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Мова народа — гэта яго мысленне, гiсторыя, побыт i праца, гэта велiчны
дойлiд усёй культуры, усёй цывiлiзацыi чалавецтва. Яна ж з'яўляецца i най-
больш унiверсальным сродкам перадачы i захавання iнфармацыi. На пра-
цягу ўсяго гiстарычнага развiцця мова змяняецца i ўдасканальваецца.

Сучасная беларуская лiтаратурная мова сфармiравалася ў ХIХ — пачатку
ХХ ст. на базе жывой народнай мовы, у прыватнасцi сярэднебеларускiх гаво-
рак, з якiх узяла iх найбольш тыповыя асаблiвасцi. У гэты ж час пачалi склад-
вацца i яе арфаграфiчныя нормы. Узгадаем, што больш за 100 гадоў таму,
дакладней кажучы, у 1905 г., афiцыйна была знята забарона на ўжыванне бе-
ларускай мовы. Выйшла з падполля кнiгадрукаванне, пачалi выдавацца
па-беларуску газеты. Узнiкла пiльная патрэба ў граматыцы, якая б зафiксава-
ла асноўныя асаблiвасцi функцыянавання мовы. I такiя граматыкi з'явiлiся.
Найбольш ужытковай, папулярнай, масавай стала граматыка, напiсаная
Бранiславам Тарашкевiчам. Менавiта яна адыграла важную ролю ў ста-
наўленнi беларускай лiтаратурнай мовы, таму што дала магчымасць стабiлi-
заваць моўныя нормы. Гэтым Бранiслаў Тарашкевiч унёс сваё iмя ў гiсторыю.

Вялiкая роля ў выпрацоўцы ўнармаванага пiсьма належыла беларускiм
пiсьменнiкам, у прыватнасцi В. Дунiну-Марцiнкевiчу, Ф. Багушэвiчу, а ў па-
чатку ХХ ст. — Я. Купалу i Я. Коласу. Адлюстроўваючы ў сваiх творах пра-
грэсiўныя кiрункi развiцця агульнанацыянальнай мовы, яны закладвалi
трывалую аснову ўнармаванай пiсьмовай мове.

За апошнiя дзесяцiгоддзi беларуская лiтаратурная мова ўзбагацiлася
новай тэрмiналагiчнай лексiкай, развiвалiся i ўдасканальвалiся функцыя-
нальныя стылi, замацоўвалiся моўныя нормы.

У цяперашнi час для выяўлення тэндэнцый далейшага развiцця i ўдаска-
налення беларускай лiтаратурнай мовы iстотнае значэнне мае закон Рэспуб-
лiкi Беларусь «Аб правiлах беларускай арфаграфii i пунктуацыi», прыняты
Палатай прадстаўнiкоў i зацверджаны Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь А. Лу-
кашэнкам 23 лiпеня 2008 г. Закон ўступiў ў сiлу з першага верасня 2010 г.

Зафiксаваныя ў вышэйназваным законе змены даўно патрабавалi афi-
цыйнага прызнання. У 90-я гг. мiнулага стагоддзя ў нашу мову пранiкла шмат
iншамоўных слоў, асаблiва англiйскiх, ужыванне якiх у беларускай мове
патрабавала ўдакладнення з пункту гледжання арфаграфiчных прынцыпаў.
Афiцыйнае прызнанне гэтай праблемы адбылося ў 1992 г., калi Iнстытут мо-
вазнаўства Акадэмii навук правёў канферэнцыю, прысвечаную беларускаму
правапiсу. Дыскусiя перакiнулася ў прэсу. Адгукнулiся амаль усе беларуска-
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моўныя кафедры. Уносiлiся прапановы, заўвагi. У 1993 г. пастановай урада
«Аб удакладненнi правапiсу беларускай лiтаратурнай мовы» была створана
спецыяльная дзяржаўная камiсiя. Яна разгледзела агульныя праблемы i пры-
знала, што iснуючыя правiлы ў асноўным забяспечваюць функцыянаванне
пiсьмовай мовы i кардынальных змен не патрабуюць. Захаваць аснову i адрэа-
гаваць на новыя з'явы ў мове — гэтыя патрабаваннi i былi пакладзены ў аснову
даручэння, якое было дадзена Акадэмii навук i Мiнiстэрству адукацыi: пад-
рыхтаваць новую рэдакцыю правiлаў беларускай арфаграфii i пунктуацыi.

Новая рэдакцыя правiлаў беларускай мовы сiстэматызавала сучасную
практыку ўжывання мовы, зменшыла колькасць выключэнняў у параўнан-
нi з нормамi 1959 г. Гэта пераканальна даказвае параўнальны аналiз нека-
торых правiлаў беларускай арфаграфii.

Перадача акання на пiсьме
У беларускай мове аканне (недысiмiлятыўнае) фiксуецца на пiсьме, лiта-

ра о пiшацца толькi пад нацiскам. Паводле новай рэдакцыi «Правiлаў бела-
рускай арфаграфii i пунктуацыi» гэта правiла аднаўляецца i для слоў iнша-
моўнага паходжання. Трэба пiсаць: Антарыа, сальфеджыа, Мантэвi-
дэа, Кастэлiа, Бiльбаа i г.д.

Ненацiскныя фiналi -эль, -эр перадаюцца як -аль, -ар: шнiцаль, фор-
таль, лiдар, камп'ютар, альма-матар i г.д., у адрозненне ад сучаснага
правапiсу, у якiм яны ў ненацiскным становiшчы перадаюцца нязменна.
Нязменным застаўся толькі правапiс фiналяў -эль, -эр ва ўласных iмёнах
iншамоўнага паходжання: Ландэр, Юпiтэр.

Неабходна адзначыць: словы, што заканчвалiся спалучэннем зычны +
+ галосны, даўно падпарадкаваны агульнаму правiлу: бельканта, брута,
нета, ламента. Такiм чынам, рэалiзуецца асноўнае беларускае правiла —
лiтара о ў простых словах пiшацца толькi пад нацiскам.

Правапiс лiтар а, о, э ў складаных словах
Згодна з новымi правiламi, у складаных словах лiчэбнiк сто заўсёды мае

форму ста: стагалосы, стапрацэнтны, статысячны, стакрат.
Перадача якання на пiсьме

Галосныя е, ё у першым складзе перад нацiскам абазначаюцца лiтарай
я. Гэта было адлюстравана i ў старым правiле беларускай арфаграфii. За-
раз лiчэбнiкi дзявяты, дзясяты, сямнаццаць, васямнаццаць будуць
пiсацца з лiтарай я.

Правапiс е, ё, я у складаных словах
У iснуючым правапiсе недакладна акрэслена напiсанне лiтар е, я ў пер-

шай частцы складаных слоў. Паводле новай рэдакцыi беларускай арфагра-
фii, у першай частцы складанага слова лiтара е захоўваецца незалежна ад
таго, на якiм складзе нацiск у другой частцы: сенакасiлка, медаварня,
свежамарожаны.

Калi першай часткай складаных слоў з'яўляецца велiк/вялiк, напiсан-
не лiтар е або я залежыць ад таго, якi склад у другой частцы нацiскны: калi
першы — пiшацца е, калi другi — пiшацца я: велiкадушны, велiкамуча-
нiк; Вялiкабрытанiя, вялiкадзяржаўны.

Правапiс некаторых спалучэнняў зычных
Спрашчэнне гiстарычных груп зычных [здн], [згн], [стн], [скн], [стл],

[рдн], што вымаўляюцца як [зн], [сн], [сл], [рн], адлюстравана i ў сучасным
правапiсе, аднак, зыходзячы з новых арфаграфiчных нормаў, словы iнша-
моўнага паходжання не з'яўляюцца выключэннем. Для параўнання: кан-
трастны — кантрасны, кампостны — кампосны, фарпостны —
фарпосны. Такое пiсанне поўнасцю адпавядае арфаграфiчным нормам
беларускай мовы: зычны [т] не вымаўляецца i ў запазычаных словах.

Нескладовае ў i у складовае
Новы беларускi правапiс удакладняе напiсанне ў нескладовага. Згодна з

беларускiм лiтаратурным вымаўленнем ў нескладовае пiшацца пасля га-
лосных i ў пачатку запазычаных слоў: ва ўнiверсiтэце, для ўнiята. Ад-
нак, калi у знаходзiцца пад нацiскам, у словах iншамоўнага паходжання
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чаргаванне з ў не адбываецца: аул, баул. Не адбываецца чаргавання [у] з
[ў] у сярэдзiне запазычаных слоў, якiя заканчваюцца на -ум, -ус : прэзi-
дыум, кансiлiум, радыус, соус i вытворных ад iх.

На канцы запазычаных слоў ненацiскное у не скарачаецца: фрау, Це-
мiртау, ток-шоу, ноу-хау.

Нескладовае й
Адпаведна беларускаму вымаўленню спалучэнне зычнага гука й з галос-

нымi ў словах iншамоўнага паходжання будзе перадавацца на пiсьме ётава-
нымi галоснымi, як i ва ўласнабеларускiх словах. Для параўнання:
Нью-Йорк — Нью-Ёрк, йагурт — ёгурт.

Змякчальны мяккi знак
Згодна з новым правапiсам мяккi знак не пiшацца ў прыметнiках iнша-

моўнага паходжання з суфiксам -ск-, утвораных ад назоўнiкаў на -нь-:
Чань-чунь — чань-чунскi, Цянь-Шань — цянь-шанскi, Тайвань — тай-
ванскi.

Правапiс некаторых марфем
Суфiксы

Сучасныя арфаграфiчныя нормы недакладна акрэслiваюць правапiс
суфiксаў -iрава-(-ырава-) i -ава-(-ява-) у словах iншамоўнага паходжання.

У напiсаннi большасцi дзеясловаў паралельна ўжываюцца дзве формы:
каментаваць — каменцiраваць, дэбютаваць — дэбюцiраваць, база-
ваць — базiраваць. Выкарыстанне дзвюх нормаў стварае пэўныя цяж-
касцi пры напiсаннi: не заўсёды магчыма прытрымлiвацца выкарыстання
толькi адной формы суфiкса дзеяслова, што парушае ўнармаванае грама-
тычнае адзiнства. Закон «Аб правiлах беларускай арфаграфii i пунктуацыi»
ўдакладняе ўжыванне суфiксаў дзеясловаў -iрава-(-ырава-) i -ава-(-ява-).
Пераважная большасць запазычаных дзеясловаў павiнна пiсацца з суфiк-
сам -ава-(-ява-): прагназаваць, балансаваць, аналiзаваць, квалiфi-
каваць, iнфармаваць, экспартаваць, рэканструяваць i г.д.

Ужыванне суфiкса -iрава-(-ырава-) абумоўлiваецца наступным:
l калi без гэтага суфiкса ўзнiкае аманiмiя дзеясловаў з дзеясловамi з су-

фiксамi -ава-(-ява-): буксiраваць — буксаваць, парадзiраваць — пара-
даваць, апанiраваць — апанаваць;

l калi дзеяслоў без -iр-(-ыр-) губляе сваю фармальную i семантычную
акрэсленасць: курыраваць, штудзiраваць, гарманiраваць;

l калi дзеяслоў мае вузкатэрмiналагiчнае значэнне: манцiраваць, ак-
сiдзiраваць, юсцiраваць.

Правапiс вялiкай i малой лiтар
Змяненнi адбылiся ў напiсаннi назваў дзяржаўных органаў i iншых ар-

ганiзацый, найменняў пасад i званняў, ветлiвых зваротаў i спецыяльных
абазначэнняў. Так, адпаведна новым арфаграфiчным нормам з вялiкай лi-
тары пiшуцца ўсе словы ў найменнях вышэйшых органаў заканадаўчай,
выканаўчай i судовай улады Рэспублiкi Беларусь i iншых краiн: Савет Мi-
нiстраў Рэспублiкi Беларусь, Вярхоўны Суд Рэспублiкi Беларусь,
Усекiтайскi сход Народных прадстаўнiкоў, але: Нацыянальны сход
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыяльнага сходу
Рэспублiкi Беларусь. З вялiкай лiтары пiшуцца словы або спалучэннi
слоў, якiя з'яўляюцца афiцыйнымi назвамi асобы на вышэйшых дзяр-
жаўных i рэлiгiйных пасадах: Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь,
Прэм'ер-мiнiстр Рэспублiкi Беларусь, Мiтрапалiт Мiнскi i Слуцкi,
Партыяршы Экзарх усяе Беларусi, Папа Рымскi. Аднак у неафiцый-
ным ужываннi словы прэзiдэнт, старшыня, кароль, iмператар пi-
шуцца з малой лiтары: вiзiт прэзiдэнта, загад iмператара, але: выба-
ры Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь.

«Новыя правiлы беларускай арфаграфii i пунктуацыi накiраваны на заха-
ванне нацыянальных асаблiвасцей мовы», — заявiў на прэс-канферэнцыi
дырэктар Iнстытута мовы i лiтаратуры iмя Якуба Коласа i Янкi Купалы НАН
Беларусi, доктар фiлалагiчных навук, прафесар Аляксандр Лукашанец.
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