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І.А.ГАПОНЕНКА

3 ГІСТОРЫІ АРФАГРАФІІ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 
(спроба перыядызацыі)

Удасканаленне сучаснага беларускага правапісу належыць да ліку най- 
больш важных задач беларускага мовазнаўства як на сённяшні дзень, так i 
на перспективу. Нягледзячы на тое, што правапісная дыскусія пачатку 90-х гг. 
зараз пайшла на спад, тэта не зияло вастрыні шарагу арфаграфічных 
пытанняў, якія па-ранейшаму застаюцца адкрытымі і патрабуюць больш ці 
менш тэрміновага вырашэння. Прагнозы і прапановы ў галіне арфаграфіі, 
як і ў адносінах да любой іншай моўнай праблемы, могуць быць кампетэнтнымі 
ў тым выпадку, калі яны грунтуюцца на дакладным веданні традыцыі. У сваю 
чаргу, аб'ектыўнае ўяўленне аб арфаграфічнай традыцыі можа скласціся 
толькі тады, калі асобныя фрагменты гісторыі правапісу будуць разглядацца 
не адасоблена, а комплексна, у межах цэласнай эвалюцыйнай карціны. 
У сувязі з гэтым мэтазгоднасць стварэння перыядызацыйнай схемы, у якой 
былі б вылучаны канкрэтныя этапы гісторыі арфаграфіі і ўстаноўлена ix 
паслядоўнасць, зусім відавочная.

Гісторыя арфаграфіі ў адносінах крытэрыяў перыядызацыі мае пэўную 
спецыфіку. Звычайна за аснову перыядызацыі моўных працэсаў пераважна 
прымаюцца інтралінгвістычныя змены моўнай сістэмы. Пры гэтым пазамоўным 
фактарам адводзіцца другасная роля. У гісторыі ж арфаграфіі яны 
з'яўляюцца вызначальнымі. Арфаграфія ў параўнанні з іншымі моўнымі 
падсістэмамі найбольш залежная ад знешніх умоў функцыяніравання мовы: 
яе афіцыйнага статуса, стану кнігадрукавання і інш. Гісторыя правапісу 
літаральна на ўсіх этапах развіцця самым непасрэдным чынам звязана з 
фактамі грамадска-палітычнай і культурней гісторыі народа. Змена вядучых 
прынцыпаў, звужэнне ці пашырэнне сферы іх дзеяння, удакладненне 
канкрэтных правапісных правілаў і іншыя працэсы -  гэта найчасцей вынік 
разнапланавых знешніх уплываў, а не ўнутранага развіцця арфаграфічнай 
сістэмы. Таму ў аснову перыядызацыі гісторыі арфаграфіі найбольш лагічна 
класці факты пазамоўнай рэчаіснасці.

Пры такім падыходзе можна прапанаваць наступную перыядызацыю 
арфаграфіі новай беларускай літаратурнай мовы:

1. пач. XIX ст. (30-я гг.) -  1918 г. (перыяд стыхійнага арфаграфічнага раз- 
віцця):

1.1. пач. XIX ст. (30-я гг.) -  1906 г. (этап індывідуальнай творчасці);
1.2.1906 — 1918 гг. (этап масавай творчасці).
2. 1918 г. -  па сённяшні дзень (навуковы перыяд):
2.1. 1918-1933 гг. (тарашкевічаўскі этап);
2.2. 1933 г. -  па сённяшні дзень (этап суіснавання дзвюх правапісных 

традыцый).
Паспрабуем абгрунтаваць менавіта такі храналагічны падзел.
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Псторыя сучаснага беларускага правапісу вядзе адлік ад 30-х гг. XIX ст. 
Як вядома, тэта час адраджэння беларускай мовы пасля працяглага заняпаду. 
Прычым калі лад адраджэннем разумець узнаўленне старых моўных традыцый, 
прыёмаў i г.д., то прымяненне такога тэрміну можна дапусціць у адносінах 
лексікі або марфалогіі, але не правапісу. Правапіс у тэты часхутчэй нараджаўся, 
а не адраджаўся. Стары правапіс не мог нічога перадаць у спадчыну новаму, 
па-першае, з прычыны вялікага часавага адрыву, а па-другое, з-за таго, што 
старажытныя пісьмовыя помнікі, якія маглі б служыць узорам пісьма, у пачатку 
XIX ст. “знаходзіліся ў адзінкавых экземплярах, пераважна ў сховішчах 
манастыроў, адкуль яны пачалі перавандроўваць у грамадскія бібліятэкі і 
дзяржаўныя архівы толькі ў другой палавіне XIX ст. Раней жа, на працягу 
першай палавіны XIX ст. ... для беларускіх культурных дзеячаў такія помнікі 
былі невядомымі і недаступнымі’’2. Перад беларускімі пісьменнікамі XIX ст. 
у такой сітуацыі паўстала задача стварыць правапіс літаральна нанова. 
Пры тым, што пераемнасць са старым пісьмом цалкам адсутнічала, арыенцір 
для іх мог быць толькі адзін -  жывая гаворка. Тэта вяло да замацавання 
прынцыпаў фанетычнага пісьма, што кардынальна адрознівала новы правапіс 
ад этымалагічнага старабеларускага правапісу. Такім чынам, сапраўды ёсць 
падставы лічыць, што ўХІХ ст. пачала фарміравацца новая беларуская мова і, 
ва ўсякім разе, новы яе правапісна-пісьмовы варыянт.

3 нашага пункту гледжання, у гісторыі арфаграфіі новай беларускай 
літаратурнай мовы можна вылучыць два асноўныя перыяды: “стыхійнага 
арфаграфічнага развіцця” і “навуковы”, якія храналагічна размяжоўваюцца 
1918 г. Растлумачыць такі падзел можна наступным чынам. Да 1918 г. 
станаўленне правапісу праходзіла ва ўмовах поўнай адсутнасці нарматыўных 
кодэксаў. Усе тагачасныя спробы апісаць структуру беларускай мовы аказваліся 
беспаспяховымі або таму, што адпаведныя працы не былі апублікаваныя 
(напр., граматыкі П.Шпілеўскага, 1846, К.Нядзведскага, 1853), або таму, што 
яны не мелі ў сваёй аснове дакладных навуковых прынцыпаў і з'яўляліся, 
па сутнасці, "элементарнымі букварамі”3 (напр., Траматыка беларускай мовы" 
Б. Пачопкі, 1915, “Jak prawilna pisać pa biełarusku. Ułażyu A. Zuckiewic", 1918 
i інш.).Так ці інакш яны не маглі паўплываць на ход правапіснага працэсу. 
У выніку правапісныя нормы да 1918 г. складваліся стьіхійна, непасрэдна ў 
практыцы друкавання беларускамоўнай літаратуры. Адны прыёмы пісьма 
прыжываліся на практыцы і станавіліся агульнапрынятымі, а некаторыя -  
заставаліся прыналежнасцю асобных выданняў або увогуле выходзілі з ужытку. 
Фарміраванне арфаграфічных норм на гэтым этапе, такім чынам, уяўляла 
сабой своеасаблівы натуральны адбор. Адзначаная асаблівасць складае 
спецыфіку дадзенага перыяду і абумоўлівае яго азначэнне як “стыхійнага”.

У рамках гэтага перыяду вылучаюцца два этапы: да 1906 г. i пасля яго. 
Да 1906 г. ва ўмовах афіцыйнай забароны беларускай мовы кніжна- 
выдавецкая справа была неразвітая, кнігі на беларускай мове выходзілі 
спарадычна, бессістэмна, як правіла, дзякуючы намаганням канкрэтных 
асоб; з'яўленне кожнай з ix было, па сутнасці, прыватнай ініцыятывай. 
Адпаведна і працэс выпрацоўкі норм ішоў вяла, неінтэнсіўна. Кожны аўтар 
або выдавец самастойна ўстанаўліваў правапісныя крытэрыі і згодна з імі 
прымяняўтыя ці іншыя правілы пісьма. Тэта дае падставы абазначыць этап 
да 1906 г. як этап “індывідуальнай творчасці”. Калі ж у 1906 г. было адменена 
табу на беларускую мову, сітуацыя карэнным чынам змянілася. Кнігі на 
беларускай мове пачалі выходзіць больш рэгулярна, з'явіліся беларускія 
выдавецтвы. Характэрна, што матэрыялы, якія дасылаліся ў рэдакцыі прад- 
стаўнікамі розных дыялектаў, ужо не ішлі ў друк у нязменным выглядзе, а 
падлягалі апрацоўцы і уніфікацыі. Пры адсутнасці адзінага каардынацыйнага 
цэнтра кожнае выдавецтва само для сябе ўстанаўлівала правапісныя крытэрыі 
I прынцыпы. У выніку дасягалася адносная арфаграфічная аднастайнасць у

25



межах выдавецтва, а выданні набывалі тыповае арфаграфічнае аблічча. 
Найбольш аўтарытэтныя з выданняў служылі правапіснымі ўзорамі для 
пісьменнікаў. Такім чынам, нарматыўная дзейнасць, хаця і па-ранейшаму 
стыхійная, становіцца ўжо не індывідуальнай, а калектыўнай справай. Роля 
заканадаўцаў норм пераходзіць ад аўтараў да выдавецтваў і выдавецкіх 
аб'яднанняў. Ранейшы прынцып, які можна ахарактарызаваць як “асобная 
арфаграфія для кожнага твора”, замяняецца на іншы -  “асобная арфаграфія 
для твораў аднаго выдавецтва”. Зыходзячы з гэтага, адрэзак часу з 1906 па 
1918 г. і абазначаны як этап “масавай творчасці”.

Ca з'яўленнем у 1918 г. першай беларускай нарматыўнай граматыкі -  
“Беларускай граматыкі для школ” Б.Тарашкевіча -  пачынаецца прынцыпова 
новы этап у гісторыі беларускай арфаграфіі. У працэсе нармалізацыі знікае 
элемент выпадковасці і стыхійнасці. Нарматыўнасць напісання вызначаецца 
ўжо не ў залежнасці ад інтуітыўнага моўнага чуцця ці моўнага густу аўтара 
або рэдактара, а паводле адпаведнасці асноўным правапісным прынцыпам. 
Вядучую ролю ў рабоце па выпрацоўцы норм арфаграфіі адыгрываюць не 
пісьменнікі і не выдаўцы, а спецыялісты-філолагі. Правапісныя пытанні 
мэтанакіравана абмяркоўваюцца на спецыяльных навуковых канферэнцыях, 
рэгулярна выдаюцца зборы правілаў і падручнікі, распрацоўваюцца нарма- 
тыўныя граматыкі. Словам, арфаграфічнае ўпарадкаванне, пастаўленае на 
навуковую аснову, становіцца арганізаваным (а не стыхійным) навуковым 
(а не аматарскім) працэсам. Такімі меркаваннямі апраўдана азначэнне 
“навуковы перыяд у гісторыі правапісу”.

Што датычыць падзелу апошняга перыяду на асобныя этапы, то ў дадзеным 
выпадку за паваротную дату ўзяты 1933 г., які ў гісторыі правапісу адзначаны 
пастановай CHK БССР “Аб зменах і спрашчэнні беларускага правапісу" 
(28.08.1933). Гэтым дакументам былі ўнесены істотныя карэктывы ў бела- 
рускую арфаграфію, адназначнай ацэнкі якіх не існуе да нашага часу. Але 
асноўны яе вынік не столькі ў канкрэтных арфаграфічных новаўвядзеннях, 
а ў тым, што названая рэформа з'явілася прычынай парушэння арфаграфічнага 
адзінства беларускай мовы і ўтварэння двух правапісных разгалінаванняў. 
Якім чынам тэта адбылося? Да 1933 г. станаўленне беларускай арфаграфіі 
было адзінай плынню, развівалася ў адным кірунку -  на аснове прынцыпаў 
і правілаў, сфармуляваных у першай беларускай граматыцы Б.Тарашкевіча 
(’’тарашкевічаўскі этап”). У парэформенны перыяд гэтая традыцыя працяг- 
валася толькі за межамі Беларусі, дзе ўзнік “эмігранцкі” варыянт правапісу, 
які выкарыстоўваецца і зараз у большасці выданняў беларускай дыяспары. 
Гэта трансфармаваная, удасканаленая тарашкевіца, кадыфікаваная у 
замежных граматыках, напрыклад у падручніку В.М.Пашкевіч “Беларуская 
мова”(т.1-2, Таронта, 1974-1978). Правапісанне ж у адміністрацыйных 
межах рэспублікі Беларусь пачало развівацца ў рэчышчы змен, унесеных 
у беларускую арфаграфію названай пастановай. У выніку паступова сфармі- 
раваўся афіцыйны беларускі правапіс. Яго нормы замацаваныя ў шматлікіх 
правапісных зводах, найбольш поўны з якіх быў апублікаваны ў 1959 г. 
у выглядзе асобнай кнігі “Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”.

Гэтыя дзве тэрытарыяльна размежаваныя правапісныя плыні (наяўнасцю 
якіх і абумоўлена азначэнне "этап суіснавання дзвюх правапісных традыцый”) 
працяглы час развіваліся адасоблена адна ад адной. Але на пачатку 90-х гг. 
на хвалі новага беларускага нацыянальнага адраджэння ў некаторых 
недзяржаўных выданнях на тэрыторыі Беларусі пачалі выкарыстоўваць 
варыянты правапісу, альтэрнатыўныя афіцыйнаму. Гэта і “эмігранцкі” правапіс, 
і арыгінальная тарашкевіца, а таксама разнастайныя правапісныя імправізацыі, 
варыяцьіі і субварыянты. У выніку раней прыхаваная арфаграфічная дваістасць 
праявілася вельмі наглядна.

Падобная сітуацыя ўжо назіралася ў гісторыі беларускай пісьмовай мовы, 
але толькі ў галіне графікі. У XIX -  першыя гады XX ст. на пачаткорым этапе
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афармлення беларускай пісьмовай традыцыі пры друкаванні беларускамоўных 
выданняў існаваў такі феномен, як наяўнасць двух шрыфтоў (лацінскага і 
кірылічнага) для пісьмовага адлюстравання адной мовы. Іншымі словамі, 
адна мова мела дзве графікі. Нават першае выданне Траматыкі” Б.Тарашкевіча 
выйшла ў двух графічных варыянтах. Дадзеная сітуацыя на пачатку стагоддзя 
была выклікана, хаця і пазамоўнымі, але аб'ектыўнымі прычынамі і ахарак- 
тарызаваць яе можна як “хваробу росту”. Сённяшні ж арфаграфічны стан 
беларускай мовы з'яўляецца ілюстрацыяй таго, да якіх значных, амаль 
непрадказальных, вынікаў могуць прыводзіць спробы штучна паўплываць 
на натуральны працэс моўнага развіцця.

Безумоўна, прапанаваная перыядызацыя з'яўляецца толькі першай 
спробай сістэматызаваць факты гісторыі беларускага правапісання і ні ў 
якім разе не прэтэндуе на апошняе слова ў гэтым пытанні. I храналагічны 
падзел, і азначэнні перыядаў трэба лічыць толькі рабочым варыянтам, асновай 
для наступных, больш дасканалых перыядызацыйных схем. Тым не менш у 
ёй абазначаны асноўныя вехі правапіснага працэсу, паказаны пераходы ад 
адной эвалюцыйнай стадыі да другой. Таму, магчыма, яна можа аказацца 
небескарыснай у ходзе будучага рэфармавання беларускай арфаграфіі, 
неабходнасць якога відавочная і якое раней ці пазней трэба будзе праводзіць.

1 Такое азначэнне этапа, як і фармуліроўка "этап масавай творчасці", запазычана з артыкула: 
К р а м к о  L I . ,  Ю р э в і ч  А . К . ,  Я н о в іч  А . І .  Эвалюцыя мовы беларускіх друкаваных 
выданняў новага перыяду// Весці АН БССР. Серыя грамад. навук. 1967, №3. С.41.

2Ж у р а ў с к і  A.  I . Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. Мн., 1967. Т.2. С.369.
3 Я н о в іч  A . I . Б.А.Тарашкевіч -  мовавед// Беларус. лінгвістыка. 1982. Вып.21. С.11.

Н.С.МАЖЭЙКА

МОЎНЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ ФАЛЬКЛОРУ ЯК СРОДАК СТЫЛІЗАЦЫІ

Агульнавядома, што ўстойлівыя моўныя адзінкі рознага тыпу з'яўляюцца 
адным з асаблівых сродкаў экспрэсіі і вобразнасці, надаюць мове больш 
яскравы народна-паэтычны характар, садзейнічаюць дакладнасці, трапнасці 
і лаканічнасці. Тым больш, калі гаворка ідзе аб моўных набытках фальклорнага 
паходжання, якія ў большасці сваёй узыходзяць да глыбінных крыніц мовы 
народа, да яго этнаграфічных асаблівасцей, яго звычаяў, абрадаў, да гісторыі 
яго культуры.

Блізкасць да глыбінных вытокаў народнай словатворчасці з'яўляецца адной 
з адметных рыс моўнага майстэрства У. С. Караткевіча, Мастака з вялікай 
літары, які ў свой час падкрэсліваў, што вусная народная творчасць -  гэта 
трапяткое слова народа, які захоўвае моўнае багацце ў яго першароднай 
прыгажосці, што "самая цікавая навука -  жыццё" і што самому пісьменніку 
народныя творы "падабаліся ўсе -  ад лірычных да грубых"1.

Што ж датычыцца рамана пісьменніка "Каласы пад сярпом тваім", то ён 
наскрозь пранізаны народнай паэзіяй, бо аўтар добра ведае культуру свайго 
народа, яго гісторыю, а мова рамана напеўная, меладычная, на старонках 
яго гучыць песеннае "шматгалоссе", песні "далёкія і даўнія, як сама бяздольная 
прыдняпроўская зямля"(2,134)2, жніўныя (1,348) і вясновыя (2,44), вясельныя 
(2,95) і калядныя (2,18),калыханкі (2,181) і дзіцячыя (2,15), ваенныя (2,138) і 
бытавыя (1,324)-, песні пра каханне (2,260) і песні лірнікаў (1,18), нават 
паляўнічыя (1,200) і галашэнні (2,296). Яны даюцца альбо цалкам (1,18-23), 
альбо ва ўрыўках, але пісьменнік ведае гэтыя песні, ведае, што калыханкі -  
"аднолькавыя для ўсіх" (2,181), і для сялян, і для паноў, што ў беларускіх 
хорах існуе так званая "падводка", якая вядома толькі данскім казакам 
(2,166), і што ў песні -  "вышэйшая мудрасць", песня -  "жывая крынічка" 
(2,141), песня -  дзіва (1, 193).
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