
Гаворкам Лагойшчыны ўласціва ўжыванне ўскладненага выказніка, вы-
ражанага аддзеяслоўнымі выклічнікамі, якія надаюць мове большую выраз-
насць, экспрэсіўнасць, узмацняюць сэнсавае значэнне выказніка: Пойдзям с 
свякровай жаць, яна махель да махель, аржонне от такое пакідае, жне стоя-
чы, а я ні магу справіцца. (Бяларучы); Некаторы шыпка збірае ягады, шморк-
шморк – і жменя. (Бяларучы) 

Ужываюцца сказы, у якіх састаўны выказнік выражаны дзеепрыметнікам 
залежнага стану прошлага часу ў спалучэнні з асабовай формай дапаможнага 
дзеяслова быць: Вот у другіх жа дзеці як дзеці, упітаныя, здаровыя. А ён некі 
занітаны (замораны) натта быў, ня еў усё. (Бяларучы) 

У складаназалежных сказах з даданай часткай прычыны можа ўжывацца 
злучнік радзі таго што: А яшчэ мая свякроўка заўсёды гаварыла, што на каля-
ды палаценца, от што выціраясся, нельга вешаць, а трэба класці, радзі таго 
што кароўка будзя вешацца па скаціне. (Бяларучы) 

Простая мова можа ўводзіцца без папярэджання: А ціпер жа як напяку 
бліноў ды: “Дзеці, есця! Дзеці, есця! Чаму вы ні ядзяцё?” Ні дзеці ні ядуць, ні 
старыя. Ай, каб вас распёрла! (Ізбішча) 

Гаворкі Лагойшчыны, гэтага славутага прысталічнага рэгіёна, з’яўляюцца 
арганічнай часткай мовы беларускага народа і абслугоўваюць патрэбы штод-
зённых зносін лагайчан і іх духоўнага жыцця. 
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Ж.Я. Белакурская 

Ранняя творчасць Якуба Коласа ў кантэксце правапісна-
граматычнай нармалізацыі беларускай літаратурнай мовы 

Пачатак ХХ ст. займае асаблівае месца ў гісторыі фарміравання нормаў бе-
ларускай літаратурнай мовы. Друкаванне літаратуры на беларускай мове, якое 
пасля некаторага перапынку адрадзілася ў ХІХ ст., да таго часу прайшло ўжо 
даволі значны і складаны шлях. Беларуская літаратура ўзбагацілася творамі 
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такіх выдатных мастакоў слова, як Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Францішак 
Багушэвіч, Янка Лучына, Цётка, Максім Багдановіч, Змітрок Бядуля, Цішка 
Гартны, Янка Купала, Якуб Колас і інш. 

Іх творы друкаваліся ў розных перыядычных выданнях, выходзілі 
асобнымі кніжкамі. За перыяд з 1835 г., на які прыпадае выхад першай асобнай 
кнігі на беларускай мове, да 1917 г. уключна было выдадзена 320 беларускіх 
кніг. Асабліва разгарнулася выдавецкая справа на беларускай мове ў пачатку 
ХХ ст., пасля таго, як у выніку рэвалюцыйных падзей 1905 г. было дазволена 
друкаваць арыгінальныя творы беларускай літаратуры і пераклады з іншых 
моў. З 320 кніг, што былі надрукаваны ў дакастрычніцкі час, 245 з’явілася ў па-
чатку ХХ ст., у тым ліку – 81 кніга арыгінальнай мастацкай літаратуры, 
25 перакладаў, 24 фальклорныя зборнікі, 43 брашуры на навукова-папулярныя 
тэмы, 14 календароў. 

На беларускай мове сталі выходзіць перыядычныя выданні – газеты, 
часопісы, у якіх змяшчаўся разнастайны па тэматыцы матэрыял. 

Для выдання беларускай літаратуры былі створаны легальныя выдавецтвы. 
Буйнейшыя беларускія выдавецтвы той пары ва ўмовах адсутнасці 
кадыфікаваных правіл набылі ў гэтых адносінах вялікі аўтарытэт, і, як сведчаць 
сучаснікі, беларускія пісьменнікі, не маючы пад рукамі пісаных правіл 
граматыкі і арфаграфіі, перад здачай твораў у друк выпраўлялі іх згодна з тымі 
традыцыямі, паводле якіх выдавалі сваю прадукцыю такія аўтарытэтныя 
беларускія выдавецтвы, як “Наша хата”, “Загляне сонца і ў наша аконца”, 
“Мінчук”, “Беларускае выдавецкае таварыства” і інш. 

Такім чынам, выпрацоўцы, стабілізацыі і кадыфікацыі нормаў тагачаснай 
беларускай літаратурнай мовы папярэднічала іх выяўленне і ўсведамленне 
шырокімі коламі культурнай грамадскасці. Разам з тым, патрэбна адзначыць, 
што ў пачатку ХХ ст. не існавала кадыфікаваных нормаў беларускай 
літаратурнай мовы. Яны не былі апісаны, не было нарматыўных дапаможнікаў 
і, такім чынам, тлумачэнні несупадзенняў, зыходзячы з сучасных уяўленняў, не 
заўсёды з’яўляюцца пераканальнымі. Нельга чакаць таго, каб тое, што 
ўсталявалася цяпер, павінна ўжо было быць прадстаўлена ў пісьмовых 
крыніцах пачатку ХХ ст. У некаторых выпадках несупадзенні з сучаснымі 
нормамі наогул не падаюцца вытлумачэнню. 
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У такім разе набывае вялікую цікавасць супастаўленне моўных 
асаблівасцей ранніх выданняў Якуба Коласа з тымі правіламі, якія былі 
зафіксаваны ў першых беларускіх граматыках, асабліва ў “Беларускай грама-
тыцы для школ” Браніслава Тарашкевіча. 

“Беларуская граматыка…” выйшла ў 1918 г., у Вільні, у друкарні Марціна 
Кухты, паралельна двума шрыфтамі – рускімі і лацінскімі літарамі. Яна 
з’явілася той працай, у якой быў абагульнены накоплены да таго часу вопыт 
кнігадрукавання на беларускай мове. У ёй у цэлым правільна вызначаліся яе 
граматычныя рысы, дакладна фармуляваліся асноўныя правілы беларускай 
арфаграфіі. Браніслаў Тарашкевіч – кандыдат філалогіі Петраградскага 
універсітэта, як гэта пазначыў ён сам на вокладцы сваёй кнігі, вучань 
акадэмікаў А.А. Шахматава і Я.Ф. Карскага, здолеў як ніхто іншы да гэтага 
выявіць асноўныя заканамернасці беларускай літаратурнай мовы, гістарычна 
абумоўленую сувязь яе фанетыка-граматычных рыс найперш з цэнтральнымі 
(“сярэднімі”) беларускімі гаворкамі, ці, як ён іх называў, таго дыялекту, што 
мае цвёрдае [р] і вялікае аканне. Строга па-навуковаму падыходзячы да 
ўпарадкавання правіл арфаграфіі і граматыкі, ён не адхіляўся ад рэальных 
моўных фактаў, падкрэсліваючы, што “зусім новага нічога не ўводзіў”, у адроз-
ненне ад аўтараў іншых тагачасных беларускіх граматык (напрыклад, 
А. Луцкевіча, Б. Пачобкі), якія прапаноўвалі многа штучных, надуманых 
напісанняў і формаў. У прадмове да “Беларускай граматыкі…” Тарашкевіч 
пісаў, вызначаючы асноўны прынцып падыходу да адказнай задачы: “Граматыка 
павінна толькі замацаваць і падраўняць тыя лініі, якія сама мова ўжо вызначыла”. 

Народнае вымаўленне, моўная практыка (у асноўным літаратурная) на ста-
ронках асобных выданняў і перыёдыкі ХІХ і асабліва ў пачатку ХХ ст. былі той 
асновай, на якую абапіраўся вучоны ў афармленні моўных заканамернасцей у 
правілах пісьма. Тарашкевіч умела абагульніў асноўныя факты, моўныя з’явы 
беларускай цэнтральнай гаворкі, устанавіў адзіныя граматычныя нормы. 

Такім чынам, супастаўленне некаторых фанетычных рыс беларускай мовы 
ў яе правапісна-граматычным афармленні ў ранніх зборніках Якуба Коласа і 
адпаведнай спробай нармалізацыі ў “Беларускай граматыцы для школ” 
Браніслава Тарашкевіча ўяўляе асаблівую цікавасць у кантэксце правапісна-
граматычнай унармаванасці беларускай літаратурнай мовы. 
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Спынімся на разглядзе некаторых тыповых фанетычных асаблівасцей бе-
ларускай мовы, якія знайшлі ўвасабленне ў ранняй моватворчасці Якуба Коласа 
(аканне, яканне, дзеканне, цеканне, перадача на пісьме некаторых спалучэнняў 
зычных) і якія пазней атрымалі нарматыўнае афармленне ў “Беларускай грама-
тыцы для школ” Браніслава Тарашкевіча. 

Аканне ў ранніх зборніках Якуба Коласа прадстаўлена даволі шырока, пры-
чым такая яго разнавіднасць, як моцнае недысімілятыўнае аканне 
(закаламуціцца, кароткага, маладая, вакенца і г.д.). Аднак у некаторых выпадках 
недысімілятыўнае аканне не заўсёды перадаецца ў канцавым адкрытым складзе ў 
канчатках прыметнікаў і займеннікаў мужчынскага і ніякага роду ў родным 
склоне адзіночнага ліку, калі націск на трэцім ад канца складзе (лазоваго, боль-
шаго, самаго і г.д.), такія напісанні даволі паслядоўна адлюстроўваюцца ў вы-
даннях таго часу; акрамя таго, не перадаецца аканне ў канчатках прыметнікаў і 
займеннікаў, калі націск на другім і чацвёртым ад канца складах: старого, 
нікого, жоўценькаго і г.д., а таксама ў дзеясловах прошлага часу ніякага роду: 
запынено жыццё, апусьцело поле і г.д., што адзначаецца некаторымі 
даследчыкамі як нарматыў нае для ўсіх беларускіх выданняў таго часу. 

Напісанне канцавога о магло быць абумоўлена і жывым народным 
вымаўленнем, аб чым сведчаць запісы Я.Ф. Карскага, зробленыя па яго просьбе 
вучнем Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі А. Фурсевічам, а таксама наяўнасцю 
няпоўнага недысімілятыўнага акання ў сучаснай гаворцы Стаўбцоўшчыны. 
Праблема ўскладняецца таксама адсутнасцю звестак аб акцэнталагічных нормах 
пачатку ХХ ст., калі цяжка вызначыць правільную пастаноўку націску ў асобных 
словах і адпаведную перадачу о ці а на пісьме (параўн. на за́ходзе ці на захо́дзе, 
ко́лядны ці коля́дны, во́ду ці воду,́ сто́гі ці стогі́ і г.д.). 

Правапіс Тарашкевіча ў плане перадачы о, э ў ненаціскных складах адна-
значна замацоўвае пераход о, э ў а ва ўсіх ненаціскных складах (пасля цвёрдых 
зычных), выключэнні нешматлікія, яны тычацца галоўным чынам правапісу 
лічэбнікаў (тыпу шэсцьдзесят), што ў цэлым безумоўна спрыяла выпрацоўцы 
аднастайных напісанняў. 

Такая фанетычная асаблівасць беларускай мовы, як аканне, шырока 
прадстаўленая ў ранніх зборніках Якуба Коласа, легла ў аснову перадачы е ў 
ненаціскных складах. Перадача на пісьме якання ў першадруках паэта 
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асноўвалася на прынцыпе дысіміляцыі першага і другога пераднаціскных 
складоў: у першым пераднаціскным складзе, калі пад націскам не а, пішацца я, 
калі пад націскам а, то пішацца е, ва ўсіх астатніх выпадках, як у 
пераднаціскных (другім і далей), так і паслянаціскных складах пішацца е (кас-
матые, сябры, нехай, веснавая, вясёлые і г. д.). 

Гэта правіла было агульным у адносінах перадачы на пісьме якання ў вы-
даннях пачатку ХХ ст. Пазней яно было пакладзена ў аснову правіла аб пера-
ходзе е ў а (я) у “Беларускай граматыцы для школ” Браніслава Тарашкевіча, ак-
рамя некаторых асобных адступленняў у бок перадачы моцнага якання: 1) у 
формах роднага склону адзіночнага ліку мужчынскага і ніякага роду: вучыцеля, 
поля; 2) у формах роднага склону множнага ліку ўсіх трох радоў: прыяцеляў, 
земляў, гоняў; 3) у формах давальнага, творнага і меснага склонаў множнага 
ліку ўсіх трох радоў: вучням, здарэньнямі, землях; 4) у формах прыметнікаў 
назоўнага склону адзіночнага ліку жаночага і ніякага роду: сіняя, добрая; 5) у 
формах роднага і давальнага склонаў прыметнікаў мужчынскага і ніякага роду: 
сіняга, добрага; 6) у формах роднага склону прыметнікаў жаночага роду: сіняе 
вады; 7) у формах назоўнага і вінавальнага склонаў прыметнікаў множнага ліку 
ўсіх трох радоў: добрыя; 8) у формах дзеясловаў 3-й асобы множнага ліку 2-га 
спражэння: ходзяць і г. д. 

Адмоўе не, прыназоўнікі без, перад, аналагічныя прыстаўкі падпадаюць 
таксама пад агульнае правіла аб аканні, аб чым сведчаць першавыданні Якуба 
Коласа. Пазней гэта было афіцыйна зафіксавана ў “Беларускай граматыцы…” 
Браніслава Тарашкевіча. 

Правапіс зычных грунтуецца ў выданнях у асноўным на выкарыстанні 
марфалагічнага прынцыпу пісьма, што пазней легла ў аснову распрацоўкі 
правіл аб правапісе зычных у “Беларускай граматыцы…” Тарашкевіча. 

Паслядоўна фіксуецца ў выданнях Якуба Коласа адна з характэрных з’яў 
беларускага кансанантызму – дзеканне і цеканне (дзед, вадзяністы). Пры 
апісанні пераходу д і т у мяккія дз, ц Браніслаў Тарашкевіч ужывае тэрміны 
дзеканне, цеканне, выдзяляючы асобна гэту рысу беларускай фанетыкі. 

У першавыданнях Якуба Коласа шырока прадстаўлена асіміляцыя па 
глухасці, напрыклад, напісанне прыназоўнікаў з і ад поўнасцю залежыць ад ха-
рактару наступнага гука (с хаты, з берэгоў). Па такому ж прынцыпу пішуцца і 
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прыстаўкі на з і д (размыла, скочыў, адрэзаць, аткрыць), прыстаўка аб- (апсы-
хае, аблівае). 

Браніслаў Тарашкевіч, адзначаючы працэс рэгрэсіўнай асіміляцыі па 
звонкасці-глухасці, тым не менш прапануе пры напісанні зычных кіравацца не 
вымаўленнем, а ўлікам марфемнага складу слова. Гэта агульнае правіла пашы-
раецца і на напісанне прыназоўнікаў, але непаслядоўна. Так, патрабуючы 
напісання прыназоўнікаў ад, над, пад, прад, перад, правапіс дапускае выклю-
чэнне для прыназоўнікаў на з: з, без, уз, раз, якія, уваходзячы ў склад вытвор-
ных слоў, падпарадкоўваюцца фанетычнаму прынцыпу пісьма і змяняюць з на 
с, але захоўваюць сваё марфалагічнае напісанне, выконваючы ролю асобных 
службовых слоў. 

Такім чынам, у асноўных сваіх рысах правапіс зычных паводле граматыкі 
Тарашкевіча больш паслядоўны ў перадачы марфемнага складу слова, у боль-
шай ступені адпавядае марфалагічнаму прынцыпу пісьма. 

Што датычыць перадачы на пісьме некаторых спалучэнняў зычных, то 
граматыкай Тарашкевіч замацаваў перадачу асобных злучэнняў так, як гэта ад-
значалася традыцыйна ў друкаваных крыніцах пачатку ХХ ст., у тым ліку ў 
зборніках Якуба Коласа. Напрыклад, злучэнне карэннага д з суфіксальным с 
перадавалася праз дз: людзкія; карэннага к з суфіксальным ск перадаецца як цк: 
мужыцкі; спалучэнне тч перадаецца праз тч: матчын, а спалучэнне жс – праз 
с: боскі. У спалучэннях стл, здн, стн выпалі т і д: слаць, позны пачэсны. 

“Беларускай граматыкай для школ” была зацверджана перадача на пісьме 
мяккасці зычных з, с, ц, дз перад мяккімі зычнымі. Гэта адпавядала жывому бе-
ларускаму вымаўленню і рэгулярна адлюстроўвалася ў перыядычных выданнях 
пачатку стагоддзя. 

Аналіз некаторых правапісна-фанетычных асаблівасцей ранніх выданняў 
Якуба Коласа сведчыць аб пэўнай паслядоўнасці ў перадачы фанетычных рыс 
беларускай мовы і яе адпаведнай граматычнай аформленнасці. Раннія творы 
Якуба Коласа. Надрукаваныя ў агульным русле выдавецкай практыкі пачатку 
ХХ ст., з’явіліся дастаткова аўтарытэтнымі крыніцамі, якія ўлічваліся пры да-
лейшай нармалізацыі сучаснай беларускай мовы. 

У граматыцы Браніслава Тарашкевіча беларуская мова атрымала першую 
навуковую кадыфікацыю. Правапіс Тарашкевіча ў сваіх агульных рысах без 
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афіцыйнага зацвярджэння стаў агульнапрызнанай нормай у газетнай, вучэбна-
педагагічнай і ўсёй культурна-грамадскай практыцы Беларусі. Граматыка 
Тарашкевіча падвяла пэўныя вынікі ў станаўленні нашай мовы, паклала пачатак 
стабілізацыі нормаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы, і, такім чынам, 
стварыла трывалую аснову для яе далейшай граматычнай распрацоўкі на ўсіх 
узроўнях. 

Літаратура 
1. Колас Я. Другое чытанне для дзяцей беларусаў. – Пецярбург: “Загляне сонца і ў наша 

аконца”, 1910. 
2. Тарашкевіч Б. Беларуская граматыка для школ. – Вільня: Друкарня Марціна Кухты, 1918. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

