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Паняцце культура маўлення звязана не толь- 
кі з лінгвістычнымі здольнасцямі асобы, з умен
ием правільна, дакладна, выразна перадаваць 
думкі сродкамі мовы, але і з узроўнем агульнага 
развіцця самой асобы, з эстэтычным і псіхіч- 
ным успрыманнем свету і грамадства. Культур
нее маўленне -  гэта духоўная спадчына нашых 
продкаў, стваральнікаў багацця слоў і выразаў, 
своеасаблівая магія традыцый і звычаяў народа, 
якому належыць сама мова.

Сёння беларуская навука, культура (ды і гра
мадства наогул) агрымалі доўгачаканае грун- 
тоўнае навуковае даследаванне -  “Арфаэпічны 
слоўнік беларускай мовы” у якім упершыню да- 
ецца апісанне літаратурнага вымаўлення больш 
як 117 000 слоў, у тым ліку новых запазычанняў. 
ГІраз падачу поўнай транскрыпцыі слоў чытач 
атрымлівае неабходныя звесткі пра іх вымаў- 
ленне.

Фарміраванне асноўных нормаў культуры 
беларускага маўлення (арфаэпічных, акцэн- 
талагічных, арфаграфічных, лексічных, мар- 
фалагічных і сінтаксічных) належыць прад- 
стаўнікам творчай і навуковай інтэлігенцыі, 
якія даследавалі мову, распрацоўвалі правілы 
і арфаэнічныя нормы. Пры тым варыянтнасць, 
якая існуе ў літаратурных нормах, выяўленне 
эфектыўных крытэрыяў ацэнкі зафіксаваных 
фанетычных, арфаэпічных нормаў з пункту 
погляду іх лагічнай апраўданасці становіцца 
надзейным інструментам беларускай моўнай 
культуры. Тым больш што не ўсе сучасныя лі- 
таратурныя варыянты ў галіне акцэнталогіі, 
арфаэпіі абапіраюцца на адну і тую ж дыялек- 
тную базу. Вялікую ролю ў станаўленні арфа- 
эпічных нормаў адыгрывае сацыялінгвістыч- 
ная сітуацыя ў краіне.

3 улікам сказанага творчы калектыў аўтараў 
правёў даследаванне па тэме “Фанетычны фонд 
беларускага маўлення сталіцы” (2009 -  2011). 
У якасці інфармантаў выступілі прадстаўнікі 
нацыянальнай інтэлігенцыі, як правіла, па сваёй 
прафесіі звязаныя з паўсядзённым ужываннем 
беларускай мовы (навуковыя супрацоўнікі, 
выкладчыкі вышэйшых навучальных устаноў, 
студэнты філалагічных і тэхнічных ВНУ, работ- 
нікі культуры), былі зроблены запісы тэматыч- 
ных блокаў фактычнага матэрыялу (публічныя

падрыхтаваныя і спантанныя выступленні), што 
дало магчымасць пазнаёміцца з сённяшнім ста
нам літаратурнага беларускага вымаўлення.

Матэрыялам вывучэння сталі дыктафонныя 
запісы; у адпаведнасці з канкрэтнымі задачамі ў 
дачыненні да фанетычнага фонду сталіцы -  гэ
та тэксты, фразы, словы, склады, фанемы, гукі ў 
выкананні асоб, якія валодаюць правільным лі- 
таратурным вымаўленнем, майстроў выразнага 
(мастацкага) слова, а таксама запісы выказван- 
няў выканаўцаў даследавання. Запіс на дыкта- 
фон уласных выступленняў асабліва карысны 
для фанетыстаў тым, што дазваляе даследчыкам 
пачуць сябе збоку, ацаніць, праслухаўшы не- 
калькі разоў, фактычны стан свайго маўлення.

Вывучэнне актыўных моўных працэсаў шля
хам аналізу адносін паміж кадыфікаванай нор- 
май і наяўным узусам беларускай мовы дазво- 
ліла аўтарам зрабіць аргументаваныя рэка- 
мендацыі па павышэнні маўленчай культуры 
беларусаў, сістэматызаваць і пісьмова замаца- 
ваць (кадыфікаваць) арфаэпічныя і акцэнтныя 
нормы.

3 вымаўлення слова гіачынаецца навука пра 
слова і навука пра жыццё. Слова як адзінка мо
вы мае націск, графічнае ўвасабленне, пэўную 
арфаграфію, адпаведную граматычную форму, 
семантыку, а таксама валентнасць, дзякуючы 
якой будуюцца словазлучэнні і сказы. I слова 
як сродак зносін, што прагучала з вуснаў ча- 
лавека, паварочвае ці, наадварот, адварочвае 
суразмоўцу. Значыць, фанетыка і арфаэпія -  
гэта пачатак лінгвістыкі, пачатак жыцця слова, 
а таксама жыцця і стасункаў асобы. Менавіта 
гэтая выснова яшчэ раз пацвярджае навуковую 
значнасць і практычную вартасць “Арфаэпіч- 
нага слоўніка...”. Ён аўтаматычна становіцца 
даведнікам амаль па ўсіх раздзелах мовазнаў- 
ства: у выданні найперш вывераная арфагра- 
фія; праз фанетычную транскрыпцыю падаец- 
ца літаратурнае вымаўленне лексемы; відавоч- 
ныя таксама варыянтныя родавыя формы слоў 
(замша / замш, мангуст / мангуста, салат / са
лата), варыянты канчаткаў (сланяня / сланянё, 
верблюдзяня / верблюдзянё, качаня / качанё), 
словы з розным значэннем (акамадавацъ  / 
акамадзіраваць, завуаліраваны / завуаляваны, 
фарміраваць / фармавацъ, але апладзіраваць,
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рэжысіраваць, рэканструяваць, рэзерваваць, 
прадзюсавацъ), лексічныя, словаўтваральныя і 
іншыя варыянты слоў (выпадание / выпадзен- 
не, выпіс і выпіска, качар I качур, мачаха / ма- 
чыха, па-дзіцячаму / па-дзіцячы, шанц / шанс, 
шабат / шабас). Да слоўніка можа звярнуцца 
спецыяліст любой галіны навукі, а значыць і 
лінгвіст, які выкладае курс “Беларуская мова: 
прафесійная лексіка”, бо ў выданні шмат раз- 
настайных тэрмінаў: вібраскапія, кардыярэў- 
маталагічны, рознаспрагальны, ткацка-пра- 
дзільны, ветлячэбніца, каштарысна-фінансавы, 
касмапраходзец, магнетахімічны, паркалефар- 
бавальны, парналіставыя, сцеблападобны, ралі- 
рэйд, судмедэксперт і інш.

Абапіраючыся на асноўныя, традыцый- 
на замацаваныя, маўленчыя нормы, аўтары 
паказалі змены, унесеныя ў новую рэдакцыю 
“Правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” 
(зацверджана Законам Рэспублікі Беларусь 
23.07.2008 г.), улічылі асаблівасць практычнага 
выкарыстання мовы ў вуснай форме.

У слоўніку адлюстраваны асаблівасці бела- 
рускага маўлення, засведчаныя ў арфаэпічных 
і акцэнталагічных нормах. Паслядоўна перада- 
юцца арфаэпічныя правілы:

-  галосныя [о], [э], [а] пасля цвёрдых і за- 
цвярдзелых (аканне) і пасля мяккіх зычных 
(яканне) вымаўляюцца як [а]: сэрца -  сардэчны, 
вёска -  вяскбвы, год -  гады. У запазычаных сло
вах гэтыя галосныя захоўваюцца і не пад на- 
ціскам: рэжым, тэхнічны, легёнда, дэлегацыя, 
тэрытбрыя, электрычнасць, экандміка; на кан- 
цы запазычаных слоў: адажыа, вгдэа, капрычыа, 
парэа;

-  нескладовае [ў] вым.аўляецца ў сярэдзі- 
не слова пасля галосных перад зычнымі як 
у спрадвечнабеларускіх, так і ў словах інша- 
моўнага паходжання: безумдўна [б’эзумоўна], 
паўнавагавасць [паўнавауавас’ц’], грамадазнаўчы 
[урамадазнаўчы], саўна [саўна], ваўчар [ваўчар], 
раўт  [раўт], раўнд [раўнт], скаўт [скаўт], клбўн 
[клоўн], аднак трыўмф [трыумф], аўл [аул], 
кансіліум [канс’іл’іум];

-  зычны [г] працяжны, фрыкатыўны ў бела- 
рускіх словах і ў пераважнай большасці запа
зычаных (у транскрыпцыі перадаецца знакам 
[у]): гдрад [уорат], прыгджы [прыуожы], годны 
[уодны]; гарніздн [уарн’ізон}, гектар [у’эктар], 
герой [у’эрой]. Выбухны [г] у беларускім вы- 
маўленні сустракаецца ў асобных запазычаных 
словах (у транскрыпцыі перадаецца знакам 
[g]): газніца ^ а з ’н’іца], гузгк [gy3’iK], гузаваты 
[0узаваты], ганак [gaHaK],  гарчык [gap4biK] ,  
тарсэт [gapcsT], гонта [gO HTa], гвалт [^валт], 
зацугляцъ [sanygn’au;’], нягёглы [H’ag’agnbi], гірса 
[gipca];

-  зычныя [ж], [ч], [ш], [р] заўсёды цвёрдыя: 
шчасце [шчас’ц’э], радасць [радас’ц '], жыццё 
[жыц’ю];

-  зычныя [дз’], [ц’] -  мяккія афрыкаты: 
садзіць [саг’іц’], цвісці [ц’в’іс’ц’і], хадзіць [хаг’іц’]; 
таксама ў асвоеных іншамоўных словах-тэрмі- 
нах: абмундзірбўка [абмун’г’іроўка], камандзір 
[каман’г’ір], апладзіраваць [аплаг’іравац’], ак- 
цёр [акц’ор], камандзірбўка [каман’г’іроўка], 
уверцюра [ув’ерц’ура], эцюд [эц’ут];

-  зычныя [з’], [л’], [н’], [с],  [дз’], [ц’], [ж], 
[ч], [ш] у становішчы паміж двума галоснымі 
гукамі падаўжаюцца (вымаўляюцца, як адзін 
доўгі гук): ззянне [з’:ан’:э] вясёлле [в’ас’эл’:э], 
калбссе [калос’:э], развдддзе [развог’:э], жыц
цё [жыц’ю], зббжжа [збож:а], пёччу [п’эч:у], 
зацішша [зац’іш:а] (перадаюцца на пісьме дзвю- 
ма аднолькавымі літарамі);

-  падоўжаныя гукі ўзнікаюць у выніку поў- 
най асіміляцыі зычных: матчына  [мач:ына], 
спадчына [спач:ына], мыешся [мыес’:я] (напісь- 
ме не перадаюцца);

-  падоўжаныя зычныя гучаць на стыку мар- 
фем (прыстаўкі і кораня, кораня і суфікса), калі 
гэтыя марфемы заканчваюцца і пачынаюцца 
аднолькавымі гукамі: рассёйваць [рас’:эйвац’], 
аддаць [ад:ац’], камённы [кам’эн:ы];

-  свісцячыя зычныя [з’], [с], [ц’], [дз’] вы- 
маўляюцца мякка перад наступнымі мяккімі 
(асіміляцыйная мяккасць): песня [п’эс’н ’а], 
знёсці [з’н’эс’ц’і], здзёйсніць [з’г’эйс’н’іц’], дзвё- 
ры [х’в’эры]. ГІравамерна ў слоўніку перадаец
ца асіміляцыйная мяккасць і ў запазычаных 
словах-тэрмінах тыпу: спектакль [с’п’эктакл’], 
спектр [с’п’эктр], спектраграма [с’пектраграма], 
спектралъны [с’гі’эктрал’ны], спектраграфічны 
[с’п’эктраураф’ічны], спектраскапічны [с’п’эк- 
траскап’ічны]. Асіміляцыйнага памякчэння не 
адбываецца перад мяккімі [г’], [к’], ]х’]: скінуць 
[ск’інуц’], схіліць [сх’іл’іц’], згінуць [зг’інуц’], 
а таксама ў некаторых запазычаных словах: 
сфера [сф’эра], асфіксія [асф’ікс’ійа], атмосфера 
[атмасф’эра];

-  губныя зычныя [б], [н], [м], [ф] на канцы 
слоў вымаўляюцца як цвёрдыя: стэп [стэп], 
вбсем [вос’эм], верф [в’эрф];

-  афрыката [дж] вымаўляецца як адзін гук 
і сустракаецца пераважна ў дзеясловах і ад- 
дзеяслоўных назоўніках, прыметніках, дзее- 
прыметніках: даглёджу [даул’эгу], загараджў 
[3agapazy], наладжваць [налахвац’], дажджы 
[даж/ы], прыгладжаны [прыулаганы], агардджа 
[ayapoza],зацвёрджаны [згц в ’эрггны],ураджай 
[урагай].

Важны момант выдання -  паслядоўнае разме- 
жаванне пры вымаўленні гукаў, якія перадаюцца 
дыграфамі на пісьме: дж [z] і дз [z] пры злітным
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вымаўленні і дзвюма адпаведнымі літарамі пры 
асобным іх вымаўленні: адзімаваць [адз’імавац’] 
і адзінкавы [аг’інкавы], адзывацца [адзывац:а] 
і адзінаццаць  [аг’інац:ац’], аджартоўвацца 
[аджартоўвац:а] і перараджэнне [п’эрарагэн’:э], 
паджыўляцца [паджыўл’ац:а] і пераглёджаны 
[п’эраул’э^аны].

Пры шырокім супрацоўніцтве Беларусі з роз- 
нымі краінамі свету мова запатрабаваная для 
вывучэння замежнымі грамадзянамі, якія, на- 
прыклад, набываюць адукацыю ў нашай краіне. 
У гэтым выпадку арфаэпічны дапаможнік ста- 
новіцца адной з выдатных крыніц вывучэння 
фанетыка-арфаэпічнай сістэмы сучаснай літа- 
ратурнай мовы. Напрыклад, спалучэнне дс вы- 
маўляецца як [ц]: гарадскі [уарацк’і], грамадскі 
[урамацк’і].

Уменне правільна ставіць націск у слове -  
істотны элемент культуры маўлення. Памыл- 
кі ў пастаноўцы націску ўскладняюць і абця- 
жарваюць усгірыманне інфармацыі, перашка- 
джаюць аднастайнаму яе разумению. Аўтары 
слоўніка ўлічылі гэтую акалічнасць і не толь- 
кі паслядоўна адлюстравалі месца націску ва 
ўсіх формах розных часцін мовы, але і зафік- 
савалі іх акцэнтныя варыянты, якія найчасцей 
узнікаюць у сітуацыі двухмоўя, замацаваліся ў 
практыцы вуснага маўлення і паралельна вы- 
карыстоўваюцца носьбітамі мовы: абыграны і 
абыграны, атынкаваны і атынкованы, дарма і 
дарма, кіламётравы і кіламетрдвы, кулінарыя 
і кулінарыя, нагіакаваны і напакдваны, пра- 
каменціраваны і пракаментаваны, скдрасны і 
скарасны, умураваны і ўмурбваны і інш.

Практыка паказвае, што акцэнтныя памыл- 
кі нярэдка дапускаюць і падрыхтаваныя спе- 
цыялісты ў такіх словах, як агент, алфавіт, 
аргумёнт, дакумёнт, забеспячэнне, камбала, 
к іла м ёт р , крупяны , нянавісць, пасквіль,  
пасяджэнне, садавіна, слабы, сервіраванне, 
стаўленне, цэмёнт, экспёрт, цяжар, буйны, 
яшма, напісаны, атрыманы. Важна і тое, што 
слоўнік адлюстроўвае наяўнасць двух і болын 
націскаў у слове. Графічнае афармленне асноў- 
нага (акут) і пабочнага (гравіс) націскаў у вы- 
данні традыцыйнае. Гэтае пытанне ў лінгвіс- 
тыцы не лічыцца простым і адназначным для 
вырашэння. Часам словы маюць два карані, 
але могуць мець адзін націск (вастракрылы, 
ландшафтазнавец, малакагднны, малалёсны, 
мнагапалубны), а складанаскарочаныя словы 
могуць мець адзін ці два націскі ў залежнас- 
ці ад колькасці складоў і месца націску ў дру
гой частцы (авіягарызднт, авіяэскадрылля, 
авіяапрацдўка і авіяздымка, авіятранспарт, 
авіяшду; прафарыентацыя, прафасвёта). Пры 
кадыфікацыі арфаэпічных нормаў выразнымі

становяцца розныя характарыстыкі-ўласцівас- 
ці націску, у прыватнасці яго рознамясцовасць 
(арышт, асвёр, выпаральнасць, тэатразнавец), 
рухомасць / нерухомасць пры форма- ці сло- 
ваўтварэнні {брат, брацік, братаў, братні, 
братаўка, братацца, братні, але братэрства, 
брацёнік; ручай, ручаёк, ручаіна-, паражняк, 
паражнякдм; знахар, знахарка, знахарскі, 
знахарства, знахарыць). Сам “А рфаэпічны 
слоўнік...” можа стаць адным з аб’ектаў лінг- 
вістычнага апісання менавіта акцэнталагічнага 
характару.

“Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы” -  
першае грунтоўнае навуковае даследаванне, у 
якім кадыфікаваны беларускія маўленчыя нор
мы. Ён зробіцца асновай для будучых навуко- 
вых не толькі лінгвістычных, але і культурала- 
гічных даследаванняў. Гэта даведнік, які дазво- 
ліць павысіць маўленчую культуру беларусаў, 
дапаможа аўтарам падручнікаў і дапаможні- 
каў па беларускай мове новага пакалення ар- 
гументавана ўключыць пасля кожнага раздзела 
невялічкія арфаэпічныя слоўнічкі “Вымаўля- 
ем -  слухаем гучанне роднага слова”. Слоўнік 
стане, спадзяёмся, настольнай кнігай кожнага 
лінгвіста сучаснай фармацыі навукоўцаў, па- 
колькі ў ім пададзена даўнозапазычаная і но
вая запазычаная лексіка, а таксама глыбінны 
пласт спрадвечна беларускай лексікі: вятрак, 
вясёлка, мацунак, мроіва, муляцца, катушок, 
слодыч, смага, слушны, шчадрэц і інш. Давед- 
нік з поспехам выкарыстаюць выкладчыкі і 
студэнты ВНУ Беларусі (асабліва няпрофіль- 
ных -  тэхнічных, эканамічных, тэхналагічных), 
як ужо адзначалася, для выпрацоўкі ўменняў і 
навыкаў беларускага літаратурнага прафесій- 
нага маўлення.

Высока ацэньваючы слоўнік, адважымся па- 
раіць яго аўтарам падрыхтаваць падручны “Бе- 
ларускі арфаэпічны слоўнік” для настаўнікаў і 
вучняў агульнаадукацыйных школ, ліцэяў і ка- 
леджаў, а таксама пажадаем стварыць аналагіч- 
ны “Арфаэпічны слоўнік уласных назоўнікаў”, 
якія складаюць вялікі пласт сучаснай лексіч- 
най сістэмы любой мовы, у тым ліку беларускай. 
Такія лінгвістычныя даведнікі, без сумнення, 
будуць запатрабаваныя настаўнікамі і выклад- 
чыкамі, пісьменнікамі і журналістамі, дыктара- 
мі радыё, тэлебачання, акцёрамі і рэжысёрамі 
вядучых драматычных тэатраў Рэспублікі Бела
русь, эстраднымі выканаўцамі, супрацоўнікамі 
сферы рэкламы.

Ніна ГАЎРОШ,
кандыдат філалагічных навук, 

Алена ПІСАРЭНКА,
кандыдат філалагічных навук.

Аўт ары  ахвярую ць ганарар на развіццё часопіса.
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