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Арфаграфія, як i ўся мова наогул, мае свае сакрэты. Аднак варта 

памятаць — шмат што яна трымае ў тайне только да часу, пакуль 

чалавек не разгадае схаванай унутранай сутнасщ паасобных з'явау i ix 

узаемасувязяў. I трэба прыкласці вялікія намаганні, каб у вучняу узнікла 

імкненне зазірнуць у яе глыбіні. Арфафафічныя праблемы надзвычай 

востра стаяць не толью перад беларускімі педагогамі. Само паняцце 

арфаграфія (ад грэц. orthos правільна i grapho пішу) i цяжкасці ў 

засваенні арфаграфічных нормаў існуюць у розных мовах. 

У грамадскім i асабістым жыцці арфаграфічныя веды i навыкі 

правільнай перадачы вуснага маулення у пісьмовай форме неабходныя 

чалавеку не менш, чым уменне свабодна весці гутарку на любыя тэмы i 

здольнасці выразна, дакладна i пераканальна перадаваць свае думкі. У 

кожнага сучаснага чалавека камунікацыйныя патрэбы шматлікія i 

разнастайныя, i каб паспяхова дзейнічаць, яму неабходна добра 

валодаць yciмi формамі мовы. 

Але усвядомленае запамінанне дасягаецца толькі ў выніку такога 

выкладання, калі вучні не проста завучваюць шэраг не звязаных паміж 

сабой правілаў, а атрымліваюць уяўленне, як пабудавана арфаграфічная 

сістэма роднай мовы. 

Усвядомленае, асэнсаванае і глыбокае засваенне арфаграфіі 

дасягаецда у тым выпадку, калі старэйшыя вучні больш грунтоўна 

пазнаёмяцца з дзеяннем асноўных яе прынцыпаў. Добра было б, каб яны 

зразумелі, як кожны арфаграфічны прынцып аб'ядноувае больш 

прыватныя правілы, як ён тлумачыць ix логіку i дазваляе аддзяліць ад 

асноўнага масіву напісанняў тыя з ix, якія даводзіцца проста запамінаць, 

таму што яны не апраўдваюцца нічым, апрача традыцыі. Зварот да 

тлумачэння прынцыпаў арфаграфіі дазваляе узмацніць цікавасць вучняу 

да мовы, абвастрае ix арфаграфічную зоркасць. 



Звернем увагу на тое, што беларускія вучні ўвесь час знаходзяцца 

у зоне уплыву адразу дзвюх блізкароднасных моў. Таму для ix 

дыферэнцыяцыя вусных i пісьмовых формаў кожнай з гэтых моў 

павшінна быць не толькі зразумелай, але асэнсаванай дастаткова 

глыбока, з тым, каб гукавыя i арфаграфічныя адпаведнікі адшукваліся 

вучнямі  пры неабходнасці цалкам аўтаматычна. 

Пры вырашэнні мнoгix з гэтых праблем нельга не лічыцца з 

думкамі Якуба Коласа, метадычна i лінгвістычна абгрунтаванымі iм у 

“Методыцы роднай мовы”, а таксама у публіцыстычных артыкулах. 

Практычнай асновай фарміравання правапісных ідэй з'явілася 

жывое беларускае вымауленне сярэднебеларускіх гаворак, а таксама 

традыцыі пісьма мінулых эпох, арыентацыя на арфаграфію рускай i 

(у рэдкіх выпадках) польскай моў. Фактычна, гэтыя моўныя "арыенціры" 

аформіліся пазней як прынцыпы беларускай арфаграфіі. Што датычыць 

самога тэрміна “прынцып беларускай арфаграфіі”, то ўпершыню 

ў беларускай лінгваметодыцы яго выкарыстаў Якуб Колас у падручніку 

“Методыка роднай мовы” (1926). На думку Якуба Коласа, у аснове 

арфаграфіі могуць быць розныя прынцыпы: гістарычны, этымалагічны, 

фанетычны, якія могуць злучацца у розныя камбінацыі. У аснову 

беларускага правапісу, як адзначае пісьменнік, пакладзены такія 

прынцыпы, як фанетычны, этымалагічны, прынцып традыцыі, прынцып 

напісання чужаземных слоў, а таксама прынцып напісання складаных 

слоў. Вылучаючы пяць прынцыпаў арфаграфіі, пісьменнік падкрэслівау, 

што паслядоўна правесуі той ці іншы прынцып складана. Асабліва гэта 

датычыцца фанетычнага прынцыпу, бо паступовае правядзенне гэтага 

прынцыпу зрабіла б непатрэбным i сам правапіс. Тым больш, што 

“правапіс, які будзе фанетычным для аднаго дыялекту мовы, можа не 

быць фанетычным для другога”. [5, 442]. Паводле значнасці фанетычны 

прынцып пастаўлены пісьменнікам на першае месца. Тым не менш, 

відавочна імкненне Якуба Коласа лагічна вывесці неабходнасць як 

фанетычнага прынцыпу “пісаць так, як вымаўляецца”, так i 

этымалагічнага (фанематычнага), які дае магчымасць “пісаць словы, 

згодна з ix паходжаннем, згодна з гісторыяй мовы” [5, 442–443], гэта 

значыць, з захаваннем марфалагічных частак слова. Уключэнне у 

пералік прынцыпаў этымалагічнага прынцыпу сфарміравалася у Якуба 

Коласа пад уплывам рускай арфаграфіі, у якой гэты прынцып пераважае. 

Як настаўнік-метадыст, Якуб Колас звязваў цяжкасці у навучанні мовы з 

наяўнасцю ў беларускім правапісе “мноства прынцыпаў”, i апошняя 

акалічнасць вымагала “правядзення рэформы правапісу”. Але “рэформа 

не навучыць пісаць правільна” Арфаграфічна правільнаму пісьму, на 

думку пісьменніка, спрыяюць такія фактары, як 1) правільна ўспрынятае 



слухам слова; 2) правільнае вымаўленне слова; 3) від напісанага слова; 

4) рух, што выконваецца на пісьме; 5) веданне правіл правапісу [5, 443]. 

Вылучэнне гэтых фактараў грунтуецца найперш на разуменшні цеснай 

сувязі паміж фанетыкай, арфаэпіяй i правапісам i на глыбокім 

асэнсаванні пісьменнікам дасягненняў не толькі у галіне лінгвістыкі 

i методыкі, але i псіхафізіялогіі пісьма нямецкіх вучоных Лая i Мэймана, 

а таксама рускага вучонага А. Томпсана. 

Коласаўскае разумение ролі тэарэтычных звестак для правільнага i 

свядомага пісьма суадносіцца з думкай прафесара В.У. Протчаню, які 

адзначыў, што “арфаграфічная i пунктуацыйная пісьменнасць можа 

паспяхова фарміравацца толыа на тэарэтычнай аснове” [6, і87]. 

Акцэнтуючы увагу на вывучэнні правіл правапісу, Якуб Колас 

падкрэслівае гэта практычньну патрэбамі. “На практыцы могуць быць 

такія выпадкі, дзе здарыцца патрэба мець нейкую мерку, нейкі 

крытэрый-норму, якім i трэба падысці для разважання таго ці іншага 

правіла правапісу” [5, 448]. “Свядомае”, граматнае пісьмо Якуб Колас 

разумеў як “вынік работы мыслі”, “складаны псіхафізічны працэс”, а не 

механічны акт. Навучанне арфаграфіі пісьменнік рэкамендаваў 

пачынаць на аснове выкарыстання сінтэтычнага метаду, пры якім “дзеці 

пераходзяць да пісьма слоў пасля ўсваення элементаў літар i ужо тады 

прыступаюць да пісьма слоў” [5, 440], а на далейшых ступенях 

выкарыстоўваць аналітычны метад, калі “адразу прышчапляюць навыю 

пісьма цэлых слоў” [5, 440]. Багаты ўласны метадычны вопыт дазволіў 

Якубу Коласу распрацаваць стройную метадычную сютэму метадаў i 

прыёмаў навучання арфаграыіі – дыктанты, пісьмовыя стылістычныя 

работы, спісванне, лісты (пісьмы). Аднак задачы навучання правапісу 

заключаюцца не толькі ў навучанні арфаграфічна правільнаму пісьму, 

але i ў “развіцці пісьменнай “жывой” мовы вучняў”. Такі від пісьма 

Якуб Колас называе “пісьмом вышэйшага парадку”. Пісьменнік 

падкрэслівае, што “ступень граматнасці павінна вызначацца не ўменнем 

пісаць штучна падабраныя словы i сказы, а ўменнем граматна складаць 

свае мыслі пры адвольным пісьме. Адгэтуль трэба паставіць ў цесную 

сувязь навучанне правапісу з навучаннем правільна складаць свае мыслі 

на пісьме” [5, 453]. Пры гэтым Якуб Колас падкрэсліваў, што “невялкія, 

звязаныя, добра падабраныя тэксты вельмі патрэбныя i незаменныя пры 

навучанні арфаграфіі” [5, 449]. Развіваючы ідэі Якуба Коласа, сучасныя 

метадысты лічаць, што “паспяховае навучанне правапісу забяспечваецца 

толькі на аснове актуалізацыі маўленчай дзейнасці навучэнцаў – 

слухання літаратурнай мовы, чытання, гаварэння, самастойнага пісьма, 

а не толью спісвання” [6, 188]. 



У падручніку "Методыка роднай мовы" Якуб Колас упершыню ў 

беларускім мовазнаўстве даў навуковае вызначэнне правапісу: 

“Правапіс – гэта ёсць пэуная сістэма правіл, якія ўстанауліваюць 

аднастайныя спосабы перадачы мовы ў гукавым пісьме” [5, 441], 

прычым у адрозненне ад традыцыі разглядаць правапіс у кантэксце 

граматыкі, пісьменнік разумеў арфаграфію як асобы раздзел 

мовазнаўства, адрозны ад граматыкі. “Змешванне пытанняў правапісу з 

пытаннямі граматыкі вельмі шкодна адбіваецца на выбары метаду 

навучання правапісу i ўскладняе i без таго трудную справу навучыць 

пісаць правільна” [5, 441]. 

Важнасць i актуальнасць навучання правільнаму пісьму i клопаты 

аб арфаграфічнай унармаванасці мовы ў разуменні Якуба Коласа 

звязваліся з практыкай школьнага выкладання мовы. “Стан 

арфаграфічнай граматнасці  ў нашых школах унушае боязь за 

цэласнасць нашай літаратурная мовы, за цэласнасць нашай культуры” 

[5, 442]. 

Актыуная нарматворчая дзейнасць Якуба Коласа праявілася ва 

ўдзеле ў арфаграфічнай кадыфікацыі беларускай мовы. Пісьменнік 

з'яўляуся ўдзельнікам Акадэмічнай канферэнцыі, прысвечанай рэформе 

беларускага правапісу i азбукі (уваходзіў у склад камісіі па рэформе 

правапісу (1926), удзельнічаў у працы над праектам беларускага 

правапісу (1930), на працягу некалькі гадоў узначальваў Арфаграфічную 

камісію па падрыхтоуцы праекта змен i удакладненняу беларускага 

правапісу (1951). 

Важную ролю у справе кадыфікацыі i нармалізацыі слоўнікавага 

саставу беларускай літаратурнай мовы адыграў выдадзены у 1953 г. 

"Руска- беларускі слоўнік", адным з рэдактараў якога (разам з 

К. Кратвой i П. Глебкам) быў Якуб Колас. 

Літаратурная i навукова-педагагічная практыка пісьменніка 

аказала стабілізуючы уплыў на характар моўных працэсаў, у тым ліку 

і  у галіне арфаграфіі. Адносіны Якуба Коласа да правапісных праблем 

уяўляюць каштоўнасць як у дыягнастычным, так i у метадычным 

планах. 

У аснову беларускага правапісу, на думку Якуба Коласа, 

пакладзены такія прынцыпы, як фанетычны, этымалагічны, прынцып 

традыцыі, прынцып напісання чужаземных слоў, а таксама прынцып 

напісання складаных слоў. 
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