі ў Іраку выконваюць сваю патрыятычную місію...» 

Было ўказана на памылковае выкарыстанне ў гэтым кантэксце 

слова «патрыятычную». «Патрыёт абараняе сваю Айчыну», — 

слушна даводзіла адна з іх. Другая пагаджалася: «Патрыятычнай 

называлася б барацьба, калі супраць амерыканцаў узялі б зброю 

іракец і ірачка... Не. Іракезка... Не, іракчанка... іракіца... іракіянка... 

іраканка... іракійка... Не. Відаць, жыхарка Ірака...»

Такая філалагічная размінка красамоўна сведчыць шмат 

пра што. Па-першае, само словазлучэнне «патрыятычная місія» 

няправільнае, у ім спалучаны несумяшчальныя паняцці: патрыёт — 

‘той, хто любіць сваю Айчыну, верны свайму народу, гатовы на 

ахвяру і подзвігі ў імя Радзімы̓; місія — ‘дэлегацыя якой-небудзь 

дзяржавы, што пасылаецца ў іншую краіну з якой-небудзь мэтай̓. 

Правільна: «палымяны патрыёт», «ваенная місія», «гандлёвая 

місія» і г. д. Па-другое, ні ў рускай, ні ў беларускай мовах не існуе 

аднаслоўнага абазначэння жыхаркі Ірака. Параўн.: іранцы — 

іранец, іранка. Гэтую словаўтваральную мадэль, здаецца, можна 
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было выкарыстаць і ў нашым выпадку: іракцы — іракец, iрак... 

Аднак спалучэнне дзвюх літар к у сярэдзіне слова, не на стыку 

марфем, у роднай мове немагчымае (выкл.: Мекка). На сёння 

выкарыстоўваецца апісальная канструкцыя — жыхарка Ірака. 

Можна меркаваць, што ў нас хутчэй прыжывецца форма 

ірачка, якая ў рускай мове кваліфікавалася б як гутарковая. 

Параўн.: палячка, якое ў рускай мове выцясняецца словам полька. 

Напрыклад, gramota.ru падае форму полячка як устарэлую. 

У беларускай мове перавага аддаецца слову палячка. Полька 

ўспрымаецца як назва танца. 

Такім чынам, у мове адбываюцца працэсы, выкліканыя 

жыццём: актуалізаваная ў пэўны час лексіка прымушае знаходзіць 

свае словаўтваральныя варыянты, бо апісальныя звароты 

ў пазначэнні з̓явы, прадмета, працэсу заўсёды больш грувасткія, 

чым аднаслоўныя назвы. Адсюль трэба ведаць, як пісаць той ці 

іншы суфікс у складзе слова. 

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» правапісу суфіксаў назоўнікаў надаецца большая 

ўвага: калі ў «Правілах» (1959) гэтай тэме было прысвечана тры 

параграфы, то ў новай рэдакцыі восем. 

Спынімся на правілах, пра якія вялася гаворка ў 1959 г.

Суфікс -ец- (-ац-) пішацца ў назоўніках мужчынскага роду. 

Пры змяненні слова галосны выпадае: акраец, індыец, разец, іс цец 

(родны склон — істца), плывец, мсцівец, вясковец, кармілец, уда-

лец, баец, бельгіец, незнаёмец, канькабежац, аварац, запарожац. 

Суфікс -іц- (-ыц-) пішацца ў назоўніках жаночага роду 

і беглага галоснага не мае: ваколіца, патыліца, спадарожніца, 

мсцівіца, карміліца, розніца, кірыліца, кніжыца. 

Памяншальна-ласкальны суфіксальны комплекс -ічк- 

(-ычк-) пішацца ў назоўніках жаночага роду, якія ўтварыліся ад 

слоў з фіналлю -іц- (-ыц-): лесвічка, крынічка, сунічка, завушнічка, 

запальнічка, палічка (ад паліца), сястрычка. 

У астатніх выпадках пішацца памяншальна-ласкальны 

суфіксальны комплекс -ечк- (-ачк-): дзядзечка, бутэлечка, 

лялечка, цётачка, галовачка, булачка, палачка (ад палка), рэчачка, 

курачка (ад курка), качачка, божачка, вушачка, Сонечка, Волечка, 

Ванечка, Жэнечка, Сцёпачка, Наташачка, Ганначка. 
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Як назваць жыхарку Iрака? ці Правапіс суфіксаў назоўнікаў  

Суфікс -ак- (-ек-) пішацца не пад націскам у назоўніках, 

якія ва ўскосных склонах губляюць суфіксальнае а ці е: сшытак — 

сшытка, пасынак — пасынка, каласочак — каласочка, дожджы-

чак — дожджычку, прыцемак — прыцемку, аловак — алоўка, пера-

шыек — перашыйка. 

Суфіксы -ік- (-ык-), -нік-, -чык- пішуцца нязменна ва ўсіх 

формах слоў: конік — коніка, столік — століка, хлопчык — хлопчыка, 

дожджык — дожджыку, вожык — вожыка, тэарэтык — тэарэтыка, 

спадарожнік — спадарожніка, пеўнік — пеўніка, дарадчык — да-

радчыка. 

У новай рэдакцыi з̓явіліся нормы аб правапісе су фік -

саў назоўнікаў -ень- (-ань-), -чык- (-чыц-) і -шчык- (-шчыц-), 

-чын- і -шчын-, што было выклікана арфаграфічнымі цяжкасцямі 

ў іх напісанні. 

Суфікс -ень- (-ань-) ва ўскосных склонах у адных назоўніках 

захоўвае галосны, у другіх яго губляе: вусень — вусеня, прамень — 

праменя; але: вучань — вучня, шчэбень — шчэбню, валасень — ва-

ласня. Часам дапускаюцца абедзве формы: кіпень — кіпеню і кіпню. 

Суфіксы -чык- (-чыц-) і -шчык- (-шчыц-) ужываюцца пры 

ўтварэнні назоўнікаў, якія называюць людзей паводле заняткаў. 

Суфікс -чык- (-чыц-) пішацца:

 • калі ўтваральная аснова заканчваецца на пярэдне языч-

ныя д, т, з, с: аб̓ездчык, дакладчык, дарадчыца, наладчык, 

ракетчык, пераплётчыца, лётчык, грузчык, возчык, рэзчык, пе-

ра пісчык, перапісчыца (а таксама ў адпаведных прыметніках: 

дарадчыцкі, перапісчыцкі і інш.);

 • калi ў канцы ўтваральнай асновы адбываецца чаргаванне 

[г] — [ж]: перабягаць — перабежчык, перабежчыца, перабежчыцкі, 

нябога — нябожчык, абцягваць — абцяжчыца. 

Суфікс -шчык- (-шчыц-) пішацца:

 • калі аснова заканчваецца на санорныя р, л, м, н, й: звар шчык, 

наборшчыца, вугальшчык, мадэльшчык, прыбіральшчыца, атам-

шчык, паромшчык, бетоншчыца, загон шчык, мыйшчык, пай шчык, 

пайшчыца, забойшчык (а таксама ў адпаведных прыметніках: 

наборшчыцкі, пайшчыцкі і інш.);

 • пасля спалучэнняў тых жа санорных з наступнымі т, г 

утваральнай асновы: працэнт — працэнтшчыца, аліменты — 
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аліментшчык, аліментшчыца, кобальт — кобальтшчык, цюбінг — 

цюбінгшчык;

 • калі ўтваральная аснова заканчваецца на губныя зычныя б, п, 

м, ф і ў (з в): рубшчык, гардэробшчыца, апалубшчык, падкопшчык, 

скупшчык, скупшчыца, паромшчык, літаграфшчык, бунтаўшчык, 

нарыхтоўшчык, палясоўшчык, забудоўшчык. 

З дапамогай суфіксаў -чын- і -шчын- утвараюцца дзве се-

мантычна розныя групы назоўнікаў: назоўнікі са значэннем пэўнай 

грамадскай з̓явы і назоўнікі са значэннем рэгіёна, абшару. 

Суфікс -чын- пішацца пасля ўтваральных асноў, што заканч-

ваюцца на д — т, з — с, ж — ш, дж — ч: складчына (склад-), спад-

чына (спад-), азіятчына (азіят-), салдатчына (салдат-), братчына 

(брат-), старасветчына (-свет-), казаччына (казак-/казач-), рэ-

крутчына (рэкрут-); Валагодчына (валагод-), Брэстчына (брэст-), 

Навагрудчына (навагруд-), Ноўгарадчына (ноўгарад-), Суражчына 

(сураж-), Добрушчына (добруш-), Нямеччына (нямец-/нямеч-), 

Турэччына (турэц-/турэч-), Дабружчына (дабруж-), Глушчына 

(Глуск: глух-/глуш-), Грэшчына (Грэск: грэс-/грэш-), Полаччына 

(Полацк: полат-/полац- /полач-), Случчына (Слуцк: слуц-/случ-). 

Суфікс -шчын- пішацца пасля ўтваральных асноў, што за-

канчваюцца на губныя б, п, м, ф, в або санорныя н, р, л, й, а такса-

ма ў (з в або л): скупшчына (скуп-), здзельшчына (здзель-), неле-

гальшчына (нелегаль-), партызаншчына (партызан-), мінуўшчына 

(мінул-/мінуў-), суб̓ектыўшчына (суб̓ектыв-/суб̓ектыў-), літа-

ратуршчына (літаратур-), ваеншчына (ваен-), кампанейшчына 

(кампаней-), тарабаршчына (тарабар-), татаршчына (татар-), 

канцыляршчына (канцыляр-), папоўшчына (папов-/папоў-), ха-

ваншчына (хаван-), мітынгоўшчына (мітынгов-/мітынгоў-), цы-

ганшчына (цыган-); Браслаўшчына (браслаў-), Гомельшчына 

(гомель-), Гуцульшчына (гуцуль-), Гродзеншчына (гродзен-), 

Смаленшчына (смален-), Міншчына (мін-), Бабруйшчына (ба-

бруй-), Зэльвен шчына (зэльвен-), Магілёўшчына (магілёў-), 

Віцебшчына (віцеб-). 

Суфікс -шчын- пішацца тады, калі ўтваральная аснова за-

канчваецца на зычны з папярэднім санорным: інтэлігентшчына 

(інтэлігент-), эмігрантшчына (эмігрант-), Самаркандшчына (са-

марканд-). 
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Ізмы і малпы, 
ці 
Правапіс суфіксаў 
у розных часцінах 
мовы

Вельмі часта да малога і на першы погляд ня-

значнага мы ставімся абыякава, адпрэчваем, 

не хочам звярнуць увагу, аддаць належнае. 

Прыходзіцца не раз чуць: «Зноў пра суфіксы! 

Каму гэта патрэбна?»

Вывучэнне суфіксаў лічыцца сумным заняткам. Мы быццам 

грэбуем імі. І няўцям нам, што як з атамаў складаецца сусвет, так 
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з марфем арганізуецца наша маўленне, у іх выражаецца чалавек, 

грамадства, эпоха. 

Напрыклад, цяжка ўявіць наша жыццё без так званых ізмаў. 

Суфікс -ізм- па прычыне сваёй маштабнай распаўсюджанасці 

набыў форму множнага ліку і ператварыўся ў самастойнае слова, 

якое фіксуецца сучаснымі слоўнікамі ў значэнні ‘агульныя — не 

заўсёды ў станоўчым сэнсе — назвы накірункаў у навуцы, мастацт-

ве, філасофіі, палітыцы і да т. п.; дактрына, сістэма̓. Ён настолькі 

ўкараніўся ў свядомасць сучасніка, што ад яго няпроста знайсці 

паратунак. Учарашнія актыўныя ва ўжытку апартунізм, марксізм, 

ленінізм, сталінізм, сацыялізм, камунізм, путчызм змяніліся на 

ісламізм, амерыканізм, фундаменталізм, глабалізм, еўрапеізм, 

эскапізм, тэрарызм, гламурызм. Можна меркаваць, што і ХХ ст., 

і пачатак ХХІ ст. азнаменаваны рознага тыпу ізмамі. Дарэчы, слоў, 

якія заканчваюцца на -ізм, у лексіцы налічваецца больш за тыся-

чу — лічба даволі паказальная. Утварэнне новых слоў пры дапа-

мозе названага суфікса вызначаецца асаблівай інтэнсіўнасцю: 

путч — путчызм, Пуцін — пуцінізмы, Буш — бушызмы і г. д. 

Апошнія ўвайшлі ў нядаўнюю гісторыю як найбольш недарэчныя 

і выклікалі шмат кпінаў з іх аўтара. Так ствараецца ляпалісіяда (від 

маўленчай збыткоўнасці, што мяжуе з абсурднасцю). Бушызмы 

характарызуюцца, прамаўляючы мовай ізмаў, малапрапізмамі 

(памылковае выкарыстанне сугучных слоў з рознымі значэннямі), 

спунерызмамі (тыпу маршакаўскага «вагоноуважаемый глубоко-

уважатый»), неалагізмамі (stunt words), анахранізмамі і алагізмамі, 

некаторыя з якіх сталі меметызмамі (выслоўямі, якія набываюць 

устойлівасць). Адпаведны артыкул у Вікіпедыі ўтрымлівае больш 

за 160 бушызмаў. Як бачым, адзін суфікс можа кваліфікаваць як 

асобу, так эпоху. 

Суфіксы разам з іншымі марфемамі (коранем, прыстаўкай 

і інш.) утвараюць словы. Марфемы ўяўляюць сабой часткі 

лексем, якія маюць слова- ці формаўтваральнае значэнне. Яно 

размытае i менш канкрэтнае, чым значэнне самастойнага слова. 

Распазнаць яго — даволі працаёмкая задача, хаця падуладная 

нават малпам.

Нядаўна ў сусветных інтэрнэт-парталах з̓явілася падрых-

таваная па матэрыялах Бі-бі-сі інфармацыя пра тое, што мартышкі 
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маюць здольнасць да «словаўтварэння»: дадаваць да «кораня» 

новы гук — «суфікс», чым мяняюць значэнне першапачатковага 

сігнала. 

Прыматолагі даўно вывучаюць мову малпаў. Даследаванні 

праводзяцца ў асноўным на мартышках Кэмпбела (Cercopithecus 

campbelli campbelli), якія насяляюць вільготныя лясы заходняй 

Афрыкі (запаведнік Таі, Кот-д̓Івуар). Супрацоўнікі Сент-Эндрускага 

ўніверсітэта ўстанавілі, што альфа-самцы названай папуляцыі пры 

небяспецы выдаюць крыкі, якія можна перадаць гукаперайманнямі 

«бум», што пазначае: наперадзе ўпалае дрэва або зламаны 

сук; «крак» пры з̓яўленніі леапарда, «хок» — арла. Вучонымі 

заўважана, што «бум» заўсёды застаецца нязменным, а вось 

«крак» і «хок» могуць атрымліваць «суфікс» -у (больш падрабязна: 

http://news.mail.ru/society/3148506). Пэўны скептыцызм ад сту-

пае, калі бярэш на розум адну з тэорый паходжання мовы — 

гукаперайманняў. У жывёльным свеце да гэтага часу не было 

прыкладаў распазнавання марфем. Трэба і нам быць больш 

уважлівымі да іх... 

Правапіс тых ці іншых суфіксаў грунтуецца на фанетыч-

ным, калі стык марфем перадаецца паводле вымаўлення (сал-

дат + ск- i → салдацкі), на марфалагічным (горад + ск- i → гарадскі) 

прынцыпах. Таму мы не задумваемся над напісаннямі такіх слоў, 

як нямецкі, ткацкі, рыбацкі, савецкі, брацкі і пад. Аднак выклікаюць 

пэўныя цяжкасці напісанні слоў тыпу шведскі, завадскі, спартсмен, 

яхтсмен.
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Курыны, казіны... 
а чаму не 
«свініны»? 
ці 
Правапіс суфіксаў 
у розных часцінах 
мовы

Папярэдне мы гаварылі пра ролю суфіксаў 

у нашым маўленні. Вельмі важна ўмець іх 

ўжываць, пісаць. Значэнне марфемы абстра-

гавана i для свайго дакладнага напісання 
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патрабуе шматлікіх аналогiй. Напрыклад, 

у словах хаціна, саломіна, бараніна можам 

вылучыць суфікс -ін-, які ў першым слове 

мае значэнне ‘павелічальнасці̓, у другім — 

‘адзінкавасці, сінгулятыўнасці̓, у трэцім — 

‘мяса жывёлы̓. Перад намі суфіксы-

амонімы, якія аднолькава пішуцца і гучаць, 

але маюць розныя значэнні. Каб вызначыць 

«зместавае» напаўненне марфемы, трэба 

падабраць словы з аналагічным суфіксам: 

салом-ін-а — хварасц-ін-а, гарош-ын-а, 

сцябл-ін-а, фасол-ін-а і г. д. Становіцца зра-

зумелым, што суфікс у гэтыя словы ўносіць 

значэнне ‘адзінкавасці, адзін з сукупнасці̓: 

салома і (адна) саломіна, хвораст і (адна) 

хварасціна, гарох і (адна) гарошына. Гэты ж 

суфікс можа характарызаваць чалавека па 

нацыянальнай, сацыяльнай прыналежнасці: 

армянін, селянін, славянін, дваранін. Пры 

дапамозе суфікса -ін- могуць утварацца 

прыметнікі: пчаліны, галубіны, вераб̓іны, 

мамін, Галін і інш. 

Асаблівасці правапісу суфіксаў прыметнікаў сёння 

можна ілюстраваць назвамі разнавіднасцей грыпу: птушыны 

(птуш + ын + ы), курыны (кур + ын + ы), казіны (каз + ін + ы)... 

Чытаю ў адным з чатаў: «Які яшчэ, прабачце, штам, прабачце, 

«упадзе» на чалавецтва? Толькі, прабачце, адышлі ад свінячага, 

прабачце, свінінага. Прабачце. Свіннога... А як жа правільна, 

прабачце?» Замяняю абсцэнную (нецэнзурную) лексіку, якая, 

на жаль, трымае моду ў інтэрнэт-прасторы, словам прабачце 

(добра было б пачуць прабачэнні і «чатніка») і мушу падзяліць 

недаўменне аўтара. Яно выглядае натуральным, бо не спрацоўвае 

звыклая словаўтваральная мадэль: свін + ін + ы. Справа ў тым, што 

і ў рускай, і ў беларускай мовах гэтае слова пішацца з адным 

-ін-. Назіраецца так званая гаплалогія: выпадзенне аднолькавых 

складоў (мінера(ла)логія, у рускай мове — знаме(на)носец, 

розо(во)ватый і інш.). 

Курыны, казіны... а чаму не «свініны»? 

ці Правапіс суфіксаў у розных часцінах мовы
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Сучасны правапіс адлюстроўвае фанетычныя працэсы, якія 

маглі адбыцца даволі даўно. Напрыклад, у прыметніку рыбацкі 

яшчэ ў пачатку пісьмовай эпохі выразна адрозніваліся два суфіксы: 

-ач- (з -ак-) і -ьск-. Усходнеславянская форма слова выглядала 

наступным чынам: рыб-ач-ьск-ъjь. Страта рэдукаванага ь 

пасля ч, асіміляцыя і зліццё гукаў у спалучэнні чс (ч — гук першага 

суфікса, с — другога) прывялі да ўтварэння афрыкаты ц на стыку 

двух суфіксаў: -ач-ьск- змяніліся на -ацк-. Такое напісанне 

адлюстравана і ў рускай, і ў беларускай мовах. Перад намі дзеянне 

фанетычнага прынцыпу. 

На жаль, няправільнае выкарыстанне суфіксаў пранікае 

ў газеты, часопісы, падручнікі. Пры двухмоўі можа адбывацца 

змешванне характэрных розным мовам сінанімічных суфіксаў. 

Напрыклад, у сказе У няпростай грамадска-палітычнай сітуацыі 

праходзіць цяперашняя выбарная кампанія на Украіне (з газет) 

відавочнай з̓яўляецца неапраўданая замена суфікса -ч- на -н-. 

Аднакарэнныя словы-прыметнікі адрозніваюцца суфіксамі -н- 

і -ч-. Словаўтваральнае значэнне іх адпаведна вызначаецца па 

схеме: выбар (ад выбраць) + -н- + ы = ШТО выбіраецца (выбарная 

пасада, выбарны орган) i выбар + -ч- + ы = дзе НЕХТА выбіраецца 

(выбарчы ўчастак, выбарчы сход, выбарчая кампанія). Правільна: 

выбарчая кампанія — сукупнасць мерапрыемстваў, на якіх павінен 

быць абраны нехта. 

У «Правілах» (1959) нармаванае напісанне суфіксаў 

падавалася ў дзявятым падраздзеле «Ненаціскныя галосныя 

ў суфіксах», дзе разглядаліся пытанні правапісу суфіксаў назоў-

нікаў, прыметнікаў, дзеепрыметнікаў і дзеясловаў. Значная 

част ка праблемных напісанняў суфіксаў пераносілася ў пяты 

падраздзел «Зычныя на стыку марфалагічных частак слова», 

дзе гаворка ішла не пра канкрэтныя марфемы, а пра спалучэнне 

зычных на стыку ўтваральнай асновы і прыстаўкі ці суфікса. 

Такое размяшчэнне правіл стварала нязручнасць у карыстанні 

імі. Падобны парадак размяшчэння матэрыялу назіраем і ў рускіх 

«Правилах» (1956).

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» правапіс суфіксаў аб̓яднаны ў § 23, куды ўключаны 

правілы напісання іх у розных часцінах мовы.
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Часам грувасткае правіла можа прывесці 

да казусных сітуацый, таму правапісныя 

фармулёўкі вымагаюць дакладнасці і кан-

крэт насці.

Асаблівай увагі ў любой мове патрабуюць напісанні 

суфіксаў на стыку марфем. У адных выпадках спрацоўвае фане-

тычны прынцып, у другіх патрабуецца захоўваць марфемы. На-

прыклад, раўназначныя, на першы погляд, па сваім гучанні словы 

салдацкі і гарадскі пішуцца па-рознаму. У «Беларускай граматыцы 

для школ» (1929) Б. Тарашкевіча прапаноўвалася пісаць людзкі, 

швэдзкі, грамадзкі… Аднак такое выключэнне не магло існаваць 

доўга, бо спрацоўвала фанетычнае правіла: звонкі зычны [з] перад 

глухім [к] павінен быў аглушыцца да свайго парнага па звонкасці/

глухасці [з], што і адбылося. Але далейшы працэс перадачы на 

пісьме прыпадабнення гукаў быў спынены. Таму мы сёння і пішам: 

людскі, шведскі, грамадскі. 

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» вызначаецца напісанне прыметнікаў і прыслоўяў з 

ласкальным значэннем:

 • пасля мяккіх зычных незалежна ад месца націску пішацца 

су фікс -еньк-: круценькі, маленькі, ціхенька, паўнюсенька, 

утульненькі, нізенькі, беленькі, борздзенькі, хуценька;

 • пасля цвёрдых зычных пад націскам пішацца суфікс -эньк-, 

а не пад націскам — -аньк-: даражэнькі, старэнькі, харошанькі, 
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свежанькі, добранькі, гарачанькі. Як бачым, правіла падлягае 

асноўнаму патрабаванню: э пішацца пад націскам, а — не пад 

націскам.

Што датычыць першай нормы, то мушу заўважыць: цяж-

ка ўявіць суфікс -еньк- у пераднаціскной пазіцыі (калі б та-

кое назіралася, то е павінна было б перайсці ў я), звычайна 

ён знаходзіцца пасля націску ці пад ім: вуз-еньк-і, нов-еньк-і, 

лёг-еньк-і, вясёл-еньк-і, цвёрдз-еньк-і, мяк-еньк-і, родн-еньк-і, 

бел-еньк-а, чарняв-еньк-і, гніл-еньк-і, слаб-еньк-і, залац-еньк-і, 

дурн-еньк-і і інш. У фальклоры можам сустрэць: палюбіла белянь-

кога, што з’яўляецца адхіленнем ад літаратурнай мовы.

Напісанне падвоенага нн закраналася пры абмеркаванні 

ўжывання запазычаных слоў тыпу калона, тона, фін, тэніс. 

Падкрэслівалася, што ў запазычаных словах падвоенае напісанне 

зычных амаль не сустракаецца (выкл.: бонна, донна, манна, пан-

на, ванна, мадонна, саванна; Ганна, Жанна, Сюзанна і інш.). 

У «Правілах» (1959) гаворка пра суфікс -енн- (-энн-) вяла-

ся ў параграфе «Падоўжаныя зычныя». У новай рэдакцыі «Правіл 

беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» гэтае пытанне натураль-

ным чынам перанесена ў главу «Правапіс некаторых марфем»: 

падвое нае нн пішацца ў суфіксальнай марфеме -энн- (-енн-) 

у прыметніках з павелічальным значэннем (высачэнны, здара-

венны, таўсценны, худзенны), у прыметніках з якасна-адносным 

значэннем (дратвенны, брытвенны, дарэформенны, абедзенны, 

свяшчэнны, вогненны). Не зусім зразумелае для сучасніка драт-

венны паходзіць ад дратва — моцная кручаная льняная нітка, пра-

мочаная шавецкай смалой (варам) або воскам.

Неспакушанаму носьбіту мовы бывае цяжка адрозніць 

суфіксы -энн- (-енн-), -ен- і -н-. Трэба мець на ўвазе, што 

дзеепрыметнікі могуць утварацца пры дапамозе суфіксаў -ен- 

і -н- (здзіўл-ен-ы, купл-ен-ы, прынес-ен-ы, падрыхтава-н-ы), 

а прыметнікі — -энн- (-енн-) і -н- (страш-энн-ы, страш-н-ы, 

інтым-н-ы, лет-н-і). У беларускіх дзеепрыметніках падвоенага нн 

не бывае, тады калі напісанне н у рускіх дзеепрыметніках выклікае 

даволі вялікія цяжкасці.

Нездарма адзін з нашых губернатараў, гаворачы пра 

складанасці рускага правапісу, абураўся: «Но какая разница, куда 
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он раненный?» (красавік 2008 г.). На самай справе «раненый сол-

дат» пішацца з адным н, таму што «раненый» — гэта аддзеяслоўны 

прыметнік. «Раненный в плечо солдат» пішацца з дзвюма нн, таму 

што ў дзеепрыметніка «раненный» з’яўляецца залежнае слова 

«в плечо». Такую правапісную эквілібрыстыку распрацоўшчыкі но-

вага зводу «Правил русской орфографии и пунктуации» слушна 

прапануюць ліквідаваць. Сам жа звод і па сёння застаецца толькі 

праектам.

У беларускай мове падвоенае нн пішацца на стыку 

ўтваральнай асновы і суфікса паміж галоснымі: калі ўтваральная 

аснова заканчваецца на н, а суфікс пачынаецца з гэтай жа літары: 

дзённік, імяніннік, сяннік, маліннік, выгнаннік, дзянніца, абранніца, 

падаконнік, коннік, конны, сасоннік, карцінны, дывізіённы, гар-

танны, глыбінны, вінны, летуценны, паддонны, ваенны, вясенні, 

няспынны, бяссонны, айчынны, бязвінны, незаменны, прасцінны, 

дрэнны, дабрачынны, параённы.

Калі аснова слова заканчваецца на нн (ванна, манна), 

а суфікс пачынаецца зычным н, то захоўваецца напісанне дзвюх 

літар н: ванны (набор), манныя (крупы).

Падвоенае нн пішацца ў прыметніках, утвораных ад 

назоўнікаў на -мя, і ў словах, вытворных ад гэтых прыметнікаў: 

іменны – займеннік, імянны, пайменны, племянны — пляменнік, 

страмянны, цемянны, але:  палымяны.

«Правіламі» (2008) рэгламентуецца напісанне суфіксаў на 

стыку марфем наступным чынам. Суфіксы -ск- і -ств- пішуцца:

 • калі ўтваральная аснова заканчваецца на с, то на пісьме спа-

лучэнне сс перадаецца адной літарай: матроскі, рускі, беларускі, 

хакаскі, папуаскі, тунгускі, лаоскі, гандураскі, уэльскі, адэскі, 

арзамаскі, вільнюскі, чавускі, палескі, залескі, прускі, тбіліскі, 

кутаіскі, туніскі, эскімоскі, індускі, пелапанескі;

 • калі ўтваральная аснова заканчваецца на д, з, то спалучэнне 

іх з суфіксальным с падаецца як дс, зс: горад — гарадскі, люд — 

людскі, грамада — грамадства, сусед — суседскі, параход — па-

раходства, бяда — бедства, Бесядзь — бесядскі; француз — 

французскі, Каўказ — каўказскі, Сілезія — сілезскі;

 • у словах, вытворных ад асноў славянскага паходжання на к, спа-

лучэнне к з суфіксальным с на пісьме перадаецца як ц: лясніцтва, 
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мастацтва, сваяцтва, спаборніцтва, гарняцкі, казацкі, крыжацкі, 

сакавіцкі, асветніцкі, наглядальніцкі, славацкі, гарадоцкі, беластоцкі, 

уладзівастоцкі, чашніцкі. Сюды ж можам аднесці: гарняцкі (гарняк), 

марацкі (марак), рыбацкі (рыбак), славацкі (славак), гайдамацкі 

(гайдамак), чумацкі (чумак), батрацкі (батрак) і інш.;

у словах, утвораных ад асноў на к неславянскага паходжан-

ня, на пісьме захоўваецца спалучэнне кс: арынокскі, нью-ёркскі, 

бангкокскі, бузулукскі, цюркскі, каракскі, каракалпакскі, квебекскі, 

таджыкскі, узбекскі;

у прыметніках, утвораных ад геаграфічных назваў на -ка, 

-кі, зычны к (калі перад ім ёсць іншы зычны) у канцы слова пе-

рад суфіксам -ск- знікае: крупскі (Крупкі), дудзінскі (Дудзінка), 

церахоўскі (Церахоўка), ямайскі (Ямайка), вяцкі (Вятка); але: 

касабланкскі.
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З дараецца так, што паміж напісаннем і вы-

маўленнем узнікае надзвычай вялікі раз рыў, 

амаль бездань. Так адбылося, напрыклад, з 

англійскай арфаграфіяй. Англічане пішуць, 

як у часы Джэфры Чосера, а вымаўляюць 

абсалютна інакш. На гэтым спатыкаецца 

кожны, хто пачынае вывучаць англійскую 

мову. Нездарма жартуем: пішацца Лівер-

пуль, а чытаецца Манчэстэр. Вось ужо дзе 

сапраўды «каламутны вадаём» (з англ.: Liver-

pool ← Liuerpul). Ствараецца ўражанне, што 

пачатковец павінен вывучаць, так бы мовіць, 

«дзве» англійскія мовы: вусную і пісьмовую.

Чаму лінгвісты ўзгадваюць менавіта Чосера, які жыў ажно 

ў XIV ст.? Таму што слыннага паэта англійскага сярэднявечча 

Джэфры Чосера (каля 1343—1400 гг.) слушна называюць «баць  -

кам англійскай паэзіі», адным са стваральнікаў англійскай 

літаратуры. Менавіта ён надаў зграбнасць і вытанчанасць літа-

ратурнай мове англічан. Пасля Чосера англійскія дыялекты, якія 

да гэтага былі распаўсюджанымі, згубілі сваю запатрабаванасць. 

Ён жа першым стаў пісаць і прозу на роднай мове, а не на латыні, 

як гэта было да яго.

У такім выпадку гавораць пра традыцыйную арфаграфію: 

англічане пішуць так, як пісалі раней, па традыцыі. Добра гэта 
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ці кепска? З аднаго боку, добра. Бо шматлікія пакаленні выка-

рыстоўваюць адзін правапіс, перадаючы яго стагоддзямі па 

спадчыннасці. З другога боку, кепска. Бо падобнае напісанне 

стварае безліч нязручнасцей, якія вобразна перадаюцца згаданым 

афарызмам.

Беларускае пісьмо вылучаецца тым, што шматлікія 

арфаграфічныя выпадкі перадаюцца ў адпаведнасці з вы маў-

леннем. Мушу заўважыць: старажытнае рускае пісьмо было 

больш фанетычным, чым зараз. Сёння мы не зусім усведамляем, 

як, напрыклад, з весьде атрымалася везде, а з естьли — если. 

Навідавоку дзеянне фанетычнага прынцыпу: у першым выпадку 

адбылося азванчэнне зычнага [с] перад звонкім [д], а ў другім — 

выпадзенне «непроизносительного согласного» [т]. Чаму так 

адбываецца, пытанне цікавае. Можна дапусціць, што і рускае 

пісьмо магло б развівацца так, як і беларускае, калі б першаму не 

перашкодзіла трывалая кніжна-пісьмовая традыцыя.

Дзеянне фанетычнага прынцыпу (напісанне набліжаецца 

да вымаўлення) у роднай мове выразна выяўляецца пры напісанні 

суфіксаў на стыку з утваральнай асновай. Такім чынам, працягнем 

размову пра напісанне суфікса -ск-.

Паводле новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі», калі ўтваральны назоўнік заканчваецца на літары ск, 

то суфікс -ск- зліваецца з імі: Пінск — пінскі, Глуск — глускі, 

Новасібірск — новасібірскі, Дамаск — дамаскі, этруск — этрускі, 

Сан-Францыска — сан-францыскі; але: баск — баскскі (напры-

клад, баскская мова народа Краіны Баскаў).

Калі аснова назоўніка заканчваецца на с з папярэднім зыч-

ным, то перад суфіксам -ск- адно с апускаецца: Рэймс — рэймскі, 

Уэльс — уэльскі, Гельсінгфорс — гельсінгфорскі, Тамерфорс — 

тамерфорскі, Даўгаўпілс — даўгаўпілскі). У рускай мове тры 

апошнія прыметнікі складаюць выключэнні з правіла і пішуцца: 

Гельсингфорс — гельсингфорсский, Таммерфорс — таммерфорс-

ский, Даугавпилс — даугавпилсский.

Калі ўтваральная аснова слова заканчваецца на т, ц, ч, 

а суфікс пачынаецца зычным с, то спалучэнні тс, цс, чс на пісьме 

перадаюцца праз ц згодна з вымаўленнем: агенцтва, балцкі, 

брацкі, адвакацкі, салдацкі, лабаранцкі, парламенцкі, брэсцкі, 
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бейруцкі, па-фармалісцку, па-інтэлігенцку, выдавецтва, кравецкі, 

івянецкі, прыпяцкі, суэцкі, па-спажывецку, па-купецку, ткацкі, 

баранавіцкі, парыцкі, грэцкі (арэх), скрыпацкі, чытацкі, па-

дзявоцку.

Сюды ж варта аднесці: пфальцкі (Пфальц), канстанцкі 

(Канстанца), майнцкі (Майнц); суэцкі (Суэц), горыцкі (Горыца), 

дваржэцкі (Дваржэц), грацкі (Грац), мецкі (Мец), ніцкі (Ніца), 

абруцкі (Абруца).

У рускай жа мове напісанне адрозніваецца. У Разенталя 

чытаем: «В прилагательных, образованных от географических 

названий с основой, оканчивающейся на ц, пишется: а) -ц-ский, 

если перед ц стоит согласная (кроме ц), например: Констанца — 

констанцский, Пфальц — пфальцский; б) -ц-кий, если перед ц 

стоит гласная, например: Елец — елецкий (искл.: Грац — грац-

ский, Мец — мецский); в) -цц-кий, если перед ц стоит тоже ц, на-

пример: Ницца — ниццкий». Калі мець на ўвазе, што падвоеных 

літар у запазычаных словах у роднай мове амаль не назіраецца, 

апошні пункт пра напісанне прыметнікаў тыпу ніцкі для беларуска-

га правапісу не актуальны.

У роднай мове значныя фанетычныя працэсы адбыліся 

ў словах тыпу птаства, хараство, мноства. Як ужо адзначалася, 

у слове птаства з ранейшых дзесяці гукаў засталося сем. Спра-

шчэнне груп зычных фіксуецца і на пісьме.

Калі ўтваральная аснова слова заканчваецца на ж, ш, х 

(у тым ліку пры чаргаванні [г] — [ж], [х] — [ш]), а суфікс пачынаец-

ца зычным с, то спалучэнні жс, шс у агульных назвах перадаюцца 

толькі адной с: таварыш — таварыства, харошы — хараство, мног/

множ — мноства, убог/убож — убоства, бог/бож — боскі, птах/

пташ — птаства, наш — наскі, а таксама княжыць — княства. У не-

каторых выпадках напісанне такіх слоў вызначаецца па слоўніку, 

чаргаванне [г] — [ж], [х] — [ш] адсутнічае: Буг — бугскі, Гаага — 

гаагскі, Катанга — катангскі, казах — казахскі, Цюрых — цюрыхскі, 

Карабах — карабахскі, фелах — фелахскі, шах — шахскі, ніўх — 

ніўхскі, Пецярбург — пецярбургскі.

Каб захаваць празрыстасць уласных імёнаў і назваў 

народаў пры ўтварэнні ад іх прыметнікаў, спалучэнні жс, шс пе-

радаюцца нязменна: Нясвіж — нясвіжскі, Сураж — суражскі, 
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Парыж — парыжскі, Балхаш — балхашскі, латыш — латышскі, чу-

ваш — чувашскі, Волг/Волж — волжскі, чэх/чэш — чэшскі, Праг/

Праж — пражскі, вараг/вараж — варажскі.

Даволі цікавую гісторыю мае постфікс -ся, які ў роднай мове 

на стыку марфем перайшоў у -цца, а ў рускай мове захаваўся. 

Параўн.: учиться, мыться, стараться і вучыцца, мыцца, старацца. 

У адаптаваным да сучаснага разумення выглядзе прачытанне такіх 

дзеясловаў наступнае: вучыць сябе. Яны ўтварыліся аб’яднаннем, 

зліццём дзеяслова і займенніка сябе ў вінавальным склоне (ся), які 

змяніўся амаль да непазнавальнасці.

Яшчэ ў «Беларускай граматыцы для школ» Б. Тарашкевіча 

адзначалася: «Некаторыя дзеясловы зрастаюцца з зваротным 

займеннікам -ся: мыцца (мыць-ся), вясьці-ся і г. д. Пры спра-

жэнні -ся дадаецца да слова: мыюся, мыешся, мыецеся. Толькі 

ў 3-й асобе і ў неазначальніку (неазначальнай форме дзеясло-

ва — В. І. Іўчанкаў) канчатак ць-ся зьліваецца ў -цца: ён мыецца, 

яны мыюцца, мыцца» (Тарашкевіч, Б. Беларуская граматыка для 

школ. — Вільня, 1929. — С. 95). Спрацаваў фанетычны прынцып 

напісання.

Падвоенае цц пішацца:

 • у інфінітыве зваротных дзеясловаў: змагацца, брацца, купац-

ца, вучыцца, прасіцца, імчацца;

 • у 3-й асобе адзіночнага і множнага ліку зваротных дзеясловаў: 

змагаецца, змагаюцца, бярэцца, бяруцца, купаецца, купаюцца, 

вучыцца, вучацца, просіцца, просяцца, імчыцца, імчацца;

 • у лічэбніках адзінаццаць — дваццаць, трыццаць і вытворных ад 

іх: адзінаццаты, дваццатка, пятнаццацігадовы.
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Чалавек ўзвялічваецца талентам, подзвігам, 

высакароднасцю, добрымі справамі, часам 

яго ўзвышае пасада. Мы гаворым: пісьменнік 

(настаўнік, акцёр, сябра, майстар) з вялікай 

літары. Такім чынам выказваем сваё захап-

ленне, хочам ушанаваць выдатнага чала-

века. Зрабіць гэта нам дапамагае вялікая 

літара.

Сучасніку, можа, і няўцям, што нашы продкі да Францы-

ска Скарыны не распазнавалі вялікую і малую літары, а значыць, 

не маглі вылучыць адзінку з мноства, надаць некаму ці неча-

му асаблівую ўвагу. Вось адкуль захавалася традыцыя пісаць 

на старажытнай усходнеславянскай мове ўсе словы вялікімі 

літарамі.

Сёння ж пры дапамозе вялікай літары можна маніпуляваць, 

называючы не зусім вялікае вялікім, нават карэкціраваць ма-

савую свядомасць. Вялікай літарай мы перадаём паважлівае 

стаўленне (ветлівы зварот Вы), падкрэсліваем гістарычную знач-

насць рэліквій ці знамянальнасць падзеі, святаў (Востраў Слёз, 

Крычаўскае паўстанне, Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь), 

індывідуальнасць (Уладзімір Караткевіч), унікальнасць (Дзявятая 

сімфонія Бетховена).

Далёка не ўсе мовы маюць вялікую літару. У большасці 

алфавітаў літары не падзяляюцца на малыя і вялікія. Да іх адно-

сяцца арабскі, яўрэйскі, грузінскі, карэйскі, глаголіца, індыйскія, 

тайскі і шмат іншых. Падзел на вялікія і малыя літары характэрны 
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грэчаскаму алфавіту і ўзніклых на яго аснове лацініцы і кірыліцы, 

а таксама армянскаму пісьму.

У некаторых мовах вялікая літара больш распаўсюджана, 

чым у славянскіх. Напрыклад, у нямецкай мове ўсе назоўнікі 

пішуцца з вялікай літары, і паводле новага нямецкага пра-

ва пісу (2007) яе ўжыванне пашыраецца на субстантываваныя 

прыметнікі (якія перайшлі ў назоўнікі, напрыклад у агульным і цэ-

лым: старое напісанне — im großen und ganzen і новае напісанне — 

im Großen und Ganzen).

Вялікая літара — гэта часцінка менталітэту народа, у якой 

выражаецца вобраз мыслення, светаўспрыманне, духоўная 

наладкаванасць. Нам зусім не ўласціва падкрэсліваць сваё «я», 

тады як у англійскай мове асабовы займеннік «I» («я») пішацца 

толь кі з вялікай літары. Мы ж аддаём перавагу ў выбары напісання 

вялікай літары займенніку другой асобы «Вы». Хіба гэта не 

нацыянальная асаблівасць народа, якая выражаецца ў мове?

Так склалася, што вялікая літара аказваецца асаблівай, 

так бы мовіць, «моцнай» літарай, бо яна выдзяляе слова з шэра-

га іншых і можа надаць яму спецыфічнае гучанне. Гэта спецыфіка 

праяўляецца і ў стагоддзях. Напрыклад, у атэістычны савецкі час 

слова Бог згубіла сваю выключнасць і было падпарадкавана агуль-

наму напісанню з малой літары, аднак сёння яно набыло іншае 

ўспрыманне. У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» адзначаецца: з вялікай літары пішуцца найменні най-

вышэйшых божастваў (бостваў) у рэлігійных культах, а таксама ўсе 

словы ў спалучэннях, якія змяшчаюць гэтыя назвы: Бог, Саваоф, 

Алах, Яхве, Шыва, Вішну; Госпад (Гасподзь), Усявышні, Уладыка 

Нябесны, Усемагутны Бог, Святая Тройца, Бог Айцец, Бог Сын, 

Божы (Боскі) Сын, Бог Дух Святы, Святы Дух, Прасвятая Тройца, 

Божая (Боская) Маці, Прачыстая Уладычыца Нябесная, Прасвятая 

Дзева Марыя, Царыца Нябесная, Месія.

У роднай мове вялікая літара часта адыгрывае духоўна-

эстэтычную ролю і, вобразна кажучы, з’яўляецца барометрам 

жыцця. Што адбываецца ў жыцці, тое адбіваецца і на мове.

Прасочваючы дынаміку развіцця чалавецтва, можам кан-

статаваць, што эвалюцыя даіндунстрыяльнага грамадства, 

дзе ўмовы жыцця людзей вызначаліся адносінамі з прыродай, 



257

Літара на ўшанаванне, ці Правапіс вялікай і малой літар    

у індустрыяльнае, дзе вызначальнае месца ў жыцці займала 

тэхніка, у ХХІ ст. абазначана грамадствам інфармацыйным, дзе 

інфармацыйныя тэхналогіі сталі дамінуючымі ў жыццезабеспячэнні 

чалавека. Колазварот інфармацыйнай дзейнасці чалавека стаў 

настолькі непрадказальным, што спарадзіў у часткі грамадства 

страх перед будучыняй. «Шок будучыні», «футор шок», «выклікі 

часу», «эмержэнтная эвалюцыя», «тэхналагічная сінгулярнасць», 

«нанатэхналагічная катастрофа» і іншыя ўстойлівыя словазлучэнні 

сімптаматычна перадаюць адчуванне сучасніка ў свеце нана- 

і інфатэхналогій.

Да пэўнага часу эфект «футор шоку» мела слова інтэрнэт. 

Яно настолькі хутка ўвайшло ў наша жыццё, што інтэрнэт пазначыў 

сабой амаль усе сферы чалавечай дзейнасці. Таму яго напісанне, 

напрыклад, па-руску і па сёння выклікае шмат дыскусій.

Інтэрнэт (з англ. Internet, ад Interconnected Networks) — 

аб’яднаныя сеткі, глабальная тэлекамунікацыйная сетка 

інфармацыйных і вылічальных рэсурсаў. Калі сёння мы ўжываем 

гэтае слова, то хутчэй за ўсё маем на ўвазе сусветнае павуцінне 

і даступную ў ім інфармацыю, а не саму фізічную сетку. Адсюль 

існуе разнабой у напісанні.

Лічыцца, што напісанае слова internet з малой літары аба-

значае проста аб’яднанне сетак (англ. interconnected networks) 

праз маршрутызацыю пакетаў даных. У гэтым выпадку не маецца 

на ўвазе глабальная інфармацыйная прастора. Аднак крыніцы па-

казваюць, што ў неангламоўным або нетэхнічным асяродку гэтыя 

паняцці не адрозніваюцца.

Расійскі прафесар У. Лапацін адзначае: «Интернет — хоть и 

самая распространенная и, естественно, общеизвестная инфор-

мационная сеть, но далеко не единственная. Существуют, в част-

ности, ОТИК (Общероссийский технический информационный 

канал), сеть ТИКОРП (Телекоммуникационная информационная 

корпорация), сеть “ТВ — Информ”, сеть Инфострим — все они яв-

ляются в настоящее время действующими и носят глобальный ха-

рактер. Перспективны также сети VSAT (меньшего масштаба, но 

тоже работающие на основе спутниковых каналов связи; в част-

ности, у нас VSAT-сеть развертывается в качестве корпоративной 

сети, способной охватить все регионы России) и сеть RUNNet, 
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созданная в рамках программы “Университеты России” и тоже 

основанная на спутниковых каналах связи. И хотя все названные 

информационные сети гораздо менее известны и популярны, чем 

Интернет, они достаточно обширны и автономны. Наличие таких 

сетей ни в коем случае не позволяет считать Интернет нарица-

тельным названием информационной сети. Следовательно, это 

слово необходимо по-прежнему писать с прописной буквы».

Апошнім часам такая рэкамендацыя не вытрымліваецца. 

Яшчэ ў 2000 г. часопіс «Інтэрнэт» пачаў шырокамаштабную 

кампанію па напісанні свайго варыянта — интернет. Было абве-

шчана, што з 20-га нумара рэдакцыя пераходзіць на напісанне 

слова з малой літары. Рэдакцыю падтрымалі інфармацыйнае 

агенцтва Algorithm Media, кампанія Art. Lebedev Group, Algorithm 

Group, «РОЦИТ», «Кантэнт-лабараторыя», «Вэбпланета» і інш. 

Некаторыя расійскія выданні і парталы лічаць, што імя ўласнае 

су светнага павуціння стала агульным і пішуць «интернет» з ма-

ленькай літары. Да іх адносяцца, напрыклад, «Коммерсантъ», Ян-

дэкс і інш.

Паводле акадэмічнага рускага арфаграфічнага слоўніка, 

падрыхтаванага пад кіраўніцтвам таго ж У. Лапаціна, напісанне ин-

тернет з малой літары выкарыстоўваецца ў якасці першай часткі 

складаных слоў і пішацца праз злучок: интернет-зависимость, 

интернет-пространство і інш.

У «Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (2008) сло-

ва «інтэрнэт» ва ўсіх выпадках пішацца з малой літары. Гэтаму ёсць 

абгрунтаванне. Слова «інтэрнэт» стала ўспрымацца як электронны 

сродак сувязі, від СМІ. Яно мае высокую частотнасць ужывання, 

што таксама ўплывае на напісанне гэтага слова. Такі ж лёс чакае 

і назвы айчыннай і рускамоўнай частак сусветнай сеткі інтэрнэта — 

байнэт, рунэт, якія належаць да нацыянальных даменаў.
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ці 
Правапіс 
вялікай літары

Правапіс вялікай літары ў беларускай мо-

ве — адна са складаных арфаграфічных 

тэм, якая патрабуе адмысловага засваення 

матэрыялу і запамінання. Справа ў тым, што 

падобныя правілы не маюць канкрэтных 

фанетычных залежнасцей, а вызначаюцца 

традыцыяй.

Як ужо адзначалася, большасць алфавітаў свету не мае 

вялікай літары. Некалі і мы абыходзіліся без яе, ды і словы 

пісалі разам. Зараз мы выкарыстоўваем прабел для іх асобнага 

напісання.

Прабел як інтэрвал паміж літарамі, што абазначае межы 

слова, — параўнальна нядаўняе вынаходства. Ён адсутнічае 

ў старажытных славянскіх помніках (як у кірыліцы, так 

і ў глаголіцы). Для словападзелу ў пісьме, якое не мае ці ў якім 

рэдка выкарыстоўваецца прабел, прымяняліся і прымяняюцца 

розныя прыёмы: асаблівыя формы літар для пачатку і (або) 

канца слова, спецыяльныя дыякрытычныя знакі, якія ставяцца 

пры першай і (або) апошняй літары слоў, дабаўленне да пачатку 

або канца слова невымаўляльных літар. Падзел на словы можа 

пазначацца кропкай пасярэдзіне або двукроп’ем ці вертыкальнай 

рысай і інш. Уявіце сабе, наколькі няпроста было чытаць 

старажытныя тэксты. Паспрабуем зразумець сучасны сказ без 

прабелаў і вялікіх літар:
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уневялікімэкскурсеўгісторыючытачынароднайгазетыволь

газбрэстакірылзмінсказмогуцьзнайсціадказынапастаўленыяпы 

танні.

Цяжкавата чытаецца… Нашы продкі зрабілі так, каб як мага 

зручней было ўспрымаць напісаны тэкст.

Не раз у гісторыі пісьма выказваліся прапановы скасаваць 

вялікую літару, а былі і такія аматары вялікай літары, што выступалі 

за яе пашырэнне на ўсе назоўнікі, як у нямецкай мове. Што даты-

чыць першай прапановы, заўважым адно. Сёння гэта зрабіць 

немагчыма ды і не патрэбна. Вялікая літара ўвайшла ў сацыяльную 

памяць славян, стала культурнай традыцыяй і духоўнай 

каштоўнасцю. I наконт пашырэння. Мноства вялікіх літар перастае 

рабіць іх вялікімі. Бо яны павінны выдзяляцца, выконваць сваю 

адмысловую функцыю. I калі бачыш іх у тэксце зашмат, то крыху 

губляешся. У той жа час вялікая літара можа стаць выяўленчым 

прыёмам, які перадае аўтарскую задуму. Напрыклад, у вершы 

«Вуліцы» У. Караткевіча чытаем:

Колькі год давялося мне класці

У муры вашы цэглу звычайную,

Вулка Вуснаў і Вулка Шчасця,

Вулка Здрады і Вулка Адчаю?

Вулка Першага Верша і Слова

(І Апошняга Верша Крывавага),

Вулка Бацькаўшчыны і Мовы,

Вулка іхняй Зіхоткай Славы.

Такім чынам, правапіс вялікай літары не мае нейкіх фане-

тычных ці словаўтваральных заканамернасцей, а вымушаецца 

традыцыяй. А гэта прыводзіць да таго, што падобныя правілы не 

паддаюцца дакладнай упарадкаванасці і цяжка ўніфікуюцца, зале-

жаць ад спецыфікі ўжывання таго ці іншага слова і нават стылю. 

У гэтым плане даволі паказальнае дыпламатычнае пісьмо, дзе 

вялікая літара — своеасаблівая формула этыкету.

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» з’явіліся параграфы, якія датычаць напісання 

найменняў асоб, звязаных з рэлігіямі, найменняў пасад і званняў, 

ветлівых зваротаў і спецыяльных абазначэнняў і інш.
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Вялікая літара выдзяляе слова з шэрагу 

іншых і надае яму асаблівае гучанне. Агуль-

ныя правілы напісання вялікай і малой літар 

не памяняліся. Канкрэтныя змены кранулі 

сферы, якія раней не былі надзённымі. 

У першую чаргу гэта датычыць найменняў, 

звязаных з рэлігіямі, найменняў пасад 

і званняў, ветлівых зваротаў і спецыяльных 

абазначэнняў.

Калі параўнаць правапісныя зводы, то заўважаецца: 

у §§ 112—134 раздзела «Ужыванне вялікай літары» «Правіл» (1959) 

утрымлівалася 36 заўваг аб напісанні малой літары, што нагадва-

ла выключэнні. Хаця напісанне вялікай літары хутчэй з’яўляецца 

своеасаблівым «выключэннем», бо слоў, якія пішуцца з малой 

літары, значна больш. У новай рэдакцыі «Правіл беларускай 

арфаграфіі і пунктуацыі» агульныя правілы напісання вялікай і ма-

лой літар маюць універсальны характар і датычацца сінтаксісу: 

пачатку сказа, абзаца, іншых фрагментаў пісьмовага тэксту. 

Пры актуалізаванай функцыі пастаноўкі вялікай літары іх рас-

пазнае і камп’ютар. Аднак ёсць пэўныя асаблівасці ў паэтычных, 

драматургічных і спецыяльных тэкстах.

З вялікай літары пішуцца:

 • першае слова ў сказе: Уцякай, мароз-дзядуля! Чуеш ты, стары, 

ці не? (Я. Колас);
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 • першае слова пасля клічніка, якім выдзяляецца зваротак, а так-

сама выклічнік у пачатку сказа: Зямля Беларусі! Табой мы сагрэты, 

ніколі не сходзіш ты з нашых вачэй (П. Броўка);

 • першае слова ва ўстаўных сказах-рэмарках, якія падаюц-

ца ў дужках у пачатку тэксту і пасля кропкі, клічніка, пытальніка 

і шматкроп’я ў канцы сказа: Гарлахвацкі. Не толькі сакрэт, 

а дзяржаўная тайна. (Ідзе ў свой кабінет.) (К. Крапіва). Я размяк. 

(Душа ў паэта чулая.) (П. Панчанка).

Па традыцыі з вялікай літары пачынаецца кожны новы ра-

док (першае слова) у вершаваных тэкстах незалежна ад наяўнасці 

ці адсутнасці знакаў прыпынку ў канцы папярэдняга радка:

Дагарэў за брамай небакрай,

Месяц паміж воблачкаў плыве,

Выйду зноў, як у мінулы май,

Басанож прайдуся па траве.

(Уладзімір Караткевіч)

Увага! Аднак гэта прадпісанне не заўсёды вытрымліваецца. 

Дапускаецца пачынаць новы радок і з малой літары, што павінна ма-

тывавацца рытмікай і сінтаксічнай структурай верша. Напрыклад:

Ёсць цудоўнае паданне,

як на свята, на Купалле,

ад паўночы да світання

Кветку Шчасця ў нас шукалі.

(Уладзімір Дубоўка)

З вялікай літары пішацца першае слова пасля двукроп’я:

 • у пачатку простай мовы: Ён падумаў: «Ніхто цябе не бачыць, 

ніхто не ведае, якая ты слаўная і мілая, — і дадаў: — Дурні яны!» 

(Я. Колас);

 • у пачатку цытаты, якая з’яўляецца самастойным сказам: 

П. Глебка з поўнай падставай пісаў: «Лірычную плынь унёс у нашу 

празаічную мову М. Лынькоў» («ЛіМ»);

 • у сцвярджальнай частцы пастановы, рэзалюцыі, пратакола, 

акта і іншага рашэння.

Напрыклад:

Пастанавілі:

Зацвердзіць справаздачу рэвізійнай камісіі аб фінансавай 

дзейнасці прафкама (з пратакола прафсаюзнага сходу).
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З арыгіналам згодна:

Сакратар выканкама              (подпіс) (з копіі дакумента).

Увага! Калі цытата ўключаецца ў просты ці складаны сказ 

у якасці яго граматычнай часткі, тады яна пачынаецца з малой 

літары: Паводле глыбокага пераканання Дубоўкі, моўныя скар-

бы — у народзе, «настаўнікаў, мудрэйшых, чым народ, не бывае» 

(Беларуская мова: энцыкл.).

Пішуцца з малой літары:

 • першае слова пасля шматкроп’я, калі яно стаіць у сярэдзіне 

сказа і абазначае прыпыненне ў маўленні: Зямля... зямля... туды, 

туды, брат, будуй яе... ты дай ёй выгляд... (Я. Колас);

 • першае слова ў сярэдзіне сказа пасля шматкроп’я, якое аба-

значае, што частка гэтага сказа апушчана: З невялікай і чыстай 

крыніцы лірычнага пачуцця... пачынаецца раман-паэма аб жыцці 

беларускага простага люду (А. Адамовіч);

 • першае слова пасля клічніка, калі ён стаіць у сярэдзіне сказа: 

І кожны, хто мяне спытае, пачуе толькі адзін крык: што хоць мной 

кожны пагарджае, я буду жыць! — бо я мужык! (Я. Купала);

 • першае слова пасля выклічніка, які стаіць у сярэдзіне ска-

за і закрываецца клічнікам: і ляцім жа, браткі, э-эх! ляцім!.. 

Даганяй — не дагоніш… (М. Лынькоў);

 • першае слова ў словах аўтара, якія ідуць пасля простай мовы з 

клічнікам, пытальнікам або шматкроп’ем: «Надзя! Надзейка!..» — 

кліча жалейка (П. Броўка);

 • першае слова ў рэмарках да слоў дзейнай асобы, калі рэмар-

цы не папярэднічаюць кропка, клічнік, пытальнік ці шматкроп’е: 

Гарлахвацкі. А можа, і праўда бландзінка. Значыць, яна гэтае са-

мае (круціць рукой каля валасоў) пабландзінілася, а я і не заўважыў 

(К. Крапіва).

Увага! Напісанне малой літары ў большасці пералічаных 

выпадкаў пры камп’ютарным наборы з актуалізаванай функцыяй 

пастаноўкі вялікай літары вымагае карэкціроўкі.

Пачынаючы з вялікага, 

ці Агульныя правілы ўжывання вялікай і малой літар
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Ізаіда 
не дачакалася 
Бужыторка, 
ці 
Вялікая літара 
ў асабовых назвах

І мя вылучае чалавека з мноства людзей, да-

зваляе яму адчуць сябе асобай. Таму ў шэ-

рагу краін на заканадаўчым узроўні забаро-

нена даваць бязглуздыя імёны. Хаця жыццё 

паказвае, што нямала ёсць дзівакоў, якія 

спрабуюць у своеасаблівай форме звярнуць 

на сябе ўвагу. З’яўляецца мода на «дзіўныя» 

імёны. Яны падкрэсліваюць фанатычнае 

стаўленне да каго-небудзь. Так, вядомы 

факт, калі ў XVII ст. англійскі рэлігійны фанатык 

па прозвішчы Бірбон перайменаваў сябе ў If-

Christ-had-not-died-for-all-you-should-have-

been-damned (Калі б Хрыстос не памёр за 

ўсіх, ты быў бы пракляты). У ЗША сёння мож-

на сустрэць Лексуса, Фанту або Армані, з па-

чатку ХХ ст. распаўсюдзіліся імёны Голд (зо-

лата), Сільвер (срэбра), Б’юці (прыгажосць). 

Як водгук на модныя для свайго часу лаці на-

амерыканскія серыялы ў нас сталі з’яўляцца 

імёны Ізаўра, Сільвія, Хасэ Ігнасіа, Хуан.

Цікава, што чым больш вычварныя імёны, тым ніжэйшыя 

бацькоўская адукаванасць, узровень агульнай культуры. На ад-

ным з парталаў чытаем: «Колькі разоў прыходзілася ў гэтым 

пераконвацца пры наведванні з міліцыяй сем’яў алкаголікаў: 
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глядзіш — вакол бруд, смурод, бутэлькі валяюцца, а па хаце бегае 

нямытае, занядбанае дзіця, якое завуць калі не Аскольд, дык Эс-

меральда».

Мода на пэўныя імёны можа выклікацца і грамадска-

сацыяльнымі з’явамі, падзеямі. Напрыклад, і зараз фіксуюцца 

рускія імёны тыпу Бужиторк (Будем жить при торжестве комму-

низма!), Выкразнар (Выше красное знамя революции!), Даз-

драперма (Да здравствует первое мая!), Долонеграма (Долой 

неграмотность!), Даздрасмыгда (Да здравствует смычка горо-

да и деревни!), Догнат-Перегнат (Догнать и перегнать Амери-

ку), Изаида (Иди за Ильичем, детка), Винун (Владимир Ильич не 

умрет никогда), Крармия (Красная армия), Юралга (Юрий Алек-

сеевич Гагарин), Ватерпежекосма (Валентина Терешкова — 

первая женщина-космонавт), Кукуцаполь (Кукуруза — царица 

полей) і інш. Такіх імёнаў каля 400.

Імёны маюць даўнюю гісторыю. Вядома, што яны ў беларусаў 

з’явіліся яшчэ ў паганскія (язычніцкія) часы і былі хутчэй за ўсё 

мянушкамі. Людзі называліся па самых розных характарыстыках: 

па пэўнай рысе характару (Маўчун, Калатун, Дабрыня, Туляга і да 

т. п.), па падабенстве з аб’ектамі навакольнага асяродку (птуш-

кай, зверам, раслінай: Зязюля, Мядзведзь, Заяц), па знешнасці 

(Віславух, Поўх, Руды). Сёння наглядна гэта бачым у прозвішчах, 

напрыклад: Воўк, Волк, Вовк. Нягледзячы на агульную лексічную 

аснову, яны яскрава перадаюць усходнеславянскія карані і нацыя-

нальную прыналежнасць іх носьбітаў.

Пасля прыняцця хрысціянства славяне сталі карыстац-

ца іменасловам. Хрысціян вучылі паважаць сваё імя, якое са 

«святцаў» выбіраў звычайна свяшчэннік. Так нарадзілася тра-

дыцыя кожнаму, хто прымаў хрышчэнне, даваць імя святога. Гэ-

тым падкрэслівалася тое, што адзіным сапраўдным прызначэн-

нем чалавека ёсць святасць. Носячы імёны святых, мы павінны 

ўсведамляць далучанасць да іх подзвігаў і дабрачынных дзеянняў, 

якімі яны ўславілі Бога і дасягнулі святасці. Па веры стараемся пе-

раймаць іх учынкі, просячы аб дапамозе і малітоўным заступніцтве. 

«Па імю павінна быць і жыццё наша» (Іаан Кранштацкі). З таго часу 

распаўсюдзіліся кананічныя імёны, якія прыйшлі да нас з грэча-

скай, лацінскай, скандынаўскіх і іншых моў.

Ізаіда не дачакалася Бужыторка, 

ці Вялікая літара ў асабовых назвах



266 В. І. Іўчанкаў. Беларуская арфаграфія: апавяданні i гісторыі

Мы не заўсёды задумваемся над значэннем свайго імя. 

Не ведаючы паходжання, лічым яго спрадвечным. Напрыклад, 

распаўсюджана думка пра тое, што Іван — імя славянскае, хаця гэта 

зусім не так. Яно ёсць у славян: балгар, беларусаў, македонцаў, 

рускіх, сербаў, славенцаў, украінцаў, харватаў. Замацавалася ва 

ўстойлівых словазлучэннях Иван, не помнящий родства; рускі 

Іван (так называлі, напрыклад, асілка Паддубнага). Па традыцыі 

імя Іван атаясамліваюць з рускім чалавекам, як, напрыклад, імя 

Томі асацыіруецца з англічанінам, Ганс, Фрыц — немцам. Аднак 

Іван — з біблейскага яўрэйскага Ёханан (‘Бог змілаваўся’) — мае 

шырокае распаўсюджанне ў свеце. Хуаны, Жаны, Жуаны — гэта 

тыя самыя Іваны, бо ў іншых народах гэтаму імю адпавядаюць: Ян 

(у роднай мове, нідэрл., польск., чэшск.), Вано (груз.), Джавані, 

Джані (італ.), Джон (англ.), Жан (фр.), Жуан (партуг.), Іво (харв.), 

Енс (швед., нарв.), Ёнас (літ.), Аванэс (арм.), Ханс, Ганс, Ёган, 

Ёхан (ням.), Юхан (фін., эстон.), Яні (балг.), Яніс (лат.).

Славянскія імёны, як правіла, маюць празрыстую семан-

тыку. Часта складаюцца са слоў, часткамі якіх з’яўляюцца -слаў, 

-мір, свята-, света-. Па іх можна зразумець, якім хацелі бачыць 

сваё дзіця бацькі: Бажэн (жаданы чалавек), Баляслаў (прагнучы 

славы), Барыслаў (змагар за славу), Баян (казачнік, апавядальнік), 

Браціслаў (браць славу), Браніслаў (бараніць славу), Брачыслаў 

(бразгаць славай), Будзімір (абуджаць мір), Вадзім (вáдзіцца, 

сварыцца), Ваіслаў (слаўны воін), Вячаслаў (больш слаўны), 

Грыміслаў, Дабрамір, Дабраслаў, Драгамір, Ждан (чаканае дзіця), 

Ісціслаў (услаўляючы ісціну), Мілаван, Міраслаў, Навамір, Пера-

свет (надзвычай светлы), Рагвалод (добры гаспадар), Радамір 

(радасць міру), Расціслаў (парастак славы), Ратмір (мірная раць), 

Рацібор (ратная барацьба), Свеціслаў (светлы славай), Света-

зар (народжаны на золку), Святагор (святая гара), Святаполк, 

Святаслаў, Уладзімір, Уладзіслаў, Усяміл, Усяслаў, Ціхамір, Яра-

полк, Яраслаў (народжаны вясной).

Паводле новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» з вялікай літары пішуцца:

 • імёны, імёны па бацьку, прозвішчы, псеўданімы, мянушкі, а так-

сама дадатковыя азначэнні пры гэтых назвах: Іван, Янка, Ясь, 

Яська, Ваня; Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч (Якуб Колас), Іван 
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Дамінікавіч Луцэвіч (Янка Купала), Алаіза Пашкевіч (Цётка), Сы-

мон Якаўлевіч Баранаў (Сымон Баранавых); Алесь Булавешка, 

Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька, Казімір Чацвёрты Ягелончык, 

Іаан Багаслоў, Кірыла Тураўскі, Сімяон Полацкі; Віктор Гюго, Джэк 

Лондан, Вольфганг Амадэй Моцарт; Дон Кіхот, Дон Жуан,  Нестар 

Летапісец;

 • кожнае імя ў састаўных імёнах і прозвішчах, калі яны пішуцца 

асобна або праз злучок: Эрых Марыя Рэмарк, Іаган Себасцьян 

Бах, Джон Ноэль, Ханс Крысціян Андэрсен, Джавані Джакома 

Казанова, Жак Іў Кусто, Марыя-Луіза-Жазэфіна; Вікенцій Дунін-

Марцінкевіч, Марыя Складоўская-Кюры;

 • прозвішчы, а таксама імёны ў множным ліку, калі яны высту-

паюць як назва роду, групы асоб ці ўжываюцца ў значэнні агуль-

най назвы: Міцкевічы, браты Гарэцкія, маёнтак Тышкевічаў, род 

Радзівілаў, абодва Жукі, бязродныя Іваны; Гагарыны, Засло-

навы;

 • часткі састаўных асабовых імёнаў кітайцаў, карэйцаў, в’ет-

намцаў, бірманцаў, інданезійцаў, тайландцаў, цэйлонцаў, японцаў: 

Ань Лушань, Ван Янмінь, Сунь Ятсен, Таа Юаньмінь, Цзян Гуанцы 

(Кітай); Ан Чхан Хо, Чхве Чxі Вон, Пак Ін Но (Карэя); Нгуен Фук Ань, 

Нгуен Чай (В’етнам); Пі Маў Нін, Такін Кода Хмайн (Бірма); Сутан 

Такдыр Алішахбана, Прамудзья Ананта Тур, Утуі Тутанг Сантані 

(Інданезія); Кулаб Сайпрадыт, П’я Тасін (Тайланд); Карахара 

Карахіта (Японія);

 • пачатковыя часткі Ібн, Бен, Шах-, Мак-, Сан-, Сант-, Сен-, 

Сент-, Тэр- у іншамоўных асабовых імёнах, якія пішуцца асобна, 

разам або далучаюцца да іх праз злучок, а таксама пачатковыя 

О’, Д’, якія пішуцца праз апостраф: Ібн Сіна, Бен Алі, Шах-Джахак, 

Мак-Доўэл, Мак-Кінлі, Сан-Мартын, Сант-Эліё, Сен-Жуст, Сент-

Эцьен, Тэр-Петрасян, О’Генры, Д’Аламбер, Д’Артаньян;

 • мянушкі жывёл, птушак і іншых істот: конь Варанок, карова Кра-

суля, сабака Рэкс, кот Кузя, курыца Рабка, папугай Гоша;

 • прыналежныя прыметнікі, утвораныя ад асабовых імёнаў і мя-

нушак жывёл пры дапамозе суфіксаў -ов-, -оў (-ав-, -аў), -ёв-, 

-ёў (-ев-, -еў), -ын-, -ін-: Кузьмоў сусед, Скарынавы выданні, 

Багдановічаў верш, Міхасёвы прыгоды, Васілёў голас, Зосьчыны 

бацькі, Рагуліна малако;

Ізаіда не дачакалася Бужыторка, 

ці Вялікая літара ў асабовых назвах
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 • адносныя прыметнікі, утвораныя ад імёнаў і прозвішчаў, 

псеўданімаў, калі такія прыметнікі ўваходзяць у склад састаўных 

уласных назваў: Купалаўская прэмія (прэмія імя Янкі Купалы), 

Нобелеўская прэмія, Коласаўская стыпендыя (стыпендыя імя 

Якуба Коласа), Гарэцкія чытанні (чытанні, прысвечаныя Максіму 

Гарэцкаму), Варфаламееўская ноч (гістарычная падзея ў Парыжы 

ў ноч святога Варфаламея), Маркаўскія рады (тэрміналагічная на-

зва ў матэматыцы).
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Закон Ома ў омах, 
ці 
Правапіс малой 
літары ў асабовых 
імёнах

У  працяг размовы аб напісанні вялікай літары 

ў асабовых назвах пагаворым пра выпадкі, 

калі імя ўласнае пераходзіць у агульнае, г. зн. 

губляе персанальную ідэнтыфікацыю чала-

века і ім могуць называць ужо не канкрэтную 

асобу, а мноства людзей. Так здараецца, калі 

з імем рэальнага чалавека ці персанажа лі та -

ратурнага твора звязваецца характар, улас-

цівасць, лад жыцця, здзейснены ўчынак і інш.

Напісанне ў такім выпадку адрозніваецца. Імёны ўласныя 

«губляюць» вялікую літару: шумахер — зборнае для ўсіх 

аўтагоншчыкаў, пеле — футбалістаў, айбаліт — дактароў, таксама 

лавелас, донжуан, мецэнат, ментар і інш. Перад намі так званыя 

эпонімы (са старыжытнагрэчаскай ἐπώνῠμος — які даў імя). Яны 

абазначаюць імёны ўласныя, што перайшлі ў агульныя. Так назы-

ваюць таксама назвы з’яў, хвароб, паняццяў, метадаў па імю чала-

века, які вынайшаў іх ці апісаў: закон Вакернагеля (Кулона), ацёк 

Квінкэ, хвароба Альцгеймера (Паркінсона, Лайма), сімвал Кронэ-

кера, эфект Джазэфсона, градус Цэльсія і інш.

Напісанне эпонімаў рознае: у адным выпадку яны пішуцца 

з малой літары, у другім — з вялікай.

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» такія выпадкі рэгламентаваны наступным чынам.

З малой літары пішуцца:

 • агульныя назвы людзей, прадметаў, рэчываў і хімічных эле-

мен таў, адзінак вымярэння, якія ўтварыліся на аснове асабовых 
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і геаграфічных назваў: донжуан (быў донжуанам), донкіхот (такі 

донкіхот), эскулап; бефстроганаў, браўнінг, дызель, кацюша, 

маўзер, маргарытка, наган, такай, форд, фрэнч, шавіёт; морфій, 

амерыцый, палоній, уран, фермій, ванадзій, жаліётый, кобальт, 

курчатавій, кюрый, мендзелевій, нептуній, нільсборый, ніобій, па-

ладый, лютэцый, рэній, рутэній, скандый, стронцый, тэрбій, тулій, 

францый, эрбій, плутоній, праметый, рэзерфордый, самарый, 

тантал, эйнштэйній; ампер, вольт, джоўль, ом, рэнтген, фарада.

Заўважым, што вялікая літара захоўваецца пры наяўнасці 

родавага паняцця: закон Ома, закон Ампера, законы Вольта.

З малой літары пішуцца асабовыя назвы (прозвішчы, 

імёны і інш.) у форме множнага ліку, калі іх ужыванне выяўляе 

пагардлівыя, зневажальныя адносіны: гарлахвацкія, заблоцкія, 

кручковы, пісулькіны, тулягі, азефы, квіслінгі.

Захоўваецца напісанне з вялікай літары, калі прозвішча, 

якое ўжываецца ў агульным значэнні, не пераходзіць у разрад 

назоўнікаў агульных, напрыклад: Не кожны дзень нараджаюцца 

Максімы Багдановічы. I нас чакаюць свае Пушкіны…

З малой літары пішуцца:

 • назвы чалавека, утвораныя ад асабовых імёнаў, якія ўказваюць 

на яго прыналежнасць або прыхільнасць да каго-, чаго-небудзь: 

гегельянец, купалавец, магаметанін, махновец, талстовец;

 • прыметнікі, утвораныя ад асабовых назваў, якія ўжываюцца 

ў складзе ўстойлівых спалучэнняў з назоўнікамі (фразеалагізмаў) 

або ў складзе састаўных агульных назваў са значэннем адпавед-

най адноснай прыкметы: эзопаўская (эзопава) мова, пірава пера-

мога, ахілесава пята, танталавы мукі, шамякаў суд, бальзакаўскі 

ўзрост, броўнаўскі рух, гегелеўская дыялектыка, купалаўскі верш, 

напалеонаўскія планы, дэголеўская Францыя, рэнтгенаўскі зды-

мак, сідарава каза;

 • часткі ван, да, дзі, дзю, дон (донна), дэ, дэр, ла, ле, фон, эль 

і некаторыя іншыя ў іншамоўных асабовых назвах: Людвіг ван Бет-

ховен, Леанарда да Вінчы, Кола дзі Рыенца, дзю Гар, дон Ферды-

нанд, Лопэ дэ Вега, ле Карбюзье, Ота фон Шанхаўзен; але ў аса-

бовых назвах літаратурных герояў (Дон Кіхот, Дон Хуан), а такса-

ма ў некаторых выпадках у прозвішчах і імёнах пішуцца з вялікай 

літары: Дзі Віторыё, Дэ Лонг, Ван Гог, Эль Грэка, Ла Баэсі;
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 • часткі ага, ад, ал, ас, ар, аш, бей, бек, задэ, аглы, уль, зуль, 

кызы, аль, паша, хан, шах, эд, эль і некаторыя іншыя ў іншамоўных 

асабовых назвах, якія падаюцца звычайна пасля назвы або перад 

ёй і пішуцца праз злучок: Ібрагім-ага, Амар аш-Шарыф, Ібрагім-

бей, Амад-задэ, Турсун-задэ, Кёр-аглы, Мамед-аглы, Сейф уль-

Іслам, Зульфія-кызы, Амад эд-Дзін, Седах зуль-Факар, Сулейман-

паша, Махамед эль-Куні і інш.
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З ласкай Божай, 
ці 
Правапіс вялікай 
і малой літар 
у рэлігійных 
і іншых найменнях

Пісьмо адлюстроўвае быццё чалавека, з̕яў-

ляец ца формай захавання ведаў пра 

рэчаіснасць. Тое, што адбываецца ў жыцці, 

абавязкова адаб’ецца на маўленні і пісьме. 

Дастаткова зірнуць на пісьмовы тэкст, каб 

пераканацца ў прыярытэтах таго ці іншага 

часу. Асаблівым выразнікам прыярытэтаў 

з’яўляецца вялікая літара. Яна вылучае слова 

з аднароднай сукупнасці, можа паказаць, як 

людзі ставяцца да тых ці іншых з’яў або каш-

тоўнасцей. Яскравай ілюстрацыяй та кога 

стаўлення можа служыць ужыванне вялікай 

і малой літар у рэлігійных найменнях.

У «Правілах» (1959) не гаварылася пра напісанне слоў, 

звязаных з рэлігіяй. Словы Бог, Божы і інш. было прынята пісаць з 

малой літары. «Атэістычная» рыса правапісу адцяняла вартасці та-

гачаснага грамадства, у якім адвяргаўся тэізм (вера ў Бога). Аднак 

колькі б у ХХ ст. ні прыкладалася намаганняў на знішчэнне цэркваў, 

веры, рэлігійнай свядомасці, ваяўнічы атэізм на зломе стагоддзяў 

адступіў.

Парадаксальна гучыць, але заўзятыя атэісты і ў савецкі 

час амаль кожны дзень звярталіся да Бога. Ім няўцям было, што, 

дзякуючы, яны жадалі выратавання Божага. Рускае слова спасибо 

ўтварылася ад словазлучэння «спаси Бог» і стала часціцай, якая 
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выражае ўдзячнасць. Сёння назіраем вяртанне да хрысціянскіх 

каштоўнасцей, да Бога. Аднаўляюцца і будуюцца новыя храмы, 

людзі вяртаюцца да каранёў. Змены ў жыцці не маглі не адбіцца 

на правапісе.

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» з’явіўся § 26 «Вялікая і малая літары ў найменнях 

асоб, звязаных з рэлігіямі, назвах міфалагічных і казачных герояў», 

у якім рэгламентуецца правапіс рэлігійных найменняў, а таксама 

ўтвораных ад іх прыметнікаў.

Паводле «Правіл» (2008) з вялікай літары пішуцца:

 • найменні найвышэйшых божастваў (бостваў) у рэлігійных 

культах, а таксама ўсе словы ў спалучэннях, якія змяшчаюць гэтыя 

назвы: Бог, Саваоф, Алах, Яхве, Шыва, Вішну; Госпад (Гасподзь), 

Усявышні, Уладыка Нябесны, Усемагутны Бог, Святая Тройца, 

Бог Айцец, Бог Сын, Божы (Боскі) Сын, Бог Дух Святы, Святы 

Дух, Прасвятая Тройца, Божая (Боская) Маці, Прачыстая Ула-

дычыца Нябесная, Прасвятая Дзева Марыя, Царыца Нябесная, 

Месія;

 • прыметнікі, утвораныя ад слова Бог: Божы (Боскі) суд, Божы 

(Боскі) храм, Божая (Боская) міласць, Божая (Боская) ласка. Сю-

ды ж адносім: Гасподняя воля, на ўсё воля Божая (Боская), храм 

Божы (Боскі), Божая (Боская) літургія, але ў пераносным значэнні: 

божая кароўка.

У царкоўна-рэлігійных тэкстах (малітвах, пропаведзях 

і да т. п.) з вялікай літары пішуцца займеннікі, што замяняюць сло-

вы Бог, Божы: і закончыў Бог да сёмага дня ўсе дзеі Свае, якія Ён 

учыняў.

У некаторых выпадках выбар напісання залежыць ад кан-

тэксту: напрыклад, вымаўляючы «Слава Богу!», мы дзячым Госпа-

ду Богу. Іншым разам выкарыстоўваем мадальную канструкцыю: 

На гэты раз, слава богу, усё абышлося! Пры наяўнасці адмоўнай 

часціцы не вялікая літара немагчыма: у яго ўсё не слава богу!

З вялікай літары пішуцца асабовыя імёны (і ўсе сло-

вы ў састаўных асабовых назвах, акрамя агульных назваў) 

заснавальнікаў рэлігійных вучэнняў, а таксама біблейскіх асоб 

(апосталаў, прарокаў, святых і інш.): Ісус Хрыстос, Буда, Брахма; 

Іаан Хрысціцель, Святы Павел, Сава Асвяшчэнны.

З ласкай Божай, 

ці Правапіс вялікай і малой літар у рэлігійных і іншых найменнях
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Асаблівай увагі патрабуюць назвы культавых кніг, пра што 

ў новай рэдакцыі гаворыцца ў § 31 «Вялікая і малая літары ў назвах 

дакументаў, іх зводаў, унікальных прадметаў, твораў». Заўважым 

толькі: пішуцца з вялікай літары словы Біблія, Свяшчэннае Пісанне, 

Евангелле, Стары Запавет, Новы Запавет, Псалтыр, Каран, Тора 

(Кнігі Маісеевы), Талмуд, Веды, Самхіты, Брахманы, Араньякі, 

Упанішады і інш.

З вялікай літары таксама пішуцца:

 • імёны легендарных і міфічных асоб, язычніцкіх багоў: Антэй, 

Зеўс, Тытан, Венера, Фурыя, Дажбог, Жыжаль, Пярун, Цмок, але 

як агульныя назвы: пярун — удар грому, іуда (юда) — здраднік, 

цмок — змей, тытан — волат, фурыя — злосная істота;

 • уласныя назвы ўяўных і казачных істот, герояў літаратурных 

твораў: Папялушка, Чырвоная Шапачка, Калабок, Снягурка, Дзед 

Мароз, Баба Яга, Пегас, Буцэфал, Атлант, але як агульныя назвы: 

дзед-мароз — ёлачнае ўпрыгожанне, баба-яга — агідная старая, 

буцэфал — стары конь, атлант — у архітэктуры;

 • агульныя назвы істот, а таксама з’яў і прадметаў, калі яны 

персаніфікуюцца, выступаюць у ролі імёнаў герояў літаратурных 

твораў (у казках, байках і інш.): Мядзведзь, Воўк, Ліса (Ліска), Заяц 

(Зайка), Асёл, Каза-дзераза, Коцік-варкоцік, Варона, Сарока-

белабока, Певень, Бусел-клекатун, Карась-лежабок, Сонца, 

Праўда, Крыўда і інш.

Пераход іменаў уласных у агульныя суправаджаецца напі-

саннем іх з малой літары. Гэта датычыць і слова Бог, калі ў складзе 

фразеалагізмаў, выклічнікаў яно набывае мадальнае значэнне.

Такім чынам, з малой літары пішуцца:

 • слова бог (гасподзь) ва ўстойлівых выразах, звязаных з выказ-

ваннем розных пачуццяў у прастамоўі, а не са зваротам да Бога 

паводле рэлігійнай абраднасці і ўяўленняў: бог яго ведае, божа 

(божачка) ты мой, божа збаў, дай божа, крый бог (божа), не давядзі 

бог (божа, госпадзі), ратуй божа, дзякаваць (дзякуй) богу (табе, 

госпадзі), бог з табой (з ім, з вамі), алах з ім;

 • слова бог з агульным значэннем боства ў спалучэнні з асабовай 

назвай або з назоўнікам з агульным значэннем у родным склоне: 

старажытны славянскі бог Пярун, бог сонца Дажбог, Сварог — бог 

неба, бог Апалон, багі вайны, багі Алімпа;
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 • назвы царкоўных службаў і іх частак: вячэрня, ютрань, літургія, 

хрэсны ход, усяночная, імша;

 • агульныя назвы ўяўных істот: архангел, анёл, херувім, фея, муза, 

дамавік, лясун, русалка, гном, троль, здань, хохлік і інш.; архангел 

Гаўрыіл. З малой літары пішуцца словы апостал, прарок, святы, 

вялебны, пакутнік: вялебны (прападобны) Неафіт Пустэльнік.

З ласкай Божай, 

ці Правапіс вялікай і малой літар у рэлігійных і іншых найменнях
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Мова зямлі, 
ці 
Вялікая 
і малая літары 
ў геаграфічных, 
астранамічных 
назвах

Г історыя захоўваецца ў імёнах і назвах. Бывае, 

што горада ці дзяржавы даўно няма, а на-

зва застаецца. Напрыклад, у XIII—XVIII стст. 

існавала Вялікае Княства Літоўскае, Рускае, 

Жамойцкае і іншых земляў (кароткая назва — 

Вялікае Княства Літоўскае), што стала 

набыткам гісторыі, а генезіс і акалічнасці 
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ўтварэння дзяржавы застаюцца прадметам 

навуковых і ідэалагічных спрэчак.

Паказальна, што напісанне назвы нашай прарадзімы 

паводле новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунк-

туацыі» памянялася. Раней другое слова пісалася з малой 

літары (Вялікае княства Літоўскае). На сёння аднесена да нормы 

напісанне, калі з вялікай літары пішуцца ўсе знамянальныя словы 

ў афіцыйных уласных назвах дзяржаў і іх аб’яднанняў: Рэспубліка 

Беларусь, Вялікае Княства Літоўскае.

Слова княства можа адносіцца да родавых найменняў. 

Як у выпадках: Тмутараканскае княства, Мурама-Разанскае княс-

тва. Агульнымі абазначэннямі выступаюць і іншыя словы: графства 

Сусекс (Англія), дэпартамент Верхнія Пірэнеі (Францыя), штат 

Паўднёвая Караліна (ЗША), акруга Калумбія (ЗША), зямля Бадэн-

Вюртэмберг (ФРГ), прэфектура Хакайда (Японія), правінцыя 

Сычуань (КНР).

Афіцыйныя назвы дзяржаў, якія пачынаюцца словам княства, 

пішуцца з вялікай літары: Княства Андора, Княства Ліхтэнштэйн, 

Княства Манака. Дапускалася, што асобныя словы ў афіцыйных 

назвах могуць ужывацца з малой літары: Вялікае княства Фінлянд-

скае, Вялікае герцагства Люксембург, а таксама ў гістарычных 

найменнях: Вялікае княства Маскоўскае, Вялікае княства Цвярское, 

Вялікае княства Разанскае і інш.

Новае прачытанне імя ўласнага сярэднявечнай дзяржавы, 

якая існавала ў розныя часы на тэрыторыі сучасных Беларусі, 

Літвы, Украіны і Расіі (Смаленшчына, Браншчына), тлумачыцца тым, 

што Вялікім Княствам Літоўскім, Рускім і Жамойцкім называлася 

не тэрытарыяльная частка краіны, а сама дзяржава. Дарэчы, 

абрэвіятура ВКЛ адцяняла гэта.

Гісторыку І. Філевічу належаць надзвычай трапныя 

словы: «Зямля ёсць кніга, дзе гісторыя чалавечая запісваецца 

ў геаграфічных назвах». «Мова зямлі, — пісаў даследчык, — 

значыць для нас больш, чым творы старажытных і сярэднявечных 

аўтараў, больш, чым сведчыць пра сваю гісторыю сам народ... Яна 

не паддаецца фальсіфікацыі. Тут нічога не прыдумаеш. Мінулыя 

эпохі, зніклыя народы і культуры даверылі «мове зямлі» берагчы 

памяць пра сябе. I яна свята і сумленна зберагла і пранесла яе праз 

Мова зямлі, 

ці Вялікая і малая літары ў геаграфічных, астранамічных назвах
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вялікія перасяленні, праз стагоддзі эвалюцый і трансфармацый, 

праз зрушэнні і перавароты». Такія назвы абуджаюць памяць, клі-

чуць да новых адкрыццяў.

Географы, этнографы, сацыёлагі, гісторыкі, археолагі 

і прадстаўнікі іншых навук вельмі часта звяртаюцца да анамастыкі 

(з грэчаскай мовы onomastike — «майстэрства даваць імёны», 

onomastikos — «які адносіцца да імя») — раздзела мовазнаўства 

аб сукупнасці ўласных імёнаў. Часам уласнае імя можа дапамагчы 

вызначыць тое, што зараз нават не ўяўляецца. Паводле звестак, 

сучасная назва Венесуэлы звязана з Венецыяй. У свой час іспанцы 

на беразе лагуны пабачылі вёску, пабудаваную на палях (сваях). 

Яны яе так і назвалі — «маленькая Венецыя» (Венесуэла), што 

пазней стала Баліварыянскай Рэспублікай Венесуэла.

Назва можа ўказаць, дзе праходзіла мяжа паміж сушай 

і морам у далёкім мінулым. Так, італьянскі горад Адрыя, які даў 

мору сваё імя, быў важным портам. Па меры таго як дэльта По 

забівалася глеем, мора адступала, і для транспарціроўкі суднаў 

у Адрыю пракладваліся каналы. З цягам часу горад стаў сухапутным 

і аддаліўся ад мора на 25 км.

Назвы — гэта сапраўдная гісторыя зямлі…
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А льпы, Каўказ, Алтай, Карпаты, Апеніны, 

Пірэнеі, Капернік, Кеплер, Арыстарх, Анак-

сагор… Пра што скажуць сучасніку гэтыя 
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назвы? Відаць, пра тое, што гэта самыя 

высокія горы Заходняй Еўропы, якія рас-

пасцерліся на 1200 км, ці рэгіён на мяжы 

Еўропы і Азіі, ці рэгіён, размешчаны на 

поўдні Сібіры і Цэнтральнай Азіі, ці горная 

сістэма Цэнтральнай Еўропы… Так мы на-

зываем геаграфічныя аб’екты на Зямлі. 

А Капернік? Гэта назва і хімічнага элемента 

№ 112, і арбітальнай астранамічнай станцыі, 

і ўніверсітэта ў Таруне. Аднак імёны ўласныя 

маюць жыццё не толькі на нашай планеце. 

Аказваецца, на Месяцы таксама ёсць гор-

ныя хрыбты Альпы, Каўказ, Алтай, Карпаты, 

Апеніны, Пірэнеі.

Езуіт Джавані Батыста Рычолі кратары назваў імёнамі 

вучоных, якія даследавалі Месяц: Кеплер, Арыстарх, Анакса-

гор, прычым найбуйнейшы з іх стаў Капернікам. А вось Галілею, 

з якога бярэ пачатак тэлескапічнае вывучэнне неба і які ў свой час 

падвяргаўся царкоўным ганенням за падтрымку сістэмы Каперніка, 

пашанцавала менш. Яго імя дадзена невялікаму кратару на са-

мым краі бачнага нам паўшар’я Месяца. I тут людзі выкарысталі 

сваё права, што і чым назваць. Калі б гэта адбывалася сёння, а не 

ў 1651 г., то карціна, відаць, была б іншай.

Сотні гадоў астраномы дапаўнялі карты Месяца і іншых 

планет новымі астронімамі. Аднак у хуткім часе высветлілася, што 

ў некаторых селенаграфічных аб’ектаў маецца па два, а то і па тры 

імя. Англічанка Мэры Блэг у 1913 г. у сваіх публікацыях указала 

на рэльефы, што мелі аднолькавыя назвы. У 1919 г. быў створаны 

Міжнародны астранамічны саюз, пры якім і па сёння дзейнічае экс-

пертны камітэт для ўрэгулявання месячнай наменклатуры. Сюды 

ўваходзілі як імёны ўласныя, так і родавыя паняцці: гара, даліна, 

заліў і інш. У 1935 г. Міжнародны астранамічны саюз зацвердзіў 

пералік назваў аб’ектаў на бачным баку Месяца, які ўтрымліваў 

амаль 600 найменняў, і прыдаў яму афіцыйны міжнародны статус.

Вядома, што вучоныя імкнуліся ўстанавіць справядлівасць 

і прапанавалі перанесці імя Галілея на адзін з самых буйных 

кратараў паўднёвага полюса Месяца. Гэтым яны хацелі адзначыць 
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асноваўкладальны ўнёсак Галілея ў развіццё астраноміі. Аднак 

правілы Міжнароднага астранамічнага саюза забараняюць такія 

перамяшчэнні назваў. Так і засталося імя, па словах Эйнштэйна, 

«бацькі айчыннай навукі», Галілеа Галілея за самым непрыкмет-

ным кратарам.

Па звестках інтэрнэт-выдання «Тэлеграф “Вакол свету”», 

на сёння за межамі Зямлі ёсць 7300 назваў дэталяў рэльефа на 

37 планетах. Цікава, што больш за чвэрць (1970) найменняў пры-

падае на Венеру, і паколькі яна адзіная з буйных планет мае жано-

чае імя, то па рашэнні Міжнароднага астранамічнага саюза на яе 

карце з’яўляюцца толькі жаночыя імёны: раўніна Снягуркі, каньён 

Бабы Ягі. Сярод сотняў жаночых імёнаў з розных моў свету на Ве-

неры раскіданы квет з «гарэма» таварыша Сухава («Белае сонца 

пустыні») — невялікія кратары Зарына, Джаміля, Гюзэль, Саіда, 

Хафіза, Зухра, Лейла, Зульфія і… Гюльчатай. Ёсць на Венеры і кра-

тар Каця ў гонар «любай Кацярыны Мацвееўны».

У 2011 г. на арбіту вакол Меркурыя выйдзе амерыканская 

міжпланетная станцыя «Месэнджэр», якая павінна завяршыць 

картаграфаванне планеты. Тады ж з’явіцца шмат новых імёнаў. 

Абагульняючы сказанае, падкрэслю, што асноўныя выпадкі 

напісання з вялікай ці малой літары геаграфічных і астранамічных 

назваў акрэслены «Правіламі беларускай арфаграфіі і пунк-

туацыі» (2008).

Такім чынам, з вялікай літары пішуцца:

 • уласныя назвы прыродных геаграфічных аб’ектаў: кантынентаў, 

гор, рэк, азёраў, лясоў, балот і інш.: Еўразія, Антарктыда, Аўстралія; 

Альпы, Кардыльеры; Манблан, Арарат; Везувій, Фудзіяма; Дняпро 

(Днепр), Нёман, Прыпяць; Вікторыя, Ківач; Нарач, Свіцязь; Гіб-

ралтар, Басфор; Тайвань, Готланд, Сахалін; Таймыр; Сахара, Гобі; 

Акіянія, Адрыятыка; Палессе, Панямонне, Задняпроўе; Струціна, 

Бель; Вялле, Ельня, Налібокі; Кручок, Альховец;

 • уласныя назвы краін, іх аб’яднанняў і частак, паселішчаў і іх 

частак, урочышчаў: Беларусь, Кітай; Бенілюкс, Антанта; Запа-

рожжа, Сібір; Міншчына, Лепельшчына, Случчына, Навагрудчына; 

Мінск, Токіа, Мазыр, Орша; Вязынка, Мікалаеўшчына, Слабада; 

Вал, Падол, Зарэчча, Цэнтр; Усход, Вяснянка, Зялёны Луг; Ляды, 

Паддуб’е; Цагельня, Царковішча, Кальварыя; Ніўкі, Камяніца;

Незаўважны Галілей, 

ці Вялікая і малая літары ў геаграфічных, астранамічных назвах
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 • уласныя назвы астранамічных аб’ектаў: Андрамеда; Стажары, 

Валапас; Сонца, Вега; Зямля, Юпітэр; Месяц, Фобас;

 • назвы напрамкаў свету ў пераносным значэнні назваў адпа-

веднай групы краін або тэрыторыі: Захад (краіны заходняй часткі 

Еўропы разам з ЗША), Усход (азіяцкія краіны), народы Поўначы;

 • пачатковая службовая частка ў іншамоўных уласных 

геаграфічных назвах, якая пішацца з імі праз злучок: Дан-Лэры 

(горад), Дэ-Кастры (горад), Ла-Пампа (правінцыя), Ла-Манш 

(праліў), Лос-Анджэлес (горад);

 • іншамоўныя родавыя агульныя назвы ў складаных уласных 

геаграфічных назвах: Рыа-Грандэ (рыа — рака), Лоб-Нор (нор — 

возера), Ісык-Куль (куль — возера), Пуэрта-Рыка (пуэрта — порт);

 • часткі складаных уласных геаграфічных назваў, што пішуцца 

праз злучок (назоўнікі, прыметнікі): Аўстра-Венгрыя, Эльзас-

Латарынгія, Давыд-Гарадок, Брэст-Літоўскі, Буда-Кашалёва, 

Мінск-Мазавецкі, Картуз-Бяроза;

 • першае слова ў састаўных уласных геаграфічных і астрана-

міч ных назвах: Атлантычны акіян, Ціхі акіян, Паўночны полюс, 

Балтыйскае мора, Мінскае мора, Берынгаў праліў, Белае возера, 

Асіповіцкае вадасховішча, Лысая гара, Бярэзінскі біясферны 

запаведнік, Палярная зорка;

 • усе часткі складанага прыметніка ў састаўных уласных назвах, 

калі такія часткі пішуцца праз злучок: Азіяцка-Ціхаакіянскі рэгіён, 

Мінска-Маладзечанскае ўзвышша, Дняпроўска-Бугскі канал, 

Паўночна-Заходні край;

 • усе знамянальныя словы ў афіцыйных уласных назвах дзяржаў 

і іх аб’яднанняў: Рэспубліка Беларусь, Садружнасць Незалежных 

Дзяржаў, Расійская Федэрацыя, Злучаныя Штаты Амерыкі, 

Аб’яднаныя Арабскія Эміраты, Арабская Рэспубліка Егіпет, 

Кітайская Народная Рэспубліка, Дзяржава Кувейт, Вялікае Княства 

Літоўскае, Рускае і Жамойцкае;

 • усе знамянальныя словы ў вобразных састаўных уласных 

геаграфічных і астранамічных назвах, калі гэтыя ўласныя назвы 

ўжываюцца без агульнай родавай назвы: Стары Свет (краіны 

Еўропы і Азіі), Блізкі Усход, Чорная Афрыка, Крайняя Поўнач, 

Старыя Дарогі (горад), Зямля Каралевы Мод, Дзікі Захад (у ЗША); 

у назоўным і родным склонах у спалучэнні з агульнай родавай 
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назвай: туманнасць Конская Галава, бухта Залаты Рог, астравы 

Паўночная Зямля, праліў Матачкін Шар; мыс Добрай Надзеі, 

астравы Каралевы Шарлоты, заліў Святога Лаўрэнція.

З малой літары пішуцца:

 • агульныя родавыя назвы геаграфічных, астранамічных і ін-

шых падобных аб’ектаў у складзе ўласных назваў: Афрыканскі 

кантынент, Атлантычны акіян, Уральскія горы, гара Казбек, рака 

Вілія, возера Свіцязь, пустыня Сахара, Белавежская пушча, 

зорка Венера, Лагойскі тракт, вуліца Касманаўтаў, праспект 

Незалежнасці, плошча Перамогі, Князь-возера, Сапун-гара;

 • службовыя часткі ў складзе састаўных уласных геаграфічных 

найменняў: Франкфурт-на-Майне, Рыа-дэ-Жанэйра, Па-дэ-Кале, 

Булонь-сэр-Мэр, Сьера-дэ-лас-Мінас, Дар-эс-Салам, Салам-і-

Гомес.

Незаўважны Галілей, 

ці Вялікая і малая літары ў геаграфічных, астранамічных назвах
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Палаты 
і парламенты, 
ці 
Вялікая і малая 
літары ў назвах 
дзяржаўных 
органаў і іншых 
арганізацый

Вялікая літара выконвае асаблівую ролю 

ў назвах дзяржаўных органаў, якія па 

прыналежнасці да адгалінаванняў улады 

падзяляюцца на заканадаўчыя, выканаўчыя 

і судовыя. Традыцыйна іх найменні пішуцца 

вялікімі літарамі. Аднак назіраюцца выклю-

чэнні ў напісанні як назваў палат парламен-

та, так і саміх парламентаў.

У 90-я гг. ХХ ст. сярод палітыкаў і мовазнаўцаў даволі мод-

най тэмай для абмеркавання было пытанне аб напісанні наймен-

ня ніжняй палаты Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі. Яе 

пісалі па-рознаму: Дзяржаўная дума і Дзяржаўная Дума. Разна-

бой захаваўся і па сёння. Так, найбольш аўтарытэтны даведачна-

інфармацыйны партал gramota.ru прадпісвае: «В названиях орга-

низаций, учреждений, органов власти с прописной буквы пишется 

только первое слово и входящие в состав названия имена соб-

ственные, поэтому орфографически правильно было бы писать 

Федеральное собрание, Государственная дума (но Совет Фе-

дерации, здесь Федерация — имя собственное, т. к. выступает 

вместо сочетания Российская Федерация). Однако в официаль-

ных текстах (а на практике — в современной письменной речи 
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вообще), вопреки орфографическим нормам, принято написание 

Государственная Дума и Федеральное Собрание».

Аўтару гэтых радкоў таксама давялося ўдзельнічаць ва 

ўзгаданай дыскусіі. Адбывалася гэта ў Маскоўскім дзяржаўным 

універсітэце імя М. В. Ламаносава падчас навукова-практычнай 

канферэнцыі «Журналістыка — 1997», у рамках якой праводзілася 

пасяджэнне рэдкалегіі часопіса «Журналистика и культура речи». 

Меркаванні розніліся, прычынай чаго былі як правапісныя факта-

ры, так і знешнелінгвістычныя. Створаныя ў 1990-я гг. найвышэй-

шыя органы заканадаўчай улады не падпалі пад арфаграфічна 

правільнае іх афармленне. I ў беларускім, і ў рускім, і ва ўкраінскім 

правапісах існавала норма, паводле якой у назвах наваствора-

ных найвышэйшых органаў заканадаўчай, выканаўчай і судовай 

улады ўсе словы пісаліся з вялікай літары: Вярхоўны Савет СССР, 

Савет Міністраў БССР, Вярхоўны Савет УССР і інш. Аднак у пры-

нятых канстытуцыях гэтых краін назвы як парламентаў, так і палат 

былі зафіксаваны па-рознаму, што прывяло да арфаграфічнай 

нестабільнасці напісанняў.

Дзеючыя «Правила русской орфографии и пунктуа-

ции» (1956) прадпісваюць: «В названиях высших партийных, пра-

вительственных, профсоюзных учреждений и организаций Совет-

ского Союза пишутся с прописной буквы все слова, входящие в 

состав названия, кроме служебных слов и слова партия». Устарэ-

лая фармулёўка ў рускіх даведніках замяняецца сучаснай: «При-

мечание 2. Но в написании некоторых новых названий наблюда-

ются колебания, например: Федеральное собрание (Федераль-

ное Собрание), Государственная дума (Государственная Дума), 

Конституционный суд (Конституционный Суд)» (Розенталь, Д. Э. 

Справочник по правописанию, произношению, литературному 

редактированию / Д. Э. Розенталь, Е. В. Джанибекова, Н. П. Ка-

банова. — М. : ЧеРо, 1999). Варыянтнасць у напісанні найменняў 

найвышэйшых органаў відавочная.

Новай рэдакцыяй «Правіл беларускай арфаграфіі і пунк-

туацыі» такога тыпу напісанні ўпарадкаваны: з вялікай лі та-

ры пішуцца ўсе словы ў найменнях найвышэйшых органаў 

заканадаўчай, выканаўчай і судовай улады Рэспублікі Беларусь 

і ін шых краін: Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, Канстытуцыйны 

Палаты і парламенты, ці Вялікая і малая літары 

ў назвах дзяржаўных органаў і іншых арганізацый
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Суд Рэспублікі Беларусь, Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь, 

Дзяржаўная Дума Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі, 

Нацыянальны Кангрэс (у Злучаных Штатах Амерыкі), Усекітайскі 

Сход Народных Прадстаўнікоў; але: Нацыянальны сход Рэспублікі 

Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 

Беларусь.

Натуральным выглядае пытанне пра зробленыя выклю-

чэн ні, якіх так намагаліся пазбавіцца распрацоўшчыкі закона. 

У Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь назвы заканадаўчага орга-

на і яго ніжняй палаты былі арфаграфічна зафіксаваны менавіта 

такім чынам: «Парламент — Нацыянальны сход Рэспублiкi 

Бела русь з’яўляецца прадстаўнiчым i заканадаўчым органам 

Рэспублiкi Беларусь. Парламент складаецца з дзвюх палат — 

Палаты прадстаўнiкоў i Савета Рэспублiкi» (арт. 90). Каб паз-

бегнуць юрыдычных казусаў, было прынята рашэнне пакінуць 

напісанне слоў сход і прадстаўнікоў з малой літары. Меркавала-

ся, што з-за ўдакладнення ў напісанні назвы беларускага парла-

мента неабходна будзе ўнесці змены і ў канстытуцыю. Хаця трэ-

ба прызнаць, што выключэнні не зусім глядзяцца на фоне адпа-

ведных напісанняў: Нацыянальны Сход Францыі, Нацыянальны 

Сход Арменіі, Палата Прадстаўнікоў Нацыянальнага Кангрэса 

ЗША, Палата Прадстаўнікоў Аўстраліі, Палата Лордаў Вялікабры-

та ніі і інш.

У новай рэдакцыі рэгламентаваны і іншыя выпадкі пра  -

ва пісу найменняў рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кі ра ван-

ня. З вялікай літары пішуцца:

 • першае слова ў найменнях рэспубліканскіх органаў дзяржаў-

нага кіравання і іншых арганізацый: Міністэрства эканомікі 

Рэспублікі Беларусь (Мінэканомікі), Нацыянальная акадэмія на-

вук Беларусі, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Нацыянальны 

акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы, Беларускі дзяржаўны музей 

гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, Нацыянальная дзяржаўная 

тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь (Белтэлерадыёкампанія), 

Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі, Мінскі абласны (гарадскі, раённы) выканаўчы 

камітэт, Мінскае сувораўскае ваеннае вучылішча, Новалукомская 

дзяржаўная раённая электрастанцыя, Нацыянальны алімпійскі 
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камітэт Рэспублікі Беларусь, Еўрапейскі саюз (Еўрасаюз), Су-

светны паштовы саюз, Міжнародны алімпійскі камітэт, Міжнарод-

ная авіяцыйная федэрацыя; 

 • простыя і састаўныя ўласныя назвы ў складзе ўласных 

найменняў дзяржаўных органаў і іншых арганізацый: Адміністра-

цыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны акадэмічны 

Вялікі тэатр балета Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўны літаратурны 

мемарыяльны музей Якуба Коласа, Парламенцкая асамблея 

Савета Еўропы, Таварыства Чырвонага Крыжа, Савет Бяспекі 

Арганізацыі Аб’яднаных Нацый (ААН), Міжнародны суд Аргані-

зацыі Аб’яднаных Нацый, Арганізацыя Паўночнаатлантычнага 

дага во ру (НАТА);

 • слова Савет у значэнні органа ўлады: Мінскі абласны Савет 

дэпутатаў, сельскі Савет дэпутатаў; але: сельсавет;

 • словы Дом, Палац, якія пачынаюць найменне ўстановы: 

Дом культуры, Дом народнай творчасці, Палац спорту, Палац 

мастацтваў; але: Зімовы палац, дом адпачынку.

Трэба звярнуць увагу на новы параграф у «Правілах» (2008): 

з малой літары пішуцца найменні аддзелаў і іншых падраздзяленняў 

навуковых і адукацыйных устаноў, іх органаў кіравання, а таксама 

словы тыпу калегія, вучоны савет, навукова-метадычны савет, са-

вет па абароне дысертацый, факультэт, аддзяленне, сектар, група: 

вучоны савет факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, савет па абароне дысертацый, калегія Міністэрства 

культуры, кафедра беларускай мовы; але: Агульны сход Нацыя-

нальнай акадэміі навук Беларусі, Аддзяленне аграрных навук На-

цыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Палаты і парламенты, ці Вялікая і малая літары 

ў назвах дзяржаўных органаў і іншых арганізацый
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Будзем на Вы, 
ці 
Вялікая 
і малая літары 
ў найменнях 
пасад і званняў, 
ветлівых зваротах 
і спецыяльных 
абазначэннях

Напісанне найменняў пасад заўсёды вылу-

чалася сваёй асаблівасцю, нават пэўнай 

амбіт насцю. Напрыклад, у царскія часы ка-

ранаваныя асобы мелі даволі вялікі «наймен-

ны шлейф», у якім што ні слова — то вялікая 

літара. Так, поўны тытул апошняга імпера-
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тара Расіі меў наступны выгляд: «Божиею по-

спешествующею милостию Николай Вторый, 

Император и Самодержец Всероссийский, 

Московский, Киевский, Владимирский, Нов-

городский; Царь Казанский, Царь Астрахан-

ский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь 

Херсонеса Таврического, Царь Грузинский; 

Государь Псковский и Великий Князь Смо-

ленский, Литовский, Волынский, Подоль-

ский и Финляндский; Князь Эстляндский, 

Лифляндский, Курляндский и Семигальский, 

Самогитский, Белостокский, Корельский, 

Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, 

Болгарский и иных; Государь и Великий Князь 

Новагорода низовския земли, Черниговский, 

Рязанский, Полотский, Ростовский, Яро-

славский, Белозерский, Удорский, Обдор-

ский, Кондийский, Витебский, Мстиславский 

и всея северныя страны  Повелитель; и Госу-

дарь Иверския, Карталинския и Кабардин-

ския земли  и области Арменския; Черкасских 

и Горских Князей и иных Наследный Госу-

дарь и Обладатель, Государь Туркестанский; 

Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-

Голштейнский, Стормарнский, Дитмарсен-

ский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и 

прочая». Сучасны тытул англійскай каралевы 

выглядае так: «Яе Найвысачэйшая Вялікасць 

Лізавета Другая, Божай міласцю Карале-

ва Злучанага Каралеўства Вялікабрытаніі 

і Паўночнай Ірландыі і іншых яе Царстваў і Тэ-

рыторый, Кіраўнік Садружнасці, Заступніца 

Веры, Самадзержыца Ордэнаў Рыцырства». 

Сёння такое напісанне дапускаецца ў выпад-

ку афіцыйнага тытулавання асобы.

Як бачым, традыцыя грувасткага наймення каралеўскіх, 

царскіх і іншых тытулаў даволі моцная. Яна бярэ пачатак з далёкай 

Будзем на Вы, ці Вялікая і малая літары ў найменнях пасад 

і званняў, ветлівых зваротах і спецыяльных абазначэннях
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даўніны. Сучасныя абазначэнні больш дэмакратычныя і выконва-

юць функцыю не ўзвелічальную, а найменную.

У новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунк-

туацыі» з’явіліся прадпісанні, якія датычаць сучасных афіцыйных 

назваў асоб па вышэйшых дзяржаўных і рэлігійных пасадах. Такім 

чынам, з вялікай літары пішуцца:

 • словы або спалучэнні слоў, якія з’яўляюцца афіцыйнымі 

назвамі асобы па вышэйшых дзяржаўных і рэлігійных паса-

дах: Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, Прэм’ер-міністр Рэспублікі 

Беларусь, Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі, Старшыня Савета 

Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Старшы-

ня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-

русь, Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, 

Галоўнакамандуючы Узброенымі Сіламі Рэспублікі Беларусь, 

Генеральны пракурор Рэспублікі Беларусь, Мітрапаліт Мінскі 

і Слуцкі, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі, Кароль Іарданіі, Ка-

ралева Аб’яднанага Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай 

Ірландыі, Імператар Японіі, Папа Рымскі, Патрыярх Маскоўскі 

і ўсяе Русі, Далай-Лама. У неафіцыйным ужыванні словы 

прэзідэнт, старшыня, кароль, імператар пішуцца з малой літары: 

візіт прэзідэнта, выступленне старшыні, прыём у караля, загад 

імператара; але: выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь;

 • словы або спалучэнні слоў, якія з’яўляюцца назвамі асобы па 

вышэйшых дзяржаўных узнагародах Рэспублікі Беларусь і іншых 

краін (акрамя слова кавалер): Герой Беларусі, Герой Савецкага 

Саюза, Герой Сацыялістычнай Працы, кавалер ордэна Ганарова-

га Легіёна.

«Правілы» (2008) прадпісваюць у афіцыйных пасланнях, 

лістах займеннік Вы як форму ветлівага звароту да адной асобы 

пісаць з вялікай літары.

Ужыванне Вы да высокай асобы ў славянскай традыцыі ўзні-

кае ў ХІ ст. пад уплывам візантыйскай маўленчай традыцыі. Ветлівы 

зварот Вы распаўсюджваецца ў Пятроўскую эпоху і асабліва пасля 

яе, што звязваецца з уплывам заходнееўрапейскага маўленчага 

этыкету, у прыватнасці нямецкага і французскага. У 1722 г. Пётр 

I увёў «Табель аб рангах», паводле якога да ўсіх вышэйшых па 

рангу асоб належала звяртацца на Вы. За парушэнне правіла 
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накладаўся штраф у памеры двухмесячнага жалавання. Прычым 

штраф можна было атрымаць як за тыканне да асобы вышэйшага 

рангу, так і за выканне да асобы ніжэйшага рангу.

У 50-х гг. ХІХ ст. у рускіх гімназіях па рэформе М. Пірагова 

разам з адменай лупцоўкі ўводзіўся зварот на Вы, нягледзячы 

на ўзрост суразмоўцаў. Тады ж зніклі з ужывання і свіное рыла, 

і аслінае вуха. У ХІХ ст. ветлівы зварот на Вы стаў нарматыўным.

У новай рэдакцыі засталося без змен правіла аб напісанні 

з вялікай літары ў высокім стылістычным ужыванні такіх агуль-

ных назваў, як Радзіма, Айчына, Бацькаўшчына, Чалавек, Маці, 

Настаўнік, Майстар і інш., а таксама назвах бакоў у пагадненнях, 

кантрактах і іншых дагаворах: Высокія Дагаворныя Бакі, Аўтар 

і Выдавецтва, Заказчык і Выканаўца.

Будзем на Вы, ці Вялікая і малая літары ў найменнях пасад 

і званняў, ветлівых зваротах і спецыяльных абазначэннях
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Каб памяталі… 
ці 
Вялікая літара 
ў назвах сімвалаў, 
рэліквій і іншых 
найменнях

Вялікая літара пішацца ў назвах дзяржаўных 

і нацыянальных сімвалаў, рэліквій, дзяр-

жаўных узнагарод, прэмій, грамат, прызоў, 

дакументаў, іх зводаў, унікальных прадметаў, 

твораў, знамянальных падзей і дат, перыядаў 

і эпох, святаў.

Вылучэнне з мноства рэчаў, якія ўшаноўваюцца і беражліва 

захоўваюцца, часцей за ўсё звязваецца з гістарычнымі ці рэлігій-

нымі падзеямі мінулага. Такія найменні пішуцца з вялікай літары. 

Сярод рэліквій розных рэлігій знаходзім, напрыклад, Дзіду Лёсу, 

Сцяну Плачу, Чорны камень Каабы, Зуб Буды, сярод гістарычных — 

Крыж Ефрасінні Полацкай, Слуцкае Евангелле, Шапку Манамаха 

і інш. Кожная з гэтых рэліквій мае надзвычай важную для таго 

ці іншага этапу развіцця грамадства гісторыю. Для сучаснасці 

таксама. Яны ўтвараюць масты паміж мінулым і будучым. Згубленыя 

рэліквіі — гэта надламаны лёс пакаленняў. Нездарма вяртанне 

рэліквій на радзіму ці аднаўленне іх у гістарычнай памяці можа 

ўзбагаціць духоўную культуру народа, абудзіць новыя пакаленні на 

пераасэнсаванне рэчаіснасці.

Сімвалы таксама нясуць на сабе адбітак свайго часу, 

яскрава адлюстроўваюць асаблівасці таго грамадства, якое іх 

узаконіла. У гістарычных, ваенных, культурных сімвалах поўна 

і наглядна выражана «сацыяльнае аблічча» ўсёй эпохі, а таксама 

паказаны нюансы канкрэтнага гістарычнага часу. Па тым, 
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наколькі для грамадства гэтыя атрыбуты важныя, наколькі яны 

распаўсюджаны, можна меркаваць пра ўзровень развіцця самога 

грамадства.

У ХХ ст., пасля заканчэння Першай сусветнай вайны, 

з’явілася традыцыя ўстанаўліваць помнік салдатам, якія загінулі 

дзеля вызвалення народа і незалежнасці краіны і чые астанкі не 

былі ідэнтыфікаваны. Такім помнікам, што сімвалізуе памяць, 

ушаноўвае безымянных герояў, з’яўляецца Магіла Невядомага 

Салдата. Яна ёсць у шматлікіх краінах свету: Аргенціне (Буэнас-

Айрэс), Балгарыі (Сафія), Балівіі (Ла-Пас), Бельгіі (Брусель), 

Венесуэле (Карабоба), ЗША (Філадэльфія, Білоксі, Місісіпі), 

Інданезіі (Бандунг), Італіі (Рым), Канадзе (Атава), Літве (Каўнас), 

Новай Зеландыі (Велінгтон), Партугаліі (Баталья), Польшчы 

(Варшава), Расіі (Масква, Петразаводск), Румыніі (Бухарэст), 

Сірыі (Дамаск), Украіне (Адэса), Францыі (Парыж) і інш. Трэба 

заўважыць, што ў нас няма падобнага манумента, хаця пытанне аб 

яго стварэнні не раз уздымалася ветэранамі.

Здараецца так, што помнікі становяцца каменем 

спатыкнення, прадметам жорсткіх дыскусій, як гэта адбылося 

ў Таліне, калі помнік Воіну-Вызваліцелю Таліна ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў ператварыўся ў Манумент Паўшым у Дру-

гой сусветнай вайне, а ў рэшце рэшт стаў фігурай «Бронзавага 

салдата» і быў перанесены з цэнтра Таліна на Вайсковыя могілкі. 

Напісанне перайменаванняў акрамя сэнсавых трансфармацый 

выразна люструецца і ўжываннем вялікай і малой літар…

Новая рэдакцыя «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуа-

цыі» не ўтрымлівае такіх правапісных хістанняў. У ёй выведзены 

стан дартныя для абазначэння ўсіх сацыяльных феноменаў правілы.

Такім чынам, з вялікай літары пішуцца:

 • усе словы ў назвах дзяржаўных і нацыянальных, ваен-

ных і культурных рэліквій: Сцяг Перамогі, Крыж Ефрасінні По-

лац кай, Курган Славы, Курган Бессмяротнасці, Востраў Слёз, 

Помнік Перамогі, Магіла Невядомага Салдата, Помнік Воіну-

Вызваліцелю;

 • усе словы ў поўных назвах ордэнаў і медалёў (акрамя слоў 

медаль, ордэн і ступень): медаль «Залатая Зорка» Героя Савецкага 

Саюза, медаль «Залатая Зорка» Героя Сацыялістычнай Працы, 

Каб памяталі… 

ці Вялікая літара ў назвах сімвалаў, рэліквій і іншых найменнях
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ордэн Айчыны І (ІІ, ІІІ) ступені, ордэн Маці, ордэн Пашаны, ордэн 

Францыска Скарыны, ордэн Ганаровага Легіёна (Францыя), 

Георгіеўскі Крыж; але: ордэн Дружбы народаў;

 • першае слова ў назвах дзяржаўных сімвалаў, дзяржаўных 

і міжнародных прэмій, грамат, прызоў і інш.: Дзяржаўны сцяг 

Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь, Дзяр-

жаўная прэмія Рэспублікі Беларусь, Ганаровая грамата На цыя-

нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровая грамата Са ве-

та Міністраў Рэспублікі Беларусь, Міжнародная прэмія Міру, 

Нобелеўская прэмія, Кубак свету, Кубак федэрацыі, Каралеўскі 

кубак.

Новая рэдакцыя адлюстроўвае напісанне з вялікай літары 

некаторых дакументаў, якіх у 50-х гг. ХХ ст. не існавала. Гэта даты-

чыць перш за ўсё такіх актаў, як указы, распараджэнні, пастановы.

З вялікай літары пішуцца:

 • аднаслоўныя ўласныя назвы і першае слова ў састаўных назвах 

важнейшых дзяржаўных і міжнародных дакументаў, пагадненняў, 

актаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь, іх зводаў: Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, 

Закон Рэспублікі Беларусь «Аб адукацыі», Указ Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь «Аб узнагароджанні мнагадзетных маці 

ордэнам Маці», Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб судаўладкаванні 

і статусе суддзяў, Статут Арганізацыі Аб’яднаных Нацый, Статут 

Вялікага Княства Літоўскага, Усеагульная дэкларацыя правоў 

чалавека, Літоўская метрыка; але: распараджэнне (пратакол 

даручэнняў) Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пастанова Савета 

Міністраў Рэспублікі Беларусь;

 • аднаслоўныя ўласныя назвы і першае слова ў састаўных назвах 

прадметаў мастацтва і іншых адзінкавых і ўнікальных прадметаў, 

твораў, іх зводаў: Дзявятая сімфонія Бетховена, Венера Мілоская, 

Янтарны пакой, Алмазны фонд, Біблія, Стары Запавет, Каран, 

Талмуд.

Увага! З малой літары пішуцца агульныя назвы стыляў 

у мастацтве і архітэктуры: барока, ракако, готыка, ампір, мадэрн.

Паводле новай рэдакцыі змянілася напісанне назваў 

сусветных войнаў. У ёй жа рэгламентуецца напісанне назваў 

рэлігійных святаў. З вялікай літары пішуцца:
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 • аднаслоўныя ўласныя назвы і першае слова ў састаўных назвах 

знамянальных падзей і дат, перыядаў і эпох: Вар фа ла мееўская 

ноч, Адраджэнне, Рэфармацыя, Крыжовыя паходы, Лядовае па-

боішча, Крычаўскае паўстанне, Супраціўленне, Першая сусвет-

ная вайна, Другая сусветная вайна;

 • аднаслоўныя ўласныя назвы і першае слова ў састаўных назвах 

дзяржаўных, традыцыйных і рэлігійных святаў: Дзень Канстытуцыі, 

Дзень Перамогі, Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

(Дзень Рэспублікі), Новы год, Дзень жанчын, Свята працы, Дзень 

Кастрычніцкай рэвалюцыі, Нараджэнне Хрыстова, Дзень памяці, 

Дзень беларускай навукі, Дзень ведаў, Ушэсце Гасподняе, 

Уваскрэсенне Хрыстова, Вялікая субота, Тац ця нін дзень, 

Радаўніца, Вялікдзень, Каляды, Купалле, Дабра вешчанне, 

Наўроз, Рамадан.

Звернем увагу! З малой літары пішуцца назвы родаў і відаў 

знамянальных падзей і дат, перыядаў і эпох, асобных гадоў, дзён 

і інш.: імперыялістычная вайна, лютаўская рэвалюцыя, паўстанне 

Тадэвуша Касцюшкі, кайназойская эра, неаліт, эпоха феадалізму, 

капіталістычная фармацыя, перыяд аднаўлення, залаты век, 

высакосны год, дзень адчыненых дзвярэй, санітарны дзень, 

месячнік дарожнай бяспекі.

Каб памяталі… 

ці Вялікая літара ў назвах сімвалаў, рэліквій і іншых найменнях
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«Кадылак» 
на двукоссях, 
ці 
Вялікая і малая 
літары ў назвах 
з двукоссем

Правапіс чуйна рэагуе на перамены ў гра-

мадстве, бо з’яўляецца інструментам рэгу-

лявання пісьмовых зносін і павінен заўсёды 

быць напагатове «прыняць» той ці іншы 

моўны факт у свае нормы. Часам гэта адбы-

ваецца адразу ж, іншым разам зацягваецца 

на дзесяцігоддзі. Напрыклад, з’яўляецца 

новы факт, а значыць, і новая назва, адразу 

паўстае пытанне пра яе напісанне. Калі рэч 

становіцца попытнай, набываецца шматлікі-

мі людзьмі, адразу актуалізуецца пытанне, 

як пісаць яе найменне. Асабліва выразна 

гэта прасочваецца ў наш дынамічны час, 

калі даступнымі сталі разнастайныя тавары, 

машыны розных марак. На вуліцах замест 

савецкіх «жыгулёў», «масквічоў», «Волгаў» 

сталі звыклымі «опелі», «таёты», «мерседэ-

сы», «кадылакі», «хонды», «міцубісі», «фолькс-

вагены», «вольва», БМВ і інш. 

Паводле сучасных слоўнікаў (Лопатин, В. В. Как правильно? 

С большой буквы или с маленькой? : орфограф. словарь / В. В. Ло-

патин, И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. — М., 2002) назвы марак ма-

шын заключаюцца ў двукоссі і пішуцца з вялікай літары: аўтамабілі 

«Масквіч-412», «Волга», «Вольва», самалёты «Боінг-707», «Руслан», 
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Будзем на Вы, ці Вялікая і малая літары ў найменнях пасад і званняў, ветлівых зваротах і спецыяльных абазначэннях  

трактар «Беларус» (раней «Беларусь»). Аднак назвы саміх машын 

пішуцца ў двукоссях з малой літары: «кадылак», «масквіч», «таёта». 

Калі ж назвы супадаюць з імёнамі ўласнымі, то пішуцца з вялікай 

літары: «Волга», «Ака». Мусім заўважыць, што і тут ёсць выключэн-

не: з малой літары пішуцца, хаця супадаюць з імёнамі ўласнымі, 

словы «жыгулі», «мерседэс». У побытавым ужыванні слоўнікі да-

пускаюць напісанне назвы транспартных сродкаў без двукоссяў: 

марыць пра кадылак, прадаў свой старэнькі масквіч, прыехаў на 

ўазіку, маленькі фордзік. Як правіла, абрэвіятурныя назвы пішуцца 

без двукоссяў: МТЗ-80, ЗІЛ, ВАЗ, КамАЗ. 

Назвы, напісаныя лацініцай, у двукоссі не заключаюцца: 

аўтамабілі Toyota Yaris, Peugeot 306, Daewoo Matiz, Škoda Fabia, 

Lada Priora. Неаднаслоўныя назвы, якія складаюцца з маркі і мадэлі 

аўтамабіля і напісаны на кірыліцы, пішуцца праз злучок, пры гэтым 

усе часткі наймення пішуцца з вялікай літары: «Лада-Прыёра», 

«Таёта-Карола», «Рэно-Меган», «Нісан-Тэана», «Хёндай-Гетц», 

«Нісан-Альмера-Класік», «Судзукі-Гранд-Вітара», але: «Фолькс-

ваген-жук» (агульны назоўнік «жук» ужыты ў пераносным значэнні). 

Такім чынам, пры напісанні ў якасці назвы вытворчай маркі 

машыны правільна ўжываць: аўтамабіль «ВАЗ-2106», аўтамабіль 

«Газэль», аўтамабіль «Фольксваген-жук», але як назва самой 

машыны: ВАЗ-2106, «газэль», «фольксваген-жук». Грувасткія 

рэкамендацыі выкліканы стракатай маўленчай практыкай.

Новая рэдакцыя «Правіл беларускай арфаграфіі і пунк-

туацыі» рэгламентуе напісанні такога кшталту. З вялікай літары 

пішуцца ў двукоссі: аднаслоўныя назвы і першае слова ў састаўных 

назвах арганізацый: адкрытае акцыянернае таварыства «Каму-

нарка», рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Мінскі трак-

тарны завод», установа «Рэдакцыя газеты «Рэспубліка», кінатэатр 

«Перамога», гасцініца «Юбілейная», рэстаран «Журавінка», кафэ 

«Світанак», кандытарскі магазін «Ласунак», кнігарня «Слова», 

рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Адука-

цыя і выхаванне», спарткомплекс «Раўбічы», санаторый «Крыніца», 

турбаза «Дняпро», медыцынская служба «Хуткая дапамога», 

Беларускі рэспубліканскі фонд «Узаемаразуменне і прымірэнне», 

студыя «Сябры», установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны 

педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка». 

«Кадылак» на двукоссях, 

ці Вялікая і малая літары ў назвах з двукоссем
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Звернем увагу на адну даволі распаўсюджаную памыл-

ку: пісаць з вялікай літары пры назвах раённых газет адносныя 

прыметнікі (вілейская, драгічынская, добрушская і інш.). З вялікай 

літары пішуцца аднаслоўныя назвы і першае слова ў састаўных 

назвах перыядычных выданняў, кніг, атласаў, карт і інш.: 

часопіс «Полымя», газета «Звязда», вілейская раённая газета 

«Шлях Перамогі», добрушская раённая газета «Добрушскі 

край», драгічынская раённая газета «Драгічынскі веснік», 

інфармацыйны бюлетэнь «Беларусіка», летапіс «Хроніка Быхаўца», 

даведнік «Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», кніга 

«Літоўскі статут», перыядычнае даведачнае выданне «Летапіс 

друку», карта «Рэспубліка Беларусь».

З вялікай літары павінны пісацца: 

 • аднаслоўныя назвы і першае слова ў састаўных назвах 

літаратурных, публіцыстычных, навуковых твораў, твораў розных 

галін мастацтва і інш.: паэма Якуба Коласа «Новая зямля», камедыя 

Янкі Купалы «Паўлінка», верш М. Багдановіча «Слуцкія ткачыхі», 

песня «Ой, рэчанька», кінафільм Э. Клімава «Ідзі і глядзі», карціна 

В. К. Бялыніцкага-Бірулі «Зазелянелі беларускія бярозкі», габе-

лен Г. Ю. Юзеевай-Шаблоўскай «Жанчыны Палесся», акварэль 

М. Л. Тарасікава «Букет бэзу», опера А. В. Багатырова «У пушчах 

Палесся», танец «Лявоніха», казка «Сцяпан — вялікі пан»;

 • аднаслоўныя назвы і першае слова ў састаўных назвах 

прадметаў побыту, прамысловых і прадуктовых тавараў: набор 

мэблі «Вязынка», зубная паста «Лясная», пральны парашок «Вет-

разь», хлеб «Водар», сыр «Нарач», цукеркі «Крыжачок»;

 • назвы вытворчых марак тэхнічных вырабаў (машын, механіз-

маў, прылад, збудаванняў і інш.) бяруцца ў двукоссе і пішуцца 

з вялікай літары: аўтамабіль «Жыгулі», камбайн «Ніва», трак-

тар «Беларус», тэлевізар «Гарызонт», іанізатар «Аніён-40Т», 

радыёпрыёмнік «Селена-403». Назвы саміх вырабаў (акрамя 

назваў, што супадаюць з асабовымі і геаграфічнымі назвамі) 

пішуцца ў двукоссі з малой літары: «масквіч», «вольва», «боінг» 

(самалёт), «гарызонт» (тэлевізар); але: «Мінск» (халадзільнік), 

«Волга» (аўтамабіль).
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«З легендаў 
і казак былых 
пакаленняў…»

Мова — жывы арганізм, які пастаянна раз-

віваецца. Не рэагаваць на зменлівы свет яна 

не можа, таму што яна і ёсць адлюстра ванне 

гэтага свету. У той жа час мова — сістэ ма 

фундаментальная, якая імкнецца быць як 

мага больш лагічнай і строга ўпарадкаванай. 

Менавіта да гэтага вядзе, напрыклад, памян-

шэнне выключэнняў у правапісе, граматыцы. 

Беларускі правапіс з’яўляецца ўнікальным 

інструментам перадачы інфармацыі, кады-

фікацыяй гістарычнай і культурнай спадчы-

ны. Ён адыгрывае выключна важную ролю 

ў жыцці беларускага грамадства. Нават 

самыя нязначныя арфаграфічныя факты 

праз тоўшчу стагоддзяў могуць паведаміць 

цікавыя і нязвыклыя гісторыі з развіцця 

славянскіх народаў і ўсяго чалавецтва. 

Правапіс нітуецца з інтэлектуальнай энергіяй 

пакаленняў, развіваецца і ўдасканальваецца 

разам са стваральнікам і носьбітам мовы — 

народам. 

Любыя змены ў правапісе засвойваюцца не адразу. 

Патрэбны пэўны час, каб носьбіт мовы да іх адаптаваўся. Гэтага 

нельга не ўлічваць пры выпрацоўцы крытэрыяў афіцыйнай ацэнкі 

пісьменнасці чалавека: пры вывядзенні адзнак на выпускным 

экзамене, пры правядзенні цэнтралізаванага тэсціравання, 

праверцы сачыненняў, пераказаў, дыктантаў. Таму прадугледжаны 

пераходны трохгадовы перыяд, на працягу якога абвешчаны 

«мараторый» на прызнанне памылковымі ранейшых напісанняў, не 

ад па вя даючых новай рэдакцыі «Правіл». 
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Гэтая кніга з’яўляецца адной з першых спроб сістэмнага 

выкладу «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», за-

цверд жаных Законам Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. 

Прапанаваны чытачам матэрыял ахоплівае тэмы шасці глаў новай 

рэдакцыі, у якіх у асноўным і сканцэнтраваны змены і ўдакладненні: 

правапіс галосных і зычных, мяккага знака і апострафа, абрэвіятур, 

некаторых марфем, вялікай і малой літар. Новая рэдакцыя пра-

ва пісу супастаўляецца з «Правіламі» (1959). Цяжкія правапісныя 

выпадкі разглядаюцца на прыкладах канкрэтных лінгвістычных 

сітуацый сучаснасці. Пасля адпаведных тэм прыводзіцца 

актуальны слоўнік, у якім змешчана новая лексіка, часам яшчэ не 

зафіксаваная сучаснымі слоўнікамі. 

Навукова-папулярны матэрыял падаецца ў выглядзе 

лінгвістычных гісторый і апавяданняў, якія могуць стаць падставай 

для далейшых разважанняў, самастойных абагульненняў, творчага 

пошуку. 

Вывучайце, шануйце і аберагайце родную мову! Яна — наш 

духоўны скарб і вялікі нацыянальны здабытак!
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