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• нельга аддзяляць назву ад тэксту і пакідаць яе на апошнім радку 
папярэдняй старонкі; 

• не рэкамендуецца пераносіць на наступную старонку апошняе слова 
сказа, а таксама радок, які з’яўляецца апошнім у абзацы. 

Падобныя патрабаванні часта становяцца неабходнымі і для большасці з нас 
пры афіцыйных пісьмовых зносінах, пры афармленні творчых і навуковых 
работ як адзнака стылю і паказчык моўнай кампетэнцыі, высокай пісьмовай 
культуры чалавека і яго адукацыі ўвогуле. 

Спрошчаны ў 2008 годзе перанос слоў адпавядае сучасным выдавецкім 
тэхналогіям, дазваляе пазбягаць пэўнай колькасці арфаграфічных памылак, 
спрыяе аптымізацыі пісьмовай сістэмы беларускай мовы.  

Аднак у сучаснай друкаванай традыцыі многіх моў паступова страчвае свае 
пазіцыі само прымяненне пераносу слоў. І не толькі, напрыклад, у 
англамоўным друку, дзе патрэба пераносу дзеля захавання прыгажосці набору 
ніжэйшая за беларускую, паколькі сярэдняе англійскае слова карацейшае за 
сярэдняе беларускае ці рускае. Распаўсюджанне ў штодзённым побыце 
камп’ютарных тэхналогій з іх вялікімі магчымасцямі рэдагавання таксама 
робіць не вельмі патрэбнай строгую рэгламентацыю пераносу слоў, пакідаючы 
актуальнымі законы пераносу толькі для практыкі пісьма “ад рукі”. У 
камп’ютарным наборы прымяняюцца функцыі непарыўнага прабелу і 
непарыўнага дэфіса пры неабходнасці забароны пераносу і разрыву радка ў 
пэўным месцы, а для пазначэння ўручную месца магчымага пераносу, які не 
захоўваецца пры рэдагаванні тэксту, – сімвал т.зв. мяккага пераносу (англ. soft 
hyphen).  Таму і ў нашым грамадстве згодна з сусветнай тэндэнцыяй усё менш 
людзей працягвае дакладна прытрымлівацца правіл пераносу слоў ці нават 
увогуле яго выкарыстоўваць. 

На нашу думку, падобнае імкненне пазбавіцца ад якой-небудзь, нават 
спрошчанай, рэгламентацыі пераносу слоў (якая, заўважым, заснавана на 
пэўных фанетычных і марфалагічных законах мовы) разбурае частку 
арфаграфічнай сістэмы беларускай мовы, не спрыяе яе належнаму, трываламу 
існаванню і рэтрансляцыі наступным пакаленням. 
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АКАННЕ Ў РУКАПІСНЫМ І ДРУКАВАНЫМ ВАРЫЯНТАХ  
ЗБОРНІКА ЯКУБА КОЛАСА “ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ ДЛЯ  

ДЗЯЦЕЙ БЕЛАРУСАЎ”: ПАРАЎНАЛЬНА-СУПАСТАЎЛЯЛЬНЫ АСПЕКТ 
Перыяд пачатку XX стагоддзя з 1906 па 1915 гады вызначальны ў гісторыі 

беларускага пісьма, паколькі, на думку даследчыкаў, у гэты час склаліся 
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асноўныя правапісныя і граматычныя нормы беларускай літаратурнай мовы, 
якія засталіся, па сутнасці, нязменнымі і ў далейшым [1, с. 52]. 

Значны ўклад у развіццё беларускай літаратурнай мовы ўнёс Якуб Колас, 
які сваёй пісьменніцкай і моўнай практыкай спрыяў фарміраванню і 
ўпарадкаванню нарматыўнай сістэмы сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 

Прадметам нашага даследавання з’яўляецца аналіз ненаціскнога вакалізму 
(акання) у рукапісным [2] і друкаваным [3] варыянтах зборніка Якуба Коласа 
“Другое чытанне для дзяцей беларусаў”. 

Як вядома, правапіс галосных у беларускай мове заснаваны на фанетычным 
прынцыпе, г. зн. арфаграфія перадае галосныя (моцныя i слабыя фанемы) па 
вымаўленні, якое арыентуецца на сярэдне-беларускія (цэнтральныя) гаворкі, на 
базе якіх сфарміравалася сучасная беларуская літаратурная мова. 

У сістэме беларускага вакалізму найбольш складаным з’яўляецца перадача 
ненаціскных галосных, якія з-за аслабленай экспірацыі i вялай артыкуляцыі 
моўных органаў у той ці іншай ступені трацяць выразнасць [4, с.47]. Гэта 
ўвогуле датычыцца ўcix галосных, аднак пазіцыйныя варыяцыі некаторых 
гукаў, напрыклад, [і], [а], [у], на пісьме не адлюстроўваюцца. 

Істотнай спецыфічнай рысай у галіне вакалізму ў беларускай мове 
з'яўляецца адсутнасць ненаціскных [о], [э] i адпаведна супадзенне ix у 
ненаціскным становішчы з іншымі галоснымі. Супадзенне [о], [э] у гуку [а] у 
ненаціскным становішчы – аканне – універсальная старажытная з’ява, 
характэрная i для рускай мовы, якая, аднак, у беларускіх гаворках мае 
неаднастайнае праяўленне. Так, націскныя гукі [о], [э] чаргуюцца ў дыялектах 
не толькі з гукам [а], але i з гукамі [о], [ы], [у] [5, с. 38]. Адпаведна гэта стварае 
цяжкасці пры перадачы на пісьме [о], [э] ненаціскных. Ужо на пачатковым этапе 
фарміравання літаратурнай мовы складваецца традыцыя перадачы ix у 
залежнасці ад месца адносна націску. Так, дастаткова ўнармавана, пачынаючы з 
1906 года, перадача акання ў першым пepaднaцicкным складзе (напісанні з о 
сустракаюцца спарадычна) у выданнях i на кірыліцы, i на лацінцы. 

Што датычыць “Другога чытання для дзяцей беларусаў”, то ў pyкапісе 
ненаціскныя о, э перадаюцца праз а дастаткова паслядоўна як у першым у 
пераднаціскным складзе: prasíli (DC, с. 15), pakázwajuc´ (DC, с. 100), 
karžakawátymi (DC, c.32), так i ў іншых пераднаціскных складах: раčаrnéŭ 
(DC, с. 5), zakałamúcicca (DC, с. 5). 

У друкаваным варыянце зборніка ў пераднаціскных складах спарадычна з 
літарай а захоўваецца літара о. Параўн.: 

прасíлі (ДЧ, с. 17) але: покáзваюць (ДЧ, с. 74) 
пачарнéў (ДЧ, с. 5) коржакавáтымі (ДЧ, с. 31) 
закаламуціцца (ДЧ, с. 5) 
Няпоўнае недысімілятыўнае аканне, характэрнае для паўднёва-заходніх 

гаворак, перадаецца непаслядоўна. Пры гэтым напісанні з а пераважаюць (80% 
ад усёй колькасці). Параўн., у назоўніках ніякага роду назоўнага склону: 

wóka (DC, с. 12) вóка (ДЧ, с. 14) 
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séna (DC, с. 12) сéна (ДЧ, с. 14) 
sónejko (DC, с. 6,8,12) сóнейко (ДЧ, с. 6,8,14) 
wóziero (DC, с. 32) вóзеро (ДЧ, с. 3) 
У пачатку стагоддзя ўвогуле напісанні з о, як адзначаюць даследчыкі, у 

канцавых адкрытых складах назоўнікаў ніякага роду вызначаліся большай 
частотнасцю [6, с. 9]. Hапісанні з [о] маглі быць абумоўлены жывым народным 
вымаўленнем, аб чым сведчаць запісы Я.Ф.Карскага, якія былі зроблены па яго 
просьбе вучнем Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі А. Фурсевічам у в. Стары 
Свержань (за дзевяць кіламетраў ад в. Мікалаеўшчыны – радзімы Якуба Коласа) 
у канцы XIX стагоддзя [6, с. 15], а таксама наяўнасцю няпоўнага 
недысімілятыўнага акання ў сучаснай гаворцы Стаўбцоўшчыны [5, с. 41]. 
Напісанне літары [а] у назоўніках ніякага роду ў pyкапісе сведчыць аб імкненні 
Якуба Коласа выйсці за межы сваёй роднай гаворкі i адлюстраваць 
агульнапашыраную фанетычную з’яву. 

Даволі паслядоўна афармляюцца канчаткам -а дзеясловы прошлага часу 
ніякага роду адзіночнага ліку. У pyкапісе такія напісанні складаюць 70%. Больш 
паслядоўна ён вытрымліваецца ў тых выпадках, калі націск на другім ад канца 
складзе, а ў адзінкавых выпадках i на трэцім: 

usio pawiáła (DC, с.30) усё павя́ла (ДЧ, с.29) 
woziera abnimáła (DC, с.32) возера абнімáла (ДЧ, с.З 1) 
pole zasnúła (DC, c.24) поле заснýла (ДЧ, с.24) 
daždžom nie skaráła (DC, с.20) дажджом не скарáла (ДЧ, с.21) 
pole scíchła (DC, с.20) поле сцíхла (ДЧ, с.21) 
sonce zabłudzíła (DC, с.20) сонцэ заблудзíла (ДЧ, с.21) 
sonce hréła (DC, с.23) сонцэ грэ́ла (ДЧ, с.23) 
leta ubráła (DC, с. 17) лета убрáла (ДЧ, с. 19) 
usio prymóukła (DC, с. 17) усё прымóўкла (ДЧ, с. 19) 
usio zadremáła (DC, с. 18) усё задрэмáла (ДЧ, с. 19) 
usiudy paciamnéła (DC, с.20) усюды пацямнéла (ДЧ, с.21) 
kab nie skrýŭdziła (DC, с.21) каб не скры́ўдзіла (ДЧ, с.21) 
Да 1909 года, як адзначаюць даследчыкі, у друкаваных крыніцах у гэтай 

пазіцыі сустракаюцца напісанні як з а, так i з о, пасля 1909 года 
ўстанаўліваецца амаль стабільнае напісанне о на канцы дзеясловаў [1, с. 120]. 
Пад уплывам гэтай тэндэнцыі ў pyкапісе “Другога чытання”, відавочна, рукою 
рэдактара канцавое -а папраўлена на -о. Аднак у друкаваным варыянце 
зборніка праўкі рэдактара не ўлічаны. Магчыма, гэта было абумоўлена 
пісьменніцкім аўтарытэтам Якуба Коласа, творы якога друкаваліся з 
нязначнымі зменамі. У некаторых (адзінкавых) формах, тым не менш, канцавое 
о адзначана i ў pyкапісе, i ў зборніку: 

zanýło serce (DC, с. 139) заны́ло сэрцэ (ДЧ, с. 106) 
swiecíło sonce (DC, с. 138) сьвяцíло сонцэ (ДЧ, с. 105) 
niešta ŭlaciéło (DC, с.76) нешта уляцéло (ДЧ, с.64) 
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I ў рукапісным, i ў друкаваным варыянтах зборніка пераважаюць 
дзеяслоўныя формы прошлага часу дзеясловаў ніякага роду з флексійным о 
перад постфіксам -ся, хоць паралельна ўжываецца i a: 

pole pakrýłosia (DC, с. 16) поле пакры́лося (ДЧ, с. 18) 
niešta začyníłosia (DC, с. 76) нешта зачынíлося (ДЧ, с. 64) 
usio zakałacíłosia (DC, с. 20) усё закалацíлося (ДЧ, с. 21) 
cicha zrabíłasia (DC, с. 19) цixa зрабíлася (ДЧ, с. 21) 
Ненаціскное а захоўваецца ў канчатках прыметнікаў i займеннікаў роднага 

склону (кaлi нaціск на  другім i чацвёртым ад канца складах), напрыклад: 
staróha (DC, c. 11) старóга (ДЧ, с. 12) 
Hrýškawaha (DC, с. 26) Гры́шкавага (ДЧ, с. 25) 
nikóha (DC, с. 13) нікóга (ДЧ, с. 5); 
а таксама ў суфіксах некаторых прыслоўяў: 
dóbra (DC, с. 15) дóбра (ДЧ, с. 17) 
žáłabna (DC, с.9) жáлабна (ДЧ, с. 16) 
wiésieła (DC, с. 36) вéсела (ДЧ, с. 8) 
Калі націск на трэцім ад канца складзе, у канчатках прыметнікаў і 

займеннікаў мужчынскага i ніякага роду ў родным склоне адзіночнага ліку 
пішацца о: 

krescjánskaho (DC, с. 16) крэсцья́нскаго (ДЧ, с. 18) 
bólšaho (DC, с. 37) бóльшаго (ДЧ, с. 34) 
létniaho (DC, с. 35) лéтняго (ДЧ, с. 33) 
jełówaho (DC, с. 36) ялóваго (ДЧ, с. 34) 
bieławátaho (DC, с. 35) белавáтаго (ДЧ, с. 34) 
Такія напісанні даволі паслядоўна адлюстроўваюцца ў выданнях таго часу [1, 

с. 120]. У pукапісе i ў друкаваным варыянце яны таксама пераважаюць - 
складаюць 60 %. Аднак сустракаюцца напісанні тыпу: 

karótkaha (DC, с. 35) карóткага (ДЧ, с. 33) 
daŭniéjšaha (DC, с. 14) даўнéйшага (ДЧ, с. 16) 
cikáwaha (DC, с. 21) цікáвага (ДЧ, с. 22) 
malén'kaha (DC, с. 21) малéнькага (ДЧ, с. 22) 
pracawítaha (DC, с. 22) працавíтага (ДЧ, с. 23) 
Дастaткова паслядоўна перадаецца ненаціскное о ў pyкапісе ў канчатках 

назоўнікаў мужчынскага роду ў творным склоне адзіночнага ліку (80% ад 
агульнай колькасці), менш паслядоўна (але таксама шырока) у друкаваным 
варыянце зборніка (40 % ад агульнай колькасці): 

s'wiétam (DC, с. 139) сьвéтом (ДЧ, с. 106)      кусóчкам (ДЧ, с. 5) 
wiétram (DC, с. 32 вéтром (ДЧ, с. 32)         чарóтам (ДЧ, с. 23) 
chóładam (DC, с. 6) хóладом (ДЧ, с. 6)          снéгам (ДЧ, с. 23) 
lésam (DC, с. 19)  хвóйніком (ДЧ, с. 73)    грáдам (ДЧ, с. 23) 
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pótam (DC, с. 22) пóтом (ДЧ, с. 23) балóтам (ДЧ, с. 11) 
У канчатках прыметнікаў i дзеепрыметнікаў жаночага роду ў родным, 

творным, месным склонах адзіночнага ліку ў pyкапісе пераважае варыянт з а 
(70 %), у друкаваным зборніку – з о (80 %): 

biédnaj háty (DC, с. 9) бéдной хаты (ДЧ, с. 9) 
kałamútnaje wady (DC, с. 5) каламýтной вады (ДЧ, с. 5) 
ciómnaju norkaju (DC, с. 98) цёмною норкаю (ДЧ, с. 72) 
dzíkaju trawoju (DC, с. 7) дзі́кою травою (ДЧ, с. 7) 
les'nikówaj chacie (DC, c. 71) лясьнікóвой хаце (ДЧ, с. 64) 
nа srébranaj dudaccy (DC, с. 8) на срэ́браной дудачцы (ДЧ, с. 8) 
pakrýtaj kučkami (DC, с. 100) пакры́той кучкамі (ДЧ, с. 74) 
Аднак i ў зборніку таксама маюць месца напісанні такога тыпу: гóркай дóлі 

(ДЧ, с. 13), шчы́раю рукою (ДЧ, с. 19), сіневáтаю смагай (ДЧ, с. 19), хваёваю 
мятлою (ДЧ, с. 27), гара́чай вадою (ДЧ, с. 29), на полýдзеннай старане (ДЧ, с. 
40), у далёкай дарозе (ДЧ, с. 51) i т.д., што ў сваю чаргу пашырае аканне i на 
адзначаныя пазіцыі. 

У дзеясловах прошлага часу мужчынскага роду захоўваецца напісанне з о як 
у рукапісе, так i ў друкаваным зборніку: 

wýšoŭ Nioman (DC, с. 10)  вы́шоў Нёман (ДЧ, с. 11)  
jon wýšoŭ (DC, с. 54)  ён вы́шоў (ДЧ, с. 46). 
Рэгулярна ўжываецца о у афіксоідзе naў-: 
poudniéŭnyje (DC, с. 60) поўднеўные (ДЧ, с. 50) 
poŭpalca (DC, с. 89) поўпальца (ДЧ, с. 82) 
poŭhoda (DC, с. 12) поўгода (ДЧ, с. 14) 
Такія напісанні з’яўляюцца пашыранымі ў тагачаснай выдавецкай 

практыцы. 
Непаслядоўнасць у перадачы галосных абумоўлена ў некаторых выпадках 

варыянтнасцю акцэнталагічных формаў:  
kóladny wiečer (DC, c. 81) – кóлядны (цi колядны) вечэр (ДЧ, с. 68); nа 

zachódzie (DC, c. 71) – на захóдзе (цi на зáходзе) (ДЧ, с. 59); nа adnym bóku (DC, 
с. 54) – на адным бóку (цi бокý) (ДЧ, с. 47); nа s'wiežuju wódu (DC, с. 136) – на 
сьвежую вóду (ni водý) (ДЧ, с. 103); za abiedz’wie ščoki (DC, с. 133) – за абедзьве 
шчóкі (цi шчокí) (ДЧ, с. 150); u woŭka (DC, с. 128) – у вóўка (цi воўкá) (ДЧ, 
с.98); busłowy hniozdy (DC, с. 104) – буслóвы гнёзды (цi бýсловы гнёзды) (ДЧ, с. 78) 
pa čaródzie (DC, с. 15) – па чарóдзе (цi па чародзé ) (ДЧ, с. 16) da chórastwa 
(DC, c. 24) – да хóраства (цi да хораствá) (ДЧ, с. 26) stóhi (DC, с. 40) – стóгі (цi 
стогí) (ДЧ, с. 37). 

Аднак рукапіс дае магчымасць сцвярджаць, што напісанне слоў wýhadnyje 
(DC, с. 91), trawá-asaka  (DC, с. 86), zaharadzíŭ (DC, с. 5) непасрэдна звязана з 
акцэнтуацыяй (Параўн., напрыклад, напісанне гэтых слоў у друкаваным 
зборніку: выгóдные (ДЧ, с. 83), трава-асóка (ДЧ, с. 80), загарóдзіў (ДЧ, с. 5). 
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У вершаванай мове значна радзей назіраюцца адступленні ад перадачы 
моцнага недысімілятыўнага акання. Гэта, на наш погляд, тлумачыцца тым, што 
вершы ў меншай ступені могуць быць падвергнуты рэдактарскай праўцы 
найперш з-за патрабаванняў захоўваць рыфму i рытм. 

Taкім чынам, перадача акання ў pyкапісе “Другога чытання для дзяцей 
беларусаў” вызначаецца дастатковай унармаванасцю. Гэта датычыць як 
пераднаціскных, так i паслянаціскных складоў у словах розных часцін мовы. 
Некаторая варыянтнасць у перадачы ненаціскнога о тлумачыцца імкненнем 
адлюстраваць жывое вымаўленне i тагачаснай практыкай кнігадрукавання. 
Акрамя таго, паслядоўнасць перадачы акання ў pyкапісе носіць больш 
устойлівы характар у параўнанні з друкаваным варыянтам зборніка, у якім, 
аднак, тэндэнцыя да перадачы акання (на фоне тагачаснай выдавецкай 
практыкі) праяўляецца дастаткова выразна i паслядоўна. 
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Ірына Галуза 

МАЛАДОСЦЬ І СТАРАСЦЬ: БЕЛАРУСКА-СЛАВАЦКІЯ ПАРАЛЕЛІ 
Кожны чалавек нараджаецца, расце, гартуецца, сталее і памірае. Кожны 

праходзіць праз пару маладосці – час найбольшага духоўнага і фізічнага 
ўздыму, калі ўсё здаецца магчымым і дасягальным, а таксама праз пару сталага 
ўзросту, калі чалавек ужо падсумоўвае пражытае, асэнсоўвае сваё жыццё, свае 
ўдачы і няўдачы.  

У дадзенай працы будзе разгледжана, што знаходзяць станоўчага і 
адмоўнага ў маладым і сталым узросце беларускі і славацкі народ, а таксама 
прычыны гэтага.  

Абодвума народамі змена ‘маладосць – старасць – смерць’ успрымаецца як 
спрадвечная, заканамерная, прычым беларускія прыказкі (у адрозненне ад 
славацкіх) указваюць на тое, што чалавек не жывёла і з часам не проста знешне 
змяняецца, а ўнутрана, бо спасцігае новае, назірае, вучыцца, іншыя члены 
соцыума ўплываюць на яго: У адным пер’і не звякуеш [3, 228], Чалавек – не вол 
– у адной кожы не старэець [3, 228], Ty budeš žiť, ja budem hniť [7, 38], Ty si 
ešte len v sukničke chodil, ked´ som ja už [7, 38]. У некаторых славацкіх 


