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Аб Правілах бе ла ру скай ар фа графіі і пунк туа цыі*

Пры ня ты Па ла тай прад стаўнікоў 24 чэр ве ня 2008 го да
Адоб ра ны Са ве там Рэс публікі 28 чэр ве ня 2008 го да

Ар ты кул 1. За цвердзіць Правілы бе ла ру скай ар фа графіі і пунк туа цыі (прык ла да юц ца).
Ар ты кул 2. Дзяр жаўныя ор га ны, іншыя ар ганіза цыі, гра мад зя не Рэс публікі Бе ла русь, а

так са ма за меж ныя гра мад зя не і асо бы без гра ма д зян ст ва, якія пас та ян на ці ча со ва пра жы ва -
юць або ча со ва зна ход зяц ца на тэ ры то рыі Рэс публікі Бе ла русь, павінны кіра вац ца Правіламі 
бе ла ру скай ар фа графіі і пунк туа цыі, за цверд жа нымі гэ тым За ко нам, ва ўсіх сфе рах і вы пад -
ках вы ка ры стан ня пісьмо вай бе ла ру скай мовы.

Ар ты кул 3. Са ве ту Міністраў Рэс публікі Бе ла русь да 1 ве рас ня 2010 го да:
за бяс пе чыць пры вяд зен не ак таў за ка на даўства ў ад па вед насць з гэ тым За ко нам;
пры няць іншыя ме ры, не аб ход ныя для рэ алізацыі па ла жэн няў гэ та га За ко на.
Ар ты кул 4. Гэ ты За кон ус ту пае ў сілу з 1 ве рас ня 2010 го да, за вы клю чэн нем гэ та га ар ты -

ку ла і ар ты ку ла 3, якія ўсту па юць у сілу з дня афіцый на га апубліка ван ня гэ та га За ко на.

Прэзiдэнт Рэспублiкi Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
За кон Рэс публікі Бе ла русь
23.07.2008 № 420-З

Правілы бе ла ру скай ар фа графіі і пунк туа цыі

РАЗ ДЗЕЛ І
АР ФА ГРАФІЯ

ГЛА ВА 1
ПРА ВАПІС ГА ЛОС НЫХ

§** 1. Га лос ныя літа ры

1. У бе ла рускім ал фавіце 10 га лос ных літар: а, о, у, ы, э, е, ё, і, ю, я.
2. Літа ры а, о, э, у пішуц ца ў па чат ку сло ва і пас ля цвёр дых зыч ных для аба зна чэн ня ад па -

вед ных га лос ных гу каў. Літа ра і пішац ца ў па чат ку сло ва, пас ля зыч ных пішацца ы або і ў за -
леж насці ад цвёр дасці або мяк касці зыч ных. Літа ры е, ё, ю, я ў па чат ку сло ва, у ся рэдзіне сло -
ва пас ля га лос ных, ў (у не скла до ва га), раз дзя ляльнага мяк ка га зна ка і апо ст ра фа аба зна ча -
юць на пісьме спа лу чэнне зыч на га гу ка [й] з га лос нымі [э], [о], [у], [а]: ел ка – [йэ]лка,
юны – [йу]ны, яма – [йа]ма; пае хаў – па[йэ]хаў, па ёк – па[йо]к, са юз – са[йу]з; зда роўе –
зда роў[йэ]; льеш – ль[йэ]ш; аб’езд – аб[йэ]зд, б’ю – б[йу], сям’я – сям[йа].

3. Літа ры я, ё, е, ю, і пас ля зыч ных аба зна ча юць мяк касць зыч ных і ад па вед ныя га лос ныя
гукі [а], [о], [э], [у], [і]: ся ду – [с’а]ду, вя зу – [в’а]зу, мёд – [м’о]д, ле та – [л’э]та, лю -
ты – [л’у]ты, ліст – [л’і]ст.

4. Кропкі над літа рай ё аба вяз ко выя. Кроп ка над літа рай і ма лой аба вяз ко вая. Над літа -
рай І вялікай у дру ка ва ных тэкс тах кроп ка не ставіцца, а ў ру капісных тэкс тах кроп ка аба -
вяз ко вая.

№ 2/1517 -3- 06.08.2008

* Опуб ли ко ван в га зе те «Звяз да» 26 и 29 июля 2008 г. и в «На род най га зе це» 26, 29 и 30 июля 2008 г.
**  У гэ тых Правілах па ра гра фы (§) з’яўля юц ца ас ноўнымі струк тур нымі эле мен тамі, аба зна ча юц ца арабскімі

лічбамі з кроп кай і ма юць скраз ную ну ма ра цыю. Па ра гра фы аб’ядноўва юц ца ў гла вы і пад зя ля юц ца на пунк ты або
аб за цы (у вы пад ку, калі па ра граф скла да ец ца з ад на го пунк та).



§ 2. Літа ры о, ё

1. Літа ра о пішац ца толькі пад націскам: год, кот, скрозь, шоўк, ко′лас, мо′ва, до′ўга,
по′суд, аро′л, шо′лах, плячо′, даро′га, разго′ртваць, да памо′га, да датко′ва, жніво′, дэпо′, во′дар,
о′кан не, о′да, о′птам, о′рдэн, о′фіс, о′пе ра, Об, Ор ша, Омск, Обнінск, Ос ла, Окс фард, Орск,
То′кіа, Ва тэрло′а.

2. Літа ра ё пішац ца пад націскам: лёс, вёс ка, сё ст ры, цём ны, цё п лы.
Літа ра ё пішац ца не пад націскам у сло вах з ко ра нем ёд- і ёт-: ёдапіры′н, ёта′цыя,

ётава′нне.
3. Літа ра ё пішац ца ў скла да ных словах з пер шай ча ст кай ра дыё-: ра дыё стан цыя, ра дыё -

гра ма, ра дыё ан тэ на.
Калі пер шая ча ст ка скла да на га сло ва ўтво ра на ад на звы хімічна га эле мен та ра дый, то

пішац ца літа ра е, якая з’яўля ец ца злу чаль най га лос най: ра ды ебіяло′гія, ра дые акты′ўнасць,
ра дые метры′чны, ра дыеізато′п і інш. У пер шым склад зе пе рад націскам у гэ тым вы пад ку
пішац ца я: ра ды яме′трыя, ра дыяхі′мія, ра ды яло′гія, ра ды ягра′фія.

§ 3. Літа ры э, е

1. Літа ра э пішац ца:
у па чат ку выклічнікаў э, эге, эге-ге, эй, эх;
пас ля пры стаўной літа ры г у сло ве гэ ты і вы твор ных ад яго (да гэ туль), а так са ма ў

выклічніках гэ, гэй і на звах літар (бэ, вэ і інш.);
пас ля шы пя чых, [р], [д], [т] і цвёр да га [ц]: жэрд ка, жэм чуг, шэ ры, на шэс це, чэр ст вы, чэк,

на рад жэн не, абуд жэн не, рэкі, рэ заць, ха ла дэ ча, сар дэч ны, пус тэ ча, мяс тэч ка, цэ ны,
у ру цэ.

2. У па чат ку за па зы ча ных слоў літа ры э, е як пад націскам, так і не пад націскам пішуц ца
ў ад па вед насці з літа ра тур ным вы маўлен нем: э′ра, эсэ′, э′ўры ка, э′пас, э′ты ка, Эўклі′д,
Эўрыпі′д, Элі′ста; е′гер, е′рась, ерэты′к, Еўро′па, еўрапе′йскі, Еўпато′рыя, Ерэва′н, ерэва′нец,
Еўфра′т.

На кан цы за па зы ча ных няз мен ных слоў, а так са ма ўлас ных імён і геа графічных на зваў
пас ля зыч ных, ак ра мя л, к, пішац ца э: купэ′, рэ зюмэ′, рэ намэ′, кафэ′, галіфэ′, кашнэ′, ка бернэ′,
фры касэ′, плісэ′, ка ратэ′, дэ кальтэ′; Стру′вэ, Ме рымэ′, Эйвэ′, Ха сэ′, Мо′рзэ, Табі′дзэ, Брыгва′дзэ,
Ка ба-Ве′рдэ, Ду шанбэ′, Сан-Тамэ′; але: са′льта-марта′ле, філе′, ка мюніке′, піке′.

3. Літа ра э ў за па зы ча ных сло вах пас ля губ ных зыч ных, а так са ма пас ля з, с, н пішац ца
згод на з літа ра тур ным вы маўлен нем. Так, сло вы капэ′ла, сурвэ′тка, эк зэмпля′р, ма янэ′з,
тунэ′ль, сэ′рвіс, інтэрнэ′т пішуц ца з  літа рай э,  а  сло вы меда′ль, ме′не джмент, не′рвы,
парла′мент, пер спекты′ва, газе′та, серві′з – з літа рай е.

4. У за па зы ча ных сло вах, ад зна ча ных у пунк тах 2 і 3 гэ та га па ра гра фа, напісан не э, е вы -
зна ча ец ца па слоўніку.

§ 4. Пе ра да ча акан ня на пісьме

1. Га лос ныя гукі [о], [э] ў не націскным ста новішчы чар гу юц ца з [а]: дом – дамы′,
мо′ва – маўле′нне, цэ′гла – цагля′ны, шэпт – шапта′ць.

2. Не за леж на ад па хо джан ня сло ва гук [о] ў не на ціс кных скла дах вы маў ля ец ца як [а],
што пе ра да ец ца на пісь ме: га ра′, ва да′, ба ра на ва′нне, ко′лас, хо′лад, ба ло′та, Бан да рэ′нка,
Ко′ха на ва, Ку′нца ва, Га ме′р, Сак ра′т, ар га ні за′цыя, пе да га гі′чны, элек та ра′т, ха рэ аг ра′фія,
за а ло′гія.

Не пад па рад коў ва юц ца акан ню сло вы са спа лу чэн ня мі ро, ло, якія чар гу юц ца з ры, лы:
кроў – кры ві′ – кры ва′вы, дро′вы – дры во′тня, кро′шка – кры шы′ць, бро′вы – бры во′, гром – гры -
мо′ты – гры ме′ць, брод – брыс ці′, гло′тка – глы та′ць, бло′хі – блы ха′.

3. У сло вах сла вян ска га па хо джан ня і за па зы ча ных сло вах, цал кам адап та ва ных у бе ла -
рус кай мо ве, га лос ны [э] ва ўсіх не на ціс кных скла дах чар гу ец ца з [а] і абаз на ча ец ца на пісь ме
лі та рай а: стрэ′хі – стра ха′, шэ′ры – ша рэ′ць, чэ′ргі – чар га′, крэмль – крам лёў скі, жэ′мчуг –
жам чу′жы на, арэ′нда – аран да ва′ць, май стэ′рня – ма′йстар.

Ва ўлас ных імё нах са сла вян скай лек січ най ас но вай і ў даў но за па зы ча ных сло вах з нес ла -
вян скіх моў у не на ціс кных скла дах гук [э] пад па рад коў ва ец ца агуль ным пра ві лам акан ня –
пас ля цвёр дых зыч ных ён чар гу ец ца з [а] і абаз на ча ец ца на пісь ме лі та рай а: Бе ра зі но′, Ча ра -
па ве′ц, Жам чу′жні каў, Чар ны шэ′ўскі, Шаў чэ′нка, Ча лю′скін, лі′та ра, тран слі та ра′цыя.

4. Пе ра да ча на пісь ме [э] ў ін шых за па зы ча ных сло вах у не на ціс кных скла дах ас но вы
вы з на ча ец ца нас туп ны мі пра ві ла мі:

у па чат ку сло ва [э] пе ра да ец ца на пісь ме лі та рай э ў ад па вед нас ці з бе ла рус кім лі та ра тур -
ным вы маў лен нем: эка но′мія, эк за′мен, эк ва′тар, эта жэ′рка, эле ме′нт. Лі та ра э пі шац ца пас -
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ля пры ста вак і ў дру гой ча с т цы скла да на га сло ва: пра эк за ме на ва′ць, тро хэ ле ме′нтны,
квін тэ сэ′нцыя;

пас ля шы пя чых, [р], [д], [т] і цвёр да га [ц] пі шац ца э: жэ то′н, Жэ не′ва, Жэ ра′р, жэ ла ці′н, чэк -
ме′нь, рэс пу′блі ка, рэ фо′рма, Рэ ма′рк, рэк ла′ма, рэа′ктар, рэ ві′зія, аг рэ га′т, рэ жы′м, рэ ко′рд, рэе′стр,
рэ ва лю′цыя, дэ та′ль, гар дэ ро′б, Дэт ро′йт, Дэ фо′, дэ ле га′т, дэ ман стра′цыя, о′рдэн, тэо′рыя, тэа′тр,
тэ лег ра′ф, тэ ле фо′н, ве тэ ра′н, ка′тэт, тэр мо′метр, тэ а рэ′ма, цэн тра лі′зм, цэ ві′та.

5. У за па зы ча ных сло вах на пі сан не э і а пас ля зыч ных, ак ра мя шы пя чых, [р], [д], [т] і
цвёр да га [ц], выз на ча ец ца па слоў ні ку: па нэ′ль; але: шы не′ль.

6. Не на ціс кныя фі на лі -эль, -эр у за па зы ча ных сло вах пе ра да юц ца як -аль, -ар: шні′цаль,
шпа′таль, мі′таль, фо′рталь, ка′рцар, грэ′йдар, лі′дар, камп’ю′тар, пэ′йджар, рэй сфе′дар, эс -
па′ндар, тэ′ндар, о′рдар, ме′не джар, фар ва′тар, а′льма-ма′тар, кра′тар, прэс ві′тар.

Не на ціс кныя фі на лі -эль, -эр ва ўлас ных імё нах ін ша моў на га па хо джан ня пе ра да юц ца
няз мен на: Лан дэр, Одэр, Пі тэр, Юпі тэр.

§ 5. Пра ва піс лі тар а, о, э ў скла да ных сло вах

1. У скла да ных сло вах мо жа быць адзін ас ноў ны і адзін або не каль кі па боч ных на ціс каў.
Ка лі ў дру гой час тцы скла да на га сло ва на ціск на пер шым скла дзе, то ў пер шай час тцы за мест
о пі шац ца а: даб ра дзе′й, ска ра хо′д, са ля ва′р, даб рая′кас ны, га ла ва ло′мка, ва дас хо′ві шча, ма ла -
та бо′ец, бам бас хо′ві шча, раў нап ра′ўе.

Лі та ра о за хоў ва ец ца ў скла да ных сло вах, пер шай час ткай якіх з’яў ля юц ца сло ва-, што-,
фо та-, мо та-: сло ва фо′рма, сло ват во′рчасць; што дзён ны, што ме′сяц, што го′д; фо таз ды′мак, фо -
та ко′пія, фо тап лён ка, фо та ка′ме ра, фо та вы′стаў ка і г.д.; але: фа таг ра′фія і выт вор ныя ад яго;
мо та го′нкі, мо так ро′с, мо тас по′рт і г.д.; але: ма та во′з, ма та цы′кл і выт вор ныя ад іх.

2. Ка лі ў дру гой час тцы скла да на га сло ва на ціск не на пер шым скла дзе, то ў пер шай час т -
цы за хоў ва ец ца о: асно̀ва па ла жэ′нне, баво̀ўнап ра дзі′льны, во̀гнет ры ва′лы, во̀да раз мер ка -
ва′льнік, ваго̀на ра мо′нтны, во̀стра кам бі на цы′йны, высо̀ка і дэ′йны, гало̀ўна ка ма′нду ю чы,
ко̀рма на рых то′ўка, ко̀не га до′ўля.

У пер шай ча с т цы не ка то рых скла да ных слоў, асаб лі ва на ву ко вых тэр мі наў, мо жа вы раз -
на пра яўляц ца па боч ны на ціск і та ды, ка лі ас ноў ны на ціск па дае на пер шы склад дру гой час -
ткі. У та кім вы пад ку пад па боч ным на ціс кам у пер шай ча с т цы за хоў ва ец ца на пі сан не о:
аго̀ра фо′бія, азо̀нас то′йкі, азо̀тна кі′слы, збо̀жжас хо′ві шча, ко̀кса га′за вы, манго̀лаз на′ўства,
мо̀ваз на′ўства, мо̀ваз на′ўчы, мато̀раз бо′рка, рабо̀та да′вец, сло̀ват во′рчасць, фо̀ндас хо′ві шча
і інш.

Ва ўсіх ін шых вы пад ках на пі сан не па доб ных слоў выз на ча ец ца па слоў ні ку.
3. Лі та ра о пі шац ца ў пер шай час тцы скла да ных слоў, ка лі дру гая час тка па чы на ец ца з ў

(у нес кла до ва га): ма ро заў сто′йлі вы, тор фаў бо′рач ны, вог неў сто′йлі вы, збож жаў бо′рка.
4. Лі чэб ні кі ад 600 да 800 ут ва ра юць асоб ны тып скла да ных слоў, у якіх пер шая час тка

скла ня ец ца і пі шац ца як са мас той нае сло ва.
Нап рык лад*:
Н. шэс ць сот сем сот во сем сот
Р. шас ці сот ся мі сот вась мі сот
Д. шас ціс там ся міс там вась міс там
В. шэс ць сот сем сот во сем сот
Т. шас цюс та мі ся мюс та мі вась мюс та мі
М. (аб) шас ціс тах ся міс тах вась міс тах
5. Гук [э] ў пер шай час тцы скла да ных слоў за хоў ва ец ца і абаз на ча ец ца лі та рай э: мэ та на -

кі ра ва ны, мэ таз год на, рэд ка зу бы, шэ ра во кі, арэ ха па доб ны, крэ ды таз доль насць, тэ ле ба -
чан не.

6. У скла да ных сло вах, ут во ра ных ад лі чэб ні ка ў фор ме род на га скло ну і ін ша га сло ва,
пер шая час тка пі шац ца так, як яна пі шац ца ў род ным скло не лі чэб ні ка: трох дзён ны, ча ты -
рох па вяр хо вы, шас ціс тволь ны, шас ці со ты, пя ці дзён ка, дзе ся ці год ка, ся мік лас нік, вась мі га до -
вы, вась мі со ты, дзе вя ціг ра дус ны, са ра ка год дзе, са ра ка пя ці тон ны, двух сот мет ро вы.

7. Ка лі скла да ныя сло вы ма юць у сва ім скла дзе больш за дзве час ткі, то кож ная з іх пі шац -
ца як асоб на ўзя тае сло ва: аві я ма то ра бу да ван не, аў тат рак та ра бу да ван не, аэ ра фо тап ры -
бор.

§ 6. Пе ра да ча якан ня на пісь ме

1. Га лос ныя е, ё ў пер шым скла дзе пе рад на ціс кам абаз на ча юц ца на пісь ме лі та рай я:
зе′млі – зям ля′, зе′лень – зя лё ны, се′м’і – сям’я′, сё лы – ся ло′, сёс тры – сяс тра′, вёс лы – вяс ло′, вёс -
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ка – вяс ко′вы, е′лка – ялі′на, е′здзіць – яз да′, ём кі – ям чэ′й, ёрш – яр ша′, лён – ля но′к, мёд – мя до′к,
дзе′нь – дзя нёк, лес – ляс ны′, снег – сня гі′, ве′цер – вят ры′, сце′ны – сця на′, дзе′вяць – дзя вя′ты,
дзе′сяць – дзя ся′ты, сем – сям на′ццаць, во′сем – ва сям на′ццаць, це це ру ко′ў – це ця ру′к, пе ра -
не′сці – пе ра ня су′.

У ін шых не на ціс кных скла дах е за хоў ва ец ца: се ля ні′н, зе ля ні′на, вес ту ны′, лес ні кі′, ве ка -
ве′чны, ве ра ця но′, не ру хо′мы, бе зу пы′нны, во′зе ра, ве′се ла, во′сем, за′едзь, вы′свет ліць, вы′ехаць,
во′сень, це′мень, дзе вят на′цца ты, дзе сят ко′вы.

2. Лі та ра я пі шац ца ў пер шым скла дзе пе рад на ціс кам у імё нах, про зві шчах і ге аг ра фіч -
ных наз вах са сла вян скай лек січ най ас но вай і ў даў но за па зы ча ных сло вах з нес ла вян скіх
моў: Бя лы′ні чы, Ле мя шэ′ві чы, Аляк са′ндр, Сяр ге′й, Бя лі′нскі, Ня хо′да, дзя жу′рства, ка лян да′р,
яф рэ′йтар, сяр жа′нт, Яр шо′ў, Яфі′м.

3. Заў сё ды за хоў ва ец ца е ў пер шым скла дзе пе рад на ціс кам пас ля зад не я зыч ных г, к, х: ге -
ро′й, Ге ра′сім, ке ра′мі ка, ке фі′р, Хер со′н.

4. Час ці ца не і пры на зоў нік без заў сё ды пі шуц ца з лі та рай е: не быў, не браў, не ідзе,
не спы ніць, без ме ры, без жар таў, без пры чы ны, не без вы ні каў, не без ра бо ты.

Пры на пі сан ні ра зам не і без ста но вяц ца пры стаў ка мі і пад па рад коў ва юц ца агуль ным
пра ві лам на пі сан ня га лос ных лі тар е, я: ня ха′й, няс то′мна, няш та′тны, бяз ме′жны, бяз -
лю′дны, бяс ко′нца; але: не пісь ме′нны, бе зу пы′нны, бе за пе ля цы′йны, бес ка ры′сны, бес па ва -
ро′тны.

5. Лі та ра я пі шац ца ў не ка то рых ка ра нях слоў няз мен на: ві′цязь, су′вязь, за′яц, яра вы′, вя -
за′ць, за′вязь, по′вязь, мяк ка ва′ты, ця га ві′ты, цяж ка ва′ты, свят ка ва′ць, ме′сяц, по′яс, па′мяць,
дзе′вяць, дзе′сяць, ты′ся ча, Бе′ся дзь, Пры′пяць; яп ру′к – яп ру ка′, яп ру ко′вы; яд ло′вец – яд лаў -
цо′вы.

6. Лі та ра я пі шац ца ў пас ля на ціс кных скла дах у не ка то рых су фік сах на зоў ні каў
(ро′ў ня дзь, бо′язь, дро′бязь) і дзе яс ло ваў (ла′яць, ве′яць, се′яць, ка′шляць, ба′яць, му′ляць), а так са -
ма ў ад дзе яс лоў ных на зоў ні ках (ла′ян ка, ве′ял ка, се′ял ка).

§ 7. Пра ва піс е, ё, я ў скла да ных сло вах

1. У пер шай час тцы скла да на га сло ва лі та ра е за хоў ва ец ца не за леж на ад та го, на якім
скла д зе на ціск у дру гой ча с т цы: се на ка сі′лка, сер па дзю′б, вер хне а зёр скі, бе лаб ры′сы, зем ле -
т ра се′нне, све та по′гляд, све жа вы′мы ты, све жа ма ро′жа ны, се на жа′ць.

Ка лі пер шай час ткай скла да ных слоў з’яў ля ец ца ас но ва ве лік-/вя лік-, на пі сан не лі тар е
або я за ле жыць ад та го, які склад у дру гой час тцы на ціс кны: ка лі пер шы – пі шац ца е, ка лі
дру гі – пі шац ца я: ве лі ка ду′шны, ве лі ка ру′скі, ве лі ка му′ча нік, ве лі кас ве′цкі; Вя лі каб ры -
та′нія, вя лі ка дзяр жа′ўны, вя лі ка га ло′вы.

2. У пер шай час тцы скла да на га сло ва лі та ра ё за хоў ва ец ца пры на ціс ку не на пер шым
скла дзе дру гой час ткі і за мя ня ец ца на е, ка лі на ціск на пер шым скла дзе дру гой час ткі: лёг ка -
ат ле ты′чны, лё дад ра бі′лка, мёр тва на ро′джа ны, мё да ва рэ′нне; ле да рэ′з, ме да го′нка, лег ка -
ду′мна.

3. У скла да ных сло вах злу чаль ныя га лос ныя о, ё пі шуц ца толь кі пад на ціс кам, га лос ная
а – у лю бым не на ціс кным скла дзе: іль но ва лак но′, Ва до′хры шча, ку ро′дым, ча со′піс, ге лі ёг раф,
ма ро заў сто′йлі вы, пры бо ра бу даў ні′чы.

4. Злу чаль ная га лос ная е ў скла да ных сло вах пе ра хо дзіць у я, ка лі на ціск на пер шым
скла дзе у дру гой час тцы скла да на га сло ва: ба яз до′льны, зер няс хо′ві шча, зем ля ро′б, жыц ця -
ра′дас ны, кры вят во′рны; але: бо еп ры па′сы, жыц це а пі са′нне, зем ле ка рыс та′нне, зер не ба бо′вы.

Злу чаль ная га лос ная е ў скла да ных сло вах за хоў ва ец ца, ка лі дру гая час тка па чы на ец ца з
ў (у нес кла до ва га): зер неў бо′рач ны, вог неў сто′йлі вы.

Скла да нас ка ро ча ныя сло вы пры на пі сан ні звы чай на раз гля да юц ца як про стыя сло вы з
ад ным на ціс кам: зям фо′нд, ляс га′с.

§ 8. Пры стаў ныя га лос ныя і, а

1. Пры стаў ная га лос ная і пі шац ца:
у па чат ку сло ва пе рад спа лу чэн ня мі зыч ных з пер шай лі та рай м: ім ша ра, ім чаць, ім гла,

ім гнен не, ім клі вы;
у па чат ку не ка то рых слоў пе рад спа лу чэн ня мі зыч ных з пер шы мі лі та ра мі р, л, ка лі сло ва

з та кі мі спа лу чэн ня мі зыч ных па чы нае но вы сказ або ста іць пас ля зна ка пры пын ку ці сло ва,
што за кан чва ец ца на зыч ную: ір жа, ір жаць, ір дзен не, ір ваць, ір жы шча; іл гун, іль дзі на. Ір -
жуць ко ні, ка лё сы скры пяць ад До на да Бу га (Я. Ку па ла). Ча са мі на цэ лыя кі ла мет ры рас сці -
ла ла ся да ро га роў ным, ні бы вы бе ле ным на сон цы, іль ня ным па лат ном (Я. Ко лас). Ка лі сло ва
з та кім па чат ко вым спа лу чэн нем зыч ных ста іць пас ля сло ва, якое за кан чва ец ца на га лос -
ную, і пас ля яго ня ма зна ка пры пын ку, то пры стаў ная лі та ра і не пі шац ца: Аза ла ці ла во сень
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по ле ржы шчам, дрэ вы ліс цем, гум ны сна па мі (К. Чор ны). Люб лю я пры вол ле шы ро кіх па лёў,
зя лё нае мо ра ржа ных ка ла соў... (Я. Ко лас).

2. У не ка то рых сло вах мо жа з’яў ляц ца пры стаў ная га лос ная а: ім ша ра і ам ша ра, ір жа ны
і ар жа ны, ір жы шча і ар жа ні шча.

3. Пас ля пры ста вак і пер шай час ткі скла да на га сло ва, якія за кан чва юц ца на га лос ную,
пры стаў ныя лі та ры і і а пе рад р, л, м не пі шуц ца: зар жа вець, зар жаць, зар дзец ца, зам глё ны,
зам шэ лы, пры мчац ца, во кам гнен на.

§ 9. Спа лу чэн ні га лос ных у за па зы ча ных сло вах

1. Ка лі спа лу чэн ні іо, йо вы маў ля юц ца як два скла ды, та ды яны на пісь ме абаз на ча юц ца:
па між зыч ны мі – лі та ра мі іё (ыё) пад на ціс кам і ія (ыя) не пад на ціс кам: бі ё лаг, бі ёг раф, да -

мі ні ён, Лі ён, ак сі ё ма, біб лі ёг раф, Га лак ці ён, Ге сі ёд, пат ры ёт, ра цы ён, ра ды ё ла, ста ды ён,
бас ты ён; бі я ло′гія, біб лі я тэ′ка, ге лі ят ро′п, пі я не′р, ажы я та′ж, пе ры я ды′чны, пат ры я ты′зм,
ак цы я не′рны, на цы я на′льны, ра цы я на лі за′тар;

у па чат ку сло ва – лі та ра мі іо пад на ціс кам і іа не пад на ціс кам: іо′н, іо′нны, Іо′сіф; Іа ні′чнае
мо ра, іа ні′йцы, іа ні за′цыя, Іа ка га′ма, Іар кшы′р, Іаш ка′р-Ала′, Іаа′н.

2. Ка лі спа лу чэн ні іо, йо вы маў ля юц ца як адзін склад, та ды на пісь ме яны пе ра да юц ца:
пас ля га лос ных – праз ё пад на ціс кам і я не пад на ціс кам: ра ён, ра ён ны, ма ёр, Ма ё раў, Ла -

ё ла; ма я нэ′з, ма я ра′н, ма я ра′т, ра я ні′ра ван не;
у па чат ку сло ва – праз ё: ёг, ёгурт, ёд, ёдзіс ты, ёт (гук), ёта (лі та ра), ёта цыя, ёда форм,

ёд на ва ты, ёта ва ны.
3. Спа лу чэн не іе абаз на ча ец ца на пісь ме лі та ра мі іе (ые): гі гіе′на, кліе′нт, аў дые′нцыя, ары -

ен та′цыя, абі ту рые′нт, клі ен ту′ра, іе ра′рхія, іе′на, іе ро′гліф, Іе ру са лі′м, іе ры хо′нскі.
4. Спа лу чэн не йе заў сё ды вы маў ля ец ца як адзін склад і на пісь ме ў па чат ку сло ва і пас ля

га лос ных пе ра да ец ца праз е: езу іт, пра ект, кан ве ер, тра ек то рыя, Фе ер бах, Ма е ра ва, фае.
5. Спа лу чэн не іа абаз на ча ец ца на пісь ме лі та ра мі ія (ыя) не за леж на ад мес ца на ціс ку:

авія′цыя, лія′на, ге нія′льны, Ілія′да, эн ту зія′зм, фар тэ пія′на, пі я ні′ст, са цы я лі′зм, са цыя′льны,
ва рыя′нт, ма тэ рыя′л, ма тэ ры я лі′зм, дыя′метр, ды я па зо′н, ды яф ра′гма.

6. Спа лу чэн не йа на пісь ме пе ра да ец ца:
пас ля га лос ных і ў па чат ку сло ва – праз я: ра яль, пля я да, сак ва яж, ла яль ны, Са воя, Ма -

лая, Мая, ярус, ях та, ярд, яхант, ята ган;
пас ля зыч ных л, с, ц (мяк ка га), дз і неп рыс та вач ных н і з – праз ья, пас ля ас тат ніх зыч -

ных – праз ’я: міль ярд, міль яр дны, каль ян, ма дзь яр, аль янс, міль яр дэр, саф’ян.

ГЛА ВА 2
ПРА ВА ПІС ЗЫЧ НЫХ

§ 10. Зыч ныя лі та ры

1. Для абаз на чэн ня зыч ных гу каў у бе ла рус кай мо ве вы ка рыс тоў ва ец ца 21 лі та ра: б, в, г,
д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ў, ф, х, ц, ч, ш.

2. Асоб ныя гу кі не ма юць спе цы яль ных лі тар: аф ры ка ты [дж], [дз] і мяк кі [дз’] пе ра да юц -
ца на пісь ме ад па вед на спа лу чэн ня мі лі тар д і ж, д і з: ха джу, ва джу, ксян дзы, пэн дзаль, ха -
дзіў, ва дзіў, дзю ны, дзень, дзі ва.

3. Гук [й] пе ра да ец ца або лі та рай й (на кан цы скла да пас ля га лос ных: рэй ка, май), або лі -
та ра мі е, ё, і, ю, я, якія ад па вед на абаз на ча юць спа лу чэн ні гу каў [йэ], [йо], [йі], [йу], [йа] ў па -
чат ку сло ва, пас ля га лос ных, апос тра фа, раз дзя ляль на га мяк ка га зна ка і ў (у нес кла до ва га):
яма, ём кі, ехаць, іней, юш ка, ма я нэз, аб’ява, пад’ём, пад’ехаць, раз’юша ны, уец ца, уюн, ма -
ёр, ме даль ён, са лаўі, са лью, аль янс, саўю.

§ 11. Пра ва піс звон кіх і глу хіх зыч ных

1. Чар га ван не звон кіх і глу хіх зыч ных (ак ра мя пры ста вач на га з) на пісь ме не ад люс троў -
ва ец ца. Для пра вер кі пра віль нас ці на пі сан ня звон кіх і глу хіх зыч ных трэ ба змя ніць сло ва ці
па даб раць ін шае ад на ка ра нё вае сло ва, каб пас ля зыч на га, які пат ра буе пра вер кі, быў га лос -
ны або зыч ныя р, л, м, н, в: рыб ка – ры ба, маг чы – ма гу, клад ка – кла дак, да вед ка – да ве дац ца,
дзя дзь ка – дзя дзеч ка, ха дзь ба – ха дзіць, каз ка – ка заць, важ кі – ва жыць, про сь ба – пра сіць, кась -
ба – ка сіць, нось біт – на сіць, ма лаць ба – ма ла ціць, руб чык – ру бец, паў зці – паў зу, ма лод шы – ма -
ла ды; хлеб – хле ба, рог – ро га, дзед – дзе да, по езд – по ез да, роў ня дзь – роў ня дзі, ся дзь – ся дзі, нож –
на жа, маж – ма жаш, ліс таж – ліс та жу, воз – во за, мазь – ма зі, дождж – даж джу, рэж – рэ жу, а
так са ма ро заг – роз гі, мозг – маз гі, лязг – ляз гаць, грыб – грыб ны, грыб ні ца, бег – бег лы, бег ма, за -
гад ка – за гад ны, за гад ваць, нож ка – наж ны. Сло вы лязг, ляз гаць ма юць ва ры ян ты ляск, ляс каць.
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2. Пра ва піс улас на бе ла рус кіх і за па зы ча ных слоў, у якіх на пі сан не звон кіх і глу хіх зыч -
ных нель га пра ве рыць, выз на ча ец ца па слоў ні ку: фут бол, бас кет бол, вак зал, ай сберг,
струб цы на, эк за мен, Аф га ніс тан.

§ 12. Зыч ныя д, т і дз, ц

1. Чар га ван не цвёр дых зыч ных гу каў [д], [т] з мяк кі мі [дз’], [ц’] (дзе кан не і це кан не) ад -
люс троў ва ец ца на пісь ме: за мест д, т пе рад е, ё, і, ю, я пі шуц ца ад па вед на дз, ц: га ра ды – у го -
ра дзе, на ро ды – у на ро дзе, са ды – у са дзе, іду – ідзём, вя ду – вя дзі, ва да – ва дзя ны, груд ны –
гру дзі, лю ду – лю дзі, вар та – на вар це, ха та – у ха це, чыс ты – чыс цют кі, вы ток – вы ця каць,
кар та – на кар це, кат лы – ка цёл, тру – цер ці, шос ты – шэсць, пя ты – пяць, ла тынь – ла цін ка.

2. Чар га ван не [д], [т] з [дз’], [ц’] ад бы ва ец ца пе рад мяк кім [в’]: два – дзве, дзвес це, ру та –
руц вя ны, мёр твы – мяр цвяк, ча ты ры – чац вёр ты, чэр ствы – счар сцве лы.

Лі та ра ц і аф ры ка та дз пе рад мяк кім [в’] пі шуц ца згод на з вы маў лен нем у сло вах: дзве ры,
мя дзве дзь, бац він не, цвёр ды, цвя ро зы, цвік, цві лы, цвіс ці, ліц він, ліц він ка, яц вяг, Мац вей,
Мац ве ен ка, Бац він нік і інш. Вык лю чэн не: твіст.

3. Гу кі [д] у кан цы пры стаў кі і [т] у скла д зе су фік са пе рад мяк кім [в’] за хоў ва юц ца ня -
з мен на і на пісь ме пе ра да юц ца ад па вед на лі та ра мі д і т: ад вез ці, у та ва рыс тве, у аген цтве, у
вы да вец тве, аб пры ро даз наў стве, у гра мад стве, у бра тэр стве.

Гук [т] вы маў ля ец ца няз мен на і на пісь ме пе ра да ец ца лі та рай т пе рад мяк кім [в’] у ад дзе -
яс лоў ных на зоў ні ках і ў сло вах, выт вор ных ад іх: біт ва – у біт ве, брыт ва – брыт ве, брыт -
вен ны, клят ва – клят ве, клят вен ны, піт во – у піт ве, пас тва – у пас тве. Лі та ры д і т пі -
шуц ца так са ма ў не ка то рых ін шых сло вах: мар два – мар две, мар двін, Мар дві наў, Літ ва –
у Літ ве.

4. У за па зы ча ных сло вах (а так са ма ў выт вор ных ад іх) цвёр дыя д, т, як пра ві ла, пі шуц ца
няз мен на: рэй сфе дар, дэ ле гат, дэ ман стра цыя, ме ды цы на, ап ла дыс мен ты, ін дык, лі та ра -
ту ра, май стар, ма тэ ры ял, уні вер сі тэт, ква тэ ра, тэх ні ка, ты раж, скеп тык, ерэ тык,
плас тык, тэ а рэ тык, аван ту ра, дык та ту ра.

5. Пе рад су фік са мі і спа лу чэн ня мі су фік саль на га па хо джан ня -ін-, -ір-, -ік-, -ёр-, -еец-,
-ейск- у сло вах ін ша моў на га па хо джан ня, а так са ма ў сло вах, выт вор ных ад іх, [д] і [т] чар гу -
юц ца з [дз’], [ц’], што і ад люс троў ва ец ца на пісь ме: суль фі ды – суль фі дзін, ка ман да – ка ман -
дзір, ін дзе ец, ін дзей скі (але: Ін дыя – ін ды ец, ін дый скі, ін дый цы), гвар дыя – гвар дзе ец, гвар -
дзей скі, ман таж – ман цёр, ман ці роў ка, ман ці ро вач ны, бі лет – бі ле цёр, бі ле цік, эпі зод – эпі -
зо дзік, жа кет – жа ке цік.

6. Зыч ныя дз, ц пі шуц ца ў не ка то рых сло вах, пра ва піс якіх выз на ча ец ца па слоў ні ку:
мун дзір, ге тэ ра дзін, дзю на, дзю шэс, бар дзюр, ар цель, ар ці шок, цір, цітр, эцюд, цюль, на цюр -
морт, увер цю ра, нак цюрн, цюр кскі, цюль пан, ка ран цін.

7. Зыч ныя д, т або дз, ц пі шуц ца ў ад па вед нас ці з бе ла рус кім лі та ра тур ным вы маў лен нем
ва ўлас ных імё нах і наз вах: Да дэ, Дэ фо, дэ Баль зак, Дэт ройт, Тэ ла ві, Атэ ла, Тэ ва сян, Тэк -
ля, Тэ ке рэй, Тэ рэ за, Шап тыц кі, «Юма ні тэ», Дзя ніс, Га ры баль дзі, Дзві на, Дзяс на, Ба ра дзі -
но, Ула дзі вас ток, Гра дзян ка, Плоў дзіў, Хрыс ці на, Цют чаў, Ка цю бін скі, Ву чэ ціч, Це ля ха -
ны, Цім ка ві чы, Ціх він, Бы цень, Це рак, Цю мень, Цю рын гія, Га і ці, Па лес ці на, По ці, Та і ці і
інш. Пра ва піс та кіх слоў выз на ча ец ца па слоў ні ку.

§ 13. Не ка то рыя cпа лу чэн ні зыч ных

1. У асоб ных сло вах ад бы ло ся спра шчэн не груп зыч ных: гіс та рыч ныя спа лу чэн ні здн,
згн, стн, скн, стл, рдн вы маў ля юц ца як зн, сн, сл, рн, што і ад люс троў ва ец ца на пісь ме:

здн – зн: пра яз ны, вы яз ны (па раўн.: пры езд, вы езд), поз на, спаз ніц ца, Поз ны шаў;
згн – зн: браз нуць (па раўн.: браз гаць);
стн – сн: бяз лі тас ны (па раўн.: лі тасць), па чэс ны (па раўн.: чэсць), не на віс ны (па раўн.:

ня на вісць), іс на ваць (па раўн.: іс то та), ска рас ны (па раўн.: ско расць), коль кас ны (па раўн.:
коль касць), аб лас ны (па раўн.: воб ласць), ка пус ны (па раўн.: ка пус та), пос ны (па раўн.:
пост), гус нуць (па раўн.: гус ты, гус цець), аб вес ны (па раўн.: аб вес тка, аб вяс ціць), мес ны (па -
раўн.: змяс тоў ны, мес ца); тое ж у за па зы чан нях: кан трас ны (па раўн.: кан траст), кам пос -
ны (па раўн.: кам пост), фар пос ны (па раўн.: фар пост);

скн – сн: бліс нуць (па раўн.: бліс каць, бліс ка ві ца, бляск), пыр снуць (па раўн.: пыр скаць),
пляс нуць (па раўн.: пляс каць), ляс нуць (па раўн.: ляс каць), трэс нуць (па раўн.: трэс каць);
але: віс кнуць, на ціс кны;

стл – сл: жа лас лі вы (па раўн.: жа ласць), шчас лі вы (па раўн.: шчас це), ка рыс лі вы (па -
раўн.: ка рысць), няў рым слі вы (па раўн.: урым сціц ца), пом слі вы (па раўн.: пом ста), пас лаць
(па раўн.: пас ця лю, пас цель);

рдн – рн: мі ла сэр ны, мі ла сэр насць (па раўн.: сар дэч ны).
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2. Спа лу чэн ні зыч ных ск, ст, c’ц’ на кан цы ко ра ня сло ва мо гуць чар га вац ца з шч, што і пе -
ра да ец ца на пісь ме: воск – ва шчыць, гус ты – гу шчар, хрыс ціць – хры шчо ны. Ка лі ка ра нё вае с
ста іць по бач з су фік саль ным к, якое мо жа чар га вац ца з ч, то спа лу чэн не гу каў [с] і [ч] (у вы -
маў лен ні – [шч]) пе ра да ец ца як сч. На пі сан не сч за хоў ва ец ца і ва ўсіх выт вор ных сло вах: пяс -
чын ка, пяс ча нік, су пяс ча ны, су пяс ча нік, брус чат ка.

3. Спа лу чэн не зыч ных дт на кан цы слоў ін ша моў на га па хо джан ня пе ра да ец ца праз т:
Гум бальт, Кран штат, Брант, Рэм брант, Шміт, Клот, фар штат.

§ 14. Пры стаў ныя і ўстаў ныя зыч ныя

1. Пры стаў ная лі та ра в пі шац ца пе рад на ціс кным о:
у па чат ку слоў: во′зе ра, во′льха, во′сень, во′спа, вось, во′кны, во′тчы на, во′йкаць, во′бад, во′ры -

ва, во′бла ка, во′бласць, во′страў, Во′гнен ная Зям ля, Во′льга і інш., у выт вор ных ад іх сло вах
пас ля пры ста вак: аб во′стра ны, ад во′рваць, па во′йкаць, уво′сень; але: о′каць (і выт вор ныя ад
яго), о′дум. Пры зме не мес ца на ціс ку о пе ра хо дзіць у а і пры стаў ная в у гэ тых сло вах не пі шац -
ца: аба ды′, азёр ны, асе′нні;

пе рад пры стаў ка мі о-, об-, од- (от-): во′кіс, во′кі сел, во′клік, во′кліч, во′крык, во′пыт, во′піс,
во′бзем лю, во′бмац кам, во′быск, во′дга лас, во′дгук, во′ддаль, во′дзыў, во′дпа ве дзь, во′дпуск,
во′дсвет, во′дступ, во′труб’е і інш., а так са ма на во′бма цак, на во′дда лек, па во′дле, на во′дшы бе
і інш.;

у за па зы ча ных сло вах: во′хра, во′цат і выт вор ных ад іх: во′хрыць, па во′хрыць, во′цат на -
кі′слы і інш.

2. У сло вах во′ка, во′стры, во′сем, ва ко′л і выт вор ных ад іх пры стаў ная в за хоў ва ец ца не за -
леж на ад мес ца на ціс ку: ва чэ′й, ва ча′мі, за во′чны, ува ча ві′дкі, увач чу′; вас тры′ць, вас тры ня′,
за вас трэ′нне; вась мё ра; ва ко′лі ца, на ва ко′лле, ва ко′ліч ны.

3. Пе рад на ціс кным о у ся рэ дзі не не ка то рых слоў пі шац ца ўстаў ная лі та ра в: ні во′дзін, Ля -
во′н, Ля во′нчан ка, Ра дзі во′наў і інш.

4. Пры стаў ная лі та ра в не пі шац ца ў за па зы ча ных сло вах і не ка то рых улас ных імё нах і
наз вах пе рад па чат ко вым на ціс кным [о]: о′пе ра, о′пер ны, о′да, о′рдэн, о′фіс, Ок сфард, Ом, Омск,
Ор ша і інш.

5. Пры стаў ная лі та ра в пі шац ца:
пе рад ка ра нё вым у ў па чат ку слоў: ву′гал, ву′да, ву′галь, вуж, ву′зел, ву′зы, ву′лі ца, вунь, вус,

ву′сны, ву′ха, ву′чань, а так са ма ў выт вор ных ад іх сло вах не за леж на ад мес ца на ціс ку: аб ву′гле -
ны, ка мен на ву′галь ны, ча ты рох ву го′льнік, за ву′лак, на ву′дзіць, ву дзі′льна, вуз лы′, вуз ла -
ва′ты, ву са′ты, чар на ву′сы, ву са′ч, ву чы′цца, на ву′ка, на ву ча′льны, пед ву чы′лі шча, ву шэ′й, ву -
ша′мі, за вуш ні′цы, ла па ву′хі, за ла та ву′ст і інш.;

пе рад на ціс кны мі пры стаў ка мі у-, уз- (ус-): ву′праж, ву′зга лаўе, ву′сціл ка, ву′сціш, ву′сціш -
на.

6. Ус таў ная лі та ра в пі шац ца ў ся рэ дзі не слоў:
пе рад на ціс кным у: па ву′к, ці ву′н, ка ра ву′л, еса ву′л, а так са ма ў выт вор ных ад іх сло вах не -

за леж на ад мес ца на ціс ку: па ву кі′, па ву ці′нне, па ву чо′к; ці ву но′м; ка ра ву′льны; еса ву′льскі;
пе рад у ва ўлас ных імё нах і ге аг ра фіч ных наз вах: Ма тэ вуш, На вум, На ву маў ка, Та дэ -

вуш.
7. Пры стаў ная лі та ра в не пі шац ца пе рад на ціс кным па чат ко вым у:
у за па зы ча ных сло вах: у′льтра, ульт ра фі я ле′та вы, у′нтэр, у′ні кум, у′нія, у′рна; але:

ву′стры ца;
ва ўлас ных імё нах і наз вах: Уль я на, Ула, Умань, Уз дзен скі ра ён, Уз да, Урал, Уз бе кіс тан,

Ук ра і на, Уша чы, Уэльс і інш.
8. Пры стаў ная лі та ра г пі шац ца ў зай мен ні ках гэ ты, гэ та кі, гэ туль кі і ў пры слоў ях гэ -

так, гэ так са ма, да гэ туль, ад гэ туль.
З пры стаў ной лі та рай г пі шуц ца вык ліч ні кі: гэй, го, га.

§ 15. Нес кла до вае ў і у скла до вае

1. Нес кла до вае ў пі шац ца згод на з бе ла рус кім лі та ра тур ным вы маў лен нем пас ля га лос -
ных:

пры чар га ван ні [у] з [ў]:
у па чат ку сло ва (ка лі гэ та сло ва не па чы нае сказ і пе рад ім ня ма зна каў пры пын ку): на

ўвесь дзень (ад усіх), моц ны ўдар (ад уда ру), ха це ла ўзяць (ха цеў узяць), сон ца ўзім ку (ме сяц
узім ку), кры кі «ўра» (крык «ура»), для ўні я та (з уні я там), ва ўні вер сі тэ це (пе рад уні вер сі -
тэ там), на ўзвей-ве цер (сцяг уз віў ся), ле дзь ве ўчуў (рап там учуў);

у ся рэ дзі не сло ва пас ля га лос ных пе рад зыч ны мі: аў ды ен цыя, саў на, фаў на, аў ды я ка се -
та, аў ра, даўн, джоўль, каў чук, маў зер, маўр, паў за, раўнд; але: тра ур;
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пры чар га ван ні [л] з [ў]: даў, мыў, ка заў, змоў клі, воўк, шоўк, шчоўк, поў ны, коў зкі, моў -
чкі, паў мет ра, боў таць; але: пал ка, па мыл ка, се ял ка, Ал дан, Ал жыр, Ал ба нія, Вол га, Вал -
дай, Бал га рыя;

пры чар га ван ні [в] з [ў]: лаў ка (ла ва), крыў да (кры вы), зноў ку (но вы), аў са (авёс), баць каў
(баць ка вы), кроў (кры ві), лю боў (лю бо ві), ка роў (ка ро ва), га тоў (га то вы), аў чы на, аў то рак,
каў бой, аў гур, Аў стрыя, Аў доц ця, Аў ро ра, Каў каз, Боўш, Роў да, аў гі е вы стай ні; але: кра і на
В’ет нам, ра ка Влта ва, ар мія В’ет кон га, зма ган не за В’ен ць ян.

У кан цы за па зы ча ных слоў не на ціс кное у не ска ра ча ец ца: фрау, Шоу, Лан дау, Ка ра тау,
Да хау, Це мір тау, ток-шоу, ноу-хау.

2. Гук [у] пад на ціс кам не чар гу ец ца з [ў]: да у′рны, Брэс цкая у′нія, гру поў ка у′льтра, нор ма
і у′зус, на сі лі у′нты, чу ла ся у′хан не, ау′л, бау′л, ау′каць, у вык ліч ні ках у (у, ня год ні кі!), ух (ух
ты!), уй (уй, які смеш ны!).

3. Гук [у] не чар гу ец ца з [ў] у за па зы ча ных сло вах, якія за кан чва юц ца на -ум, -ус: прэ зі ды -
ум, кан сі лі ум, ра ды ус, стра ус, со ус і выт вор ных ад іх.

4. Гук [у] на па чат ку ўлас ных імён і наз ваў заў сё ды пе ра да ец ца вя лі кай лі та рай У скла до -
вае без над рад ко ва га знач ка: ва Уз бе кіс тан (для ўзбе каў), на Уральс кіх га рах (на ўральс кіх
да ро гах), на Ук ра і не (за ўкра ін цаў), за Ула дзі мі ра, ка ля Ула дзіс ла ва, да Усяс ла ва.

§ 16. Нес кла до вае й

1. Гук [і] пас ля пры ста вак, якія за кан чва юц ца на га лос ны, чар гу ец ца з [й] і пе ра да ец ца на
пісь ме лі та рай й:

у сло вах з ко ра нем іс-ці, ігр-аць, ім-я, інач-ай на мес цы не на ціс кно га па чат ко ва га ка ра нё -
ва га [і]: зай сці, прыйсці, прый шоў, пай шоў, вый ду, вый шаў, увай сці, вый граць, зай граць, пе -
рай граць, вый грыш, пе рай ме на ваць, най мен не, зай мен ны, зай мен нік, пай мен ны, пе рай на -
чыць, пе рай нач ван не;

у сло вах зай маць, най маць, пе рай маць, пе рай ман не, прай маць.
У ас тат ніх вы пад ках па чат ко вы ка ра нё вы гук [і] за хоў ва ец ца пас ля пры ста вак на га лос -

ны: за іс крыц ца, за і кац ца, за і нець, пра існа ваць, за ін тры га ваць, пра ілюс тра ваць, пра інфар -
ма ваць, не іс тот ны, Пры іртыш ша, За і шым’е, За і лій скі, пра іран скі.

2. У сло вах, ут во ра ных ад дзе яс ло ваў іс ці, іг раць пры да па мо зе пры ста вак на зыч ны (аб-,
ад-, над-, раз-, уз- і інш.), [і] чар гу ец ца з [ы]: абы шоў, узы шоў, абыс ці, на дыс ці, па дыс ці, ра -
зыс ці ся, па дыг раць, абыг раць і інш.

3. У ся рэ дзі не за па зы ча ных слоў, у тым лі ку ва ўлас ных наз вах, лі та ра й пі шац ца толь кі
пе рад зыч ны мі: ды зайн, Клан дайк, Драй зер, Ай ні, лай нер, кам байн.

Гу ка вое спа лу чэн не зыч на га гу ка [й] з га лос ны мі ў сло вах ін ша моў на га па хо джан ня пе ра -
да ец ца ёта ва ны мі га лос ны мі, як і ў сло вах улас на бе ла рус кіх:

на па чат ку сло ва: Ёфе, Нью-Ёрк;
пас ля га лос на га ў ся рэ дзі не сло ва: ма ёр, ма я рат, ма я нэз, ра ён, Аюн скі;
пас ля га лос на га на кан цы сло ва: фае, сек воя, Мая, Па пая.

§ 17. Па доў жа ныя і пад во е ныя зыч ныя

1. На пісь ме па доў жа ныя зыч ныя ж, з, дз, л, н, с, ц, ч, ш, якія ста яць па між га лос ны мі,
абаз на ча юц ца пад во е ным на пі сан нем ад па вед ных лі тар (па доў жа нае дз на пісь ме пе ра да ец ца 
як ддз): за муж жа, За луж жа, раз да рож жа, руж жо, маз зю, рыз зё, суд дзя, раз вод дзе, лад дзя,
па пад дзя, кол ле, вя сел ле, на ва кол ле, ка рэн не, на сен не, ва ран нё, дву кос се, ка лос се, ад крыц -
цё, дзе сяц цю, жыц цё, за быц цё, куц ця, мыц цё, пят нац цац цю, пяц цю, пяц цю дзе сяц цю, свац -
ця, сук вец це, ла мач ча, ноч чу, Уруч ча, за ціш ша, уз выш ша, мыш шу.

2. У за па зы ча ных сло вах, у тым лі ку ва ўлас ных імё нах і наз вах, і выт вор ных ад іх сло вах
пад во е ныя лі та ры звы чай на не пі шуц ца: гра ма ты ка, гру па, ка лек тыў, ка лек цыя, су ма, ка -
рэс пан дэнт, ка са, ка сір, тэ ры то рыя, пі ца, са міт; Ала, Ва са, Ге на дзь, Іна, Но на, Іпа літ,
Кі рыл, Адэ са, Каль ку та, Ма ро ка, Ні ца; але: бон на, дон на, ман на, пан на, ван на, ма дон на,
са ван на; Ган на, Жан на, Сю зан на, Мек ка і інш. На пі сан не та кіх слоў выз на ча ец ца па слоў -
ні ку.

3. Ва ўлас ных імё нах і наз вах па доў жа нае вы маў лен не зыч ных ад люс троў ва ец ца на пісь -
ме: Аў гін ня, Ак сін ня, Аніс ся, Аў доц ця, На тал ля, Тац ця на, Ус цін ня, Фя дос ся, Трац ця коў ка;
Крас на пол ле, За лес се, За кар пац це і інш.; але: Ілья, Емяль ян, Кась ян, Уль ян, Уль я на, Юль -
ян, Юль я на, Тра дзь я коў скі і выт вор ныя ад іх: Іль ін, Іль іч, Іль ін скі, Іль і чоў ка, Уль я наў, Уль -
я наўск, уль я наў скі і інш.
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ГЛА ВА 3
ПРА ВА ПІС МЯК КА ГА ЗНА КА І АПОС ТРА ФА

§ 18. Змяк чаль ны мяк кі знак

1. Мяк кі знак пі шац ца пас ля зыч ных з, л, н, с, ц (з мяк ка га т), дз (з мяк ка га д):
для абаз на чэн ня на пісь ме мяк кас ці зыч на га на кан цы сло ва: мя дзве дзь, дзень, соль, вось,

чы таць, пі саць, стань, кінь, лезь, шэсць, дзе сяць, штось, дзесь, ку дысь, ча гось, ві шань, ку -
хань, со цень, пе сень;

для абаз на чэн ня на пісь ме мяк кас ці зыч на га пе рад цвёр дым зыч ным: дзя дзь ка, баць ка,
кась ба, ба раць ба, пісь мо, Вязь ма, Кузь ма, вось мы, про ць ма, дзь му ха вец;

для абаз на чэн ня на пісь ме мяк кас ці зыч на га пе рад нас туп ным мяк кім зыч ным та ды, ка лі 
пры зме не фор мы та го ж сло ва (або пры за ме не яго дру гім сло вам та го ж ко ра ня) гэ ты мяк кі
зыч ны ста но віц ца цвёр дым, а па пя рэд ні зыч ны за хоў вае сваю мяк касць: ба раць бе, ба раць біт 
(ба раць ба), пісь мен нік (пісь мо), вась мі, вась мю (вось мы), цьмя ны (цьма). Ка лі пры зме не фор -
мы та го ж сло ва (або пры за ме не яго дру гім сло вам та го ж ко ра ня) мяк касць зыч ных не за хоў -
ва ец ца, то мяк касць зыч на га пе рад на с туп ным мяк кім зыч ным на пісь ме мяк кім зна кам не аба -
з на ча ец ца: дзве – два, шэсць – шос ты, зві нець – звон.

2. Мяк кі знак пі шац ца для абаз на чэн ня мяк кас ці зыч ных у дзе яс ло вах за гад на га ла ду:
пе рад кан чат кам пер шай асо бы множ на га лі ку -ма: кінь ма, ся дзь ма, стань ма;
пе рад кан чат кам дру гой асо бы множ на га лі ку -це: бу дзь це, кінь це, ся дзь це, стань це, на -

мыль це;
пе рад зва рот най час ці цай -ся: кінь ся, звесь ся.
3. Мяк кі знак пі шац ца для абаз на чэн ня мяк кас ці зыч ных у на зоў ні ках пе рад кан чат кам

твор на га скло ну множ на га лі ку -мі: конь мі, лю дзь мі, гру дзь мі, дзець мі.
4. Мяк кі знак пі шац ца:
у скла да ных лі чэб ні ках: пяць дзя сят, шэс ць дзя сят, пяць сот, шэс ць сот, дзе вяць сот;
у час ці цы -сьці, якая ўва хо дзіць у склад сло ва: штось ці, ча гось ці, ку дысь ці, дзесь ці, ча -

мусь ці, якісь ці;
у сло ве ле дзь ве.
5. Мяк кі знак пі шац ца для аба з на чэн ня на пісь ме мяк кас ці [л] пе рад зыч ны мі: паль цы, коль -

цы, ві дэль цы, саль ца, валь цы, коль кі, толь кі, гуль ні, вель мі, Альф’еры, бра зільс кі (Бра зі лія), ве -
не су эльс кі (Ве не су э ла), уральс кі (Урал), ле пельс кі (Ле пель), лільс кі (Ліль), Ман гальф’е.

6. Мяк кі знак пі шац ца для абаз на чэн ня на пісь ме мяк кас ці [н]:
пе рад су фік сам -к-, а так са ма пе рад су фік сам -чык- (ка лі сло ва без су фік са -чык- за кан чва -

ец ца мяк кім зна кам): пе сень ка, ві шань ка, нянь ка (і нянь чыць); ка мень чык (ка мень), пра -
мень чык (пра мень), ка рэнь чык (ко рань), агень чык (агонь);

пе рад су фік сам -ск- у пры мет ні ках, ут во ра ных ад наз ваў ме ся цаў, якія за кан чва юц ца
мяк кім [н’], і на зоў ні ка во сень: сту дзеньс кі, чэр веньс кі, лі пеньс кі, сне жаньс кі, во сеньс кі, а
так са ма ў су ад нос ных улас ных наз вах: Чэр веньс кі ра ён, Лі пеньс кая шко ла;

у су фік се -еньк- (-эньк-, -аньк-): ма лень кі, да ра жэнь кі, пры го жань кі.
7. Мяк кі знак не пі шац ца:
пас ля шы пя чых (ж, дж, ч, ш), р, ц (не з т мяк ка га) і д, т, а так са ма пас ля губ ных б, в, м, п,

ф: дождж, ноч, мыш, цар, ку пец, го луб, п’едэс тал, сям’я, В’ет нам, верф;
пас ля з, с, ц, дз пе рад мяк кі мі зыч ны мі, ка лі пры зме не фор мы та го ж сло ва (або пры за ме -

не яго дру гім сло вам та го ж ко ра ня) нель га пас та віць гэ тыя з, с, ц, дз пе рад цвёр дым зыч ным:
пес ня – пес ні – пес ня мі, звер – зве рам – звя роў, свет – свя ціць – ас вят лен не, дзве ры – дзвя -
рэй, чац вер – чац вяр гом, чац вёр ты – чац вяр ці на – чац ве ры ком, цвёр ды – сцвяр джаць; схі ліц -
ца, скі нуць, ёсць, Дзві на, Дзміт рый;

пры па даў жэн ні зыч ных: на сен не, рал ля, гал лё, ка лос се, а так са ма пад ва ен ні: ззяць;
у пры мет ні ках з су фік сам -ск-, ут во ра ных ад на зоў ні каў на -нь: кон скі (конь), ас тра хан -

скі (Ас тра хань), лю бан скі (Лю бань), плзен скі (Плзень), чань-чун скі (Чань-Чунь), цянь-шан -
скі (Цянь-Шань).

§ 19. Раз дзя ляль ны мяк кі знак і апос траф

1. Раз дзя ляль ны мяк кі знак пі шац ца пас ля зыч ных л, с, ц (з мяк ка га т), дз і неп рыс та -
вач ных н і з пе рад е, ё, і, ю, я ў сло вах ін ша моў на га па хо джан ня: валь е ра, рэль еф, ка лье, міль -
ён, ме даль ён, па віль ён, біль ярд, да сье, кан фе ран сье, ман пан сье, пась янс, пар цье, пар ць е ра,
ран цье, Фаць ян, Тэ нар дзье, Дзь юі, ма дзь я ры, кас тань е ты, Тэнь ер, кань ён, Та сіньі, Авіньі,
Сеньі, Нью-Ёрк, кань як, Кар бю зье, Ла ву азье, разь ян скі.

2. Ва ўлас ных імё нах і наз вах, ут во ра ных ад імён на -ій (-ый), пас ля зыч ных л, с, ц, дз, н, з
пе рад су фік саль ным -еў- (-ев-) пі шац ца мяк кі знак: Ва сіль еў, Ва сіль е віч, Ва сіль еў ка, Ва сіль -
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еў скі вос траў, Ар сень еў, Ар сень е віч, Афа нась е віч, Кан драць еў, Кан драць е віч, Ар ка дзь еў, Ар -
ка дзь е віч.

3. Пас ля г, к, х і збе гу зыч ных, ак ра мя нц, пе рад су фік саль ным -еў- (-ев-) пі шац ца і (ы): Ге -
ор гі еў, Ге ор гі е віч, Яў ці хі еў, Яў ці хі е віч, Ірак лі е віч, Яў лам пі е віч, Ануф ры еў, Ануф ры е віч,
Ануф ры еў ка, Дзміт ры еў, Дзміт ры е віч; але: Ві кен ць еў, Ві кен ць е віч, Лаў рэн ць еў, Лаў рэн ць -
е віч, Клі мен ць е віч і інш.

4. Апос траф пі шац ца пры асоб ным вы маў лен ні зыч ных з нас туп ным га лос ным:
пас ля пры ста вак, якія за кан чва юц ца на зыч ную, пе рад е, ё, ю, я і на ціс кным і: ад’е′зд,

аб’ём, аб’я′ва, аб’яд на′цца, пад’ём ны, раз’ю′шыц ца, між’я′рус ны, аб’і′нець, уз’яд на′нне,
ад’юта′нт, ін’е′кцыя, кан’юн кту′ра;

у ся рэ дзі не сло ва пас ля губ ных б, в, м, п, ф, зад не я зыч ных г, к, х, зуб ных д, т і дры жа ча га
р пе рад лі та ра мі е, ё, і, ю, я: б’ец ца, ве раб’і, В’ет нам, ін тэрв’ю, сям’я, Дзям’ян, Камп’ен,
куп’ё, куп’іс ты, п’юць, саф’ян, Пра коф’еў, Пра коф’евіч, Ман тэг’ю, Лук’ян, Х’юс тан,
Аж’е, Ч’япа, Буш’е, Д’еп, бар’ер, над вор’е, Гры гор’еў, Юр’еў, Мар’іна Гор ка;

у скла да ных сло вах з пер шай час ткай двух-, трох-, ча ты рох-, шмат- пе рад лі та ра мі е, ё,
ю, я: двух’ярус ны, трох’ярус ны, шмат’ядзер ны, шмат’ёміс ты.

5. Апос траф не пі шац ца:
пас ля ў (у нес кла до ва га) пе рад лі та ра мі е, ё, і, ю, я: абаў ец ца, саў юць, са лаўі;
у скла да ных і скла да нас ка ро ча ных сло вах на мя жы сас таў ных час так, у тым лі ку ка лі іх

час ткі пі шуц ца праз злу чок: цэ хя чэй ка, дзяр жюр вы да вец тва, трэд-юні ё ны.

ГЛА ВА 4
ПРА ВА ПІС АБ РЭ ВІ Я ТУР

§ 20. Пра ва піс аб рэ ві я тур

1. У аб рэ ві я ту рах ска ро ча ныя час ткі пі шуц ца так, як у ад па вед ных поў ных сло вах: гар са -
вет (га рад скі), пра фса юз (пра фе сій ны), дзяр жцырк (дзяр жаў ны), пра мкам бі нат (пра мыс ло -
вы), га лоў урач (га лоў ны), ген план (ге не раль ны), Еў ра са юз (еў ра пей скі), за а парк (за а ла гіч ны),
муз ву чы лі шча (му зыч нае), Бел дзяр жпра ект (бе ла рус кі, дзяр жаў ны), Бел літ фонд (бе ла рус кі,
лі та ра тур ны), рай буд кан то ра (ра ён ная, бу даў ні чая), пед фак (пе да га гіч ны фа куль тэт),
кам бат (ка ман дзір ба таль ё на), ва ен ка мат (ва ен ны ка мі са ры ят), эс мі нец (эс кад ра ны мі на -
но сец), пра фкам (пра фса юз ны ка мі тэт), ва ен кам (ва ен ны ка мі сар), гар вы кан кам (га рад скі
вы ка наў чы ка мі тэт), член-кар. (член-ка рэс пан дэнт), ляс гас (ляс ная гас па дар ка), рыб гас
(рыб ная гас па дар ка), ін тэр пал (ін тэр на цы я наль ная па лі цыя), лін кар (лі ней ны ка ра бель).

2. Лі тар ныя, гу ка выя аб рэ ві я ту ры і аб рэ ві я ту ры зме ша на га ты пу звы чай на пі шуц ца вя -
лі кі мі лі та ра мі без кро пак, злуч коў і апос тра фаў: БДУ (Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт),
ВНУ (вы шэй шая на ву чаль ная ўста но ва), ЗША (Злу ча ныя Шта ты Аме ры кі), РВУ (рэ дак -
цый на-вы да вец кая ўста но ва), УА (ус та но ва аду ка цыі), ЖЭС (жыл лё ва-эк сплу а та цый ная
служ ба), СНД (Сад руж насць Не за леж ных Дзяр жаў), НАН Бе ла ру сі (На цы я наль ная ака дэ -
мія на вук Бе ла ру сі), ЗАТ (зак ры тае ак цы я нер нае та ва рыс тва), СМІ (срод кі ма са вай ін фар -
ма цыі), МАЗ (Мін скі аў та ма біль ны за вод), МТЗ (Мін скі трак тар ны за вод), ЦУМ (цэн -
траль ны ўні вер саль ны ма га зін), УП (уні тар нае прад пры ем ства), ГА (гра мад скае аб’яд нан -
не), ТАА (та ва рыс тва з аб ме жа ва най ад каз нас цю), ААН (Ар га ні за цыя Аб’яд на ных На цый).

Ка лі да аб рэ ві я ту ры да да ец ца ліч ба, то яна пі шац ца праз злу чок: ВАЗ-21, МАЗ-200,
МТЗ-82.

Ка лі аб рэ ві я ту ра скла ня ец ца, кан чат кі пі шуц ца ра зам ма лы мі лі та ра мі: у на шым ЖЭ Се,
пра ца ваў на МА Зе, ра монт ЦУ Ма, ды сер та цыя ў ВА Ку.

Да пус ка ец ца на пі сан не ма лы мі лі та ра мі агуль на вя до мых аб рэ ві я тур, ка лі сло ва ўспры -
ма ец ца як про стае: сха дзіў у жэс і інш.

Ма лыя лі та ры мо гуць ува хо дзіць у кам бі на ва ныя аб рэ ві я ту ры: ЛіМ, Бел ТА, УП «Бел кні -
га», Бел НДВІ (Бе ла рус кі на ву ко ва-дас лед чы ве тэ ры нар ны ін сты тут).

3. На пі сан не няў лас на бе ла рус кіх (за па зы ча ных) аб рэ ві я тур вы з на ча ец ца па слоў ні ку;
поў ны сэн са вы бе ла рус кі ад па вед нік пе ра дае зна чэн не та кіх за па зы чан няў, а не рас шыф роў вае
іх: заў гас (за гад чык гас па дар чай час ткі), за вуч (на мес нік ды рэк та ра па ву чэб най ра бо це), спец -
наз (ат рад спе цы яль на га пры зна чэн ня), АСУ (аў та ма ты за ва ная сіс тэ ма кі ра ван ня), ЮНЕ С КА
(Ка мі сія Ар га ні за цыі Аб’яд на ных На цый па пы тан нях аду ка цыі, на ву кі і куль ту ры).

4. У не ка то рых аб рэ ві я ту рах на пі сан не мо жа не ад люс троў ваць на ту раль нае вы маў лен не: 
ТЮГ – Тэ атр юна га гле да ча (вы маў ля ец ца [ц’ух]), РІВШ – дзяр жаў ная ўста но ва аду ка цыі
«Рэс пуб лі кан скі ін сты тут вы шэй шай шко лы» (вы маў ля ец ца [рыўш]).

5. Лі тар ныя аб рэ ві я ту ры не трэ ба блы таць з умоў ны мі гра фіч ны мі ска ра чэн ня мі, якія
ўжы ва юц ца на пісь ме, але заў сё ды чы та юц ца поў нас цю.

Ска ра чэн не слоў рэг ла мен ту ец ца нас туп ны мі пра ві ла мі:
нель га ска ра чаць на га лос ную лі та ру, на ь, на й і на ў;
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пры спа лу чэн ні дзвюх ад ноль ка вых зыч ных ска ра чэн не ро біц ца пас ля пер шай зыч най:
на сен. фонд;

пры збе гу дзвюх або не каль кіх зыч ных ска ра чэн не ро біц ца на апош нюю зыч ную: на родн.
твор часць;

ка лі імя або імя па баць ку па чы на ец ца з дыг ра фа Дз, то іні цы я лам выс ту пае толь кі лі та -
ра Д: Дзміт рый Дзміт ры е віч – Д.Д.

Пры гра фіч ных ска ра чэн нях ста віц ца кроп ка і за хоў ва юц ца тыя ж зна кі і па чат ко выя
лі та ры, якія ўлас ці вы поў на му на пі сан ню: В.-Д. к. (Вол га-Дан скі ка нал), с.-д. пар тыя (са цы -
ял-дэ мак ра тыч ная пар тыя), чл.-кар. (член-ка рэс пан дэнт).

6. Стан дар тныя ска ро ча ныя абаз на чэн ні мет рыч ных мер пі шуц ца без кро пак: га (гек -
тар), см (сан ты метр), кг (кі лаг рам), км (кі ла метр) і інш.

Ні жэй пры во дзяц ца агуль нап ры ня тыя ска ра чэн ні, якія не пат ра бу юць спе цы яль на га
тлу ма чэн ня.

Нап рык лад:
акад. – ака дэ мік;
б. – бы лы;
бухг. – бух гал тэ рыя;
в. – вёс ка;
в.а. – вы кон ва ю чы аба вяз кі;
в-аў – вос траў;
вобл. – во б ласць;
воз. – во зе ра;
г. – год;
г. – го рад;
гг. – га ды;
г.зн. – гэ та зна чыць;
гл. – гля дзі;
гр. – гра ма д зя нін;
дац. – да цэнт;
заг. – за гад чык;
зб. – збор нік;
і г.д. – і гэ так да лей;
і да т.п. – і да та го па доб нае;
і інш. – і ін шае;
і пад. – і па доб нае;
нам. – на мес нік;
напр. – на п рык лад;
н.ст. – но вы стыль;
н.э. – на ша эра;
па раўн. – па раў най;
п-аў – паў вос траў;
праф. – пра фе сар;
р. – ра ка;
р-н – ра ён;
руб. – ру бель;
с. – ста рон ка;
с.-г. – сель с ка гас па дар чы;
сс. – ста рон кі;
с/с – сельс кі са вет;
ст. – ста год д зе;
стст. – ста год дзі;
ст. ст. – ста ры стыль;
т. – том;
тав. – та ва рыш;
т-ва – та ва ры с т ва;
т.зв. – так зва ны;
тт. – та мы.
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ГЛА ВА 5
ПРА ВА ПІС НЕ КА ТО РЫХ МАР ФЕМ

§ 21. Ад на мар фем ныя пры на зоў ні кі

1. Пры на зоў ні кі аб, над, пад, пе рад пры спа лу чэн ні з фор ма мі аса бо ва га зай мен ні ка я,
што па чы на юц ца збе гам зыч ных, пі шуц ца з да дат ко вым а: аба мне, на да мной, пе ра да мной.
Пры на зоў нік з за мя ня ец ца ў па доб ных вы пад ках на са: са мной; але: з мя не. Пры на зоў нік у
на бы вае фор му ва ў спа лу чэн нях са сло ва мі з па чат ко вым у: ва ўні вер сі тэ це, ва ўра чыс тас -
цях, ва ўро чы шчы.

2. Ва ры янт са пры на зоў ні ка з згод на з вы маў лен нем пі шац ца пе рад збе гам зыч ных, ка лі
пер шы з іх – шы пя чы або свіс ця чы: са шко лы, са шкі пе рам, са сва я ка мі, са сме ху, са збро яй,
са ста рых ча соў, са сва і мі сяб ра мі, са зво нам, са здым ка, ве лі чы нёй са шра ці ну, са зніч кай;
але: з бра там, з праўдай, з пля ча, з гру ка там, з цві ком, ад но з двух.

§ 22. Пры стаў кі

1. Да пры ста вак аб-, ад-, над-, пад-, раз- (рас-), с- (з-), уз- (ус-) пры спа лу чэн ні з мар фе ма мі,
якія па чы на юц ца збе гам зыч ных, да лу ча ец ца да дат ко вае а: абар ваць (аб ры ваць), абаг наць
(аб га няць), адас паць (ад сы пац ца), адап хнуць (ад піх ваць), саб раць (збя ру), сар ваць (зры -
ваць), на даг нуць (над гі наць), па дас пець, сат ле лы, абам лець. Да пус ка ец ца на пі сан не ўстаў -
но га а для раз дзя лен ня двух губ ных гу каў: аба бя гаць, аба пер ці ся.

2. Пры стаў ка су- пі шац ца:
у на зоў ні ках, дзе су- вы дзя ля ец ца толь кі гіс та рыч на: су сед, су вой, су вязь, су пын, су пы -

нак, су тар гі, су мят ня, су пас тат, су по ня, сут кі, су то кі, су ця га, су мёт, сус таў;
у но вых ут ва рэн нях, ка лі ёсць сло ва і без су-: суг ра ма дзя нін, су па лі мер, сук рэ ды тор, су кі -

раў нік, су пас таў шчык, суч лен, су а пя кун, суп ра цоў нік, су ро дзіч, су най маль нік, сус пад чын -
нік, су ад каз чык, су за бу доў шчык, су вы ка наў ца і інш.;

у сло вах, якія без су- не ўжы ва юц ца: сук вец це, су зор’е, су лад дзе, су гуч ча, суг лі нак, су пе -
сак, сук ра ві ца, су зі раль нік, су меж жа.

3. Пры стаў ка су- пі шац ца:
у дзе яс ло вах: су ад но сіць, су пад па рад коў ваць, су мя шчаць, су іс на ваць, сус тра каць, су -

ты кац ца, су пя рэ чыць, су пас таў ляць, су па даць;
у пры мет ні ках: су меж ны, су куп ны, су лад ны, су гуч ны, су час ны, су вы мя раль ны, су поль -

ны, су мес ны, су цэль ны;
у пры слоў ях: су′праць (суп ро′ць).
4. Пры стаў ка су- за хоў ва ец ца ў лек се мах, сло ваў тва раль на звя за ных са сло ва мі, што ма -

юць пры стаў ку су-: су тач ны (сут кі), су цяж ні чаць (су ця га), су рэ дак тар ства ваць (су рэ дак -
тар), су а пя кун ства (су а пя кун), су зі ран не (су зі раць), су мя шчаль нік (су мя шчаць), сус трэч -
ны (сус трэ ча), су пя рэч лі васць (су пя рэч лі вы), су меж насць (су меж ны), су поль насць (су поль -
ны), су мес на (су мес ны), на су пе рак (суп раць) і інш.

5. Пры стаў ка са- пі шац ца:
у не ка то рых на зоў ні ках, дзе пры стаў ка вы дзя ля ец ца толь кі гіс та рыч на: са суд, са вет, са -

бор, са юз, сас лоўе;
у за па зы чан нях і каль ках (пе ра важ на з рус кай мо вы): са іс каль нік, са кур снік, сад руж -

насць, сат ра пез нік, са чы нен не, сас таў, сас лу жы вец і інш.
6. Пры стаў ка са- за хоў ва ец ца:
у лек се мах, сло ваў тва раль на звя за ных са сло ва мі з пры стаў кай са-: саў дзел (саў дзель нік),

сас лоў ны (сас лоўе), сас ты коў ван не (сас ты ка ваць), сас таў ляць (сас таў), са шчэп ка (са шча -
піць), сап раў ды (сап раў дны) і інш.;

у дзе яс ло вах, ка лі са- з’яў ля ец ца ва ры ян там с- (пе рад збе гам зыч ных): сад раць (здзя ру),
саг наць (зга ню), сас ко чыць, саж му рыць, сас ма жыць, сас ла бець, сас ва таць, са с т ро іць, са -
ш мар гнуць, саш пі ліць, саш тур хнуць, сас мяг нуць, саг нуць, саг ра шыць, са шчык нуць, са шча -
піць і інш.;

у пры мет ні ку сап раў дны і выт вор ных ад яго.
На пі сан не пры ста вак су- і са- ў ін шых вы пад ках выз на ча ец ца па слоў ні ку.
7. Ка лі апош няя зыч ная лі та ра пры стаў кі і пер шая лі та ра ко ра ня су па да юць, то пі шуц ца

абе дзве лі та ры: ад да ча, ад да ле ны, Над дзвін не, над даць, бяз зор ны, зза ду, ззе ля не лы, сса -
дзіць, ссі ве лы, бес сар дэч ны, пад до пыт ны, рас сы паць, раз зла вац ца, рас сад нік (тое, што з’яў -
ля ец ца кры ні цай ча го-не бу дзь), ус са джваць, кон трраз вед ка, звыш штат ны, тран ссі бір скі.

Сло вы-тэр мі ны ін ша моў на га па хо джан ня час тко ва пад па рад коўва юц ца гэ та му ж пра ві лу 
(асаб лі ва та ды, ка лі ёсць сло вы і без пры стаў кі, а пры стаў ка да лу ча ец ца і да ін шых ка ра нёў):
сюр рэ а лізм, ад дук цыя (рэ а лізм, ін дук цыя).

06.08.2008 -14- № 2/1517



У не ка то рых вы пад ках, ка лі сло ва ўспры ма ец ца як не выт вор нае ў бе ла рус кай мо ве, лі та -
ры не пад вой ва юц ца: іна ва цыя, іры га цыя, ірэ аль ны, іміг ра цыя, ака ма да цыя, ка рэ ля цыя,
апер цэп цыя, ды сі дэнт, імар тэль, ані гі ля цыя, інер ва цыя, акорд, ка рэс пан дэнт. На пі сан не
та кіх слоў-тэр мі наў выз на ча ец ца па слоў ні ку.

У сло вах ра сол, ра соль нік, ра са да, ра сад нік (мес ца, скрын ка для вы ро шчван ня ра са ды)
ад бы ло ся сця жэн не гу каў, і та му яны пі шуц ца з ад ной лі та рай с.

8. Да пры ста вак на з- ад но сяц ца: з-, із-, уз-, раз-, без-, не без-, абез-, праз-, це раз-, а так са ма
дыз- і дэз-. У пэў ных па зі цы ях лі та ра з за мя ня ец ца лі та рай с.

У пры стаў ках з-, із-, уз-, раз-, без-, не без-, абез-, праз-, це раз- лі та ра з пі шац ца пе рад звон кі -
мі, са нор ны мі зыч ны мі і ёта ва ны мі га лос ны мі (пе рад апос тра фам): збіць, здаць, знес ці, із ноў,
уз няць, уз біц ца, роз га лас, бяз меж ны, не без за ган ны, не бяз грэш ны, абез га ло сець, абяз гро -
шыць, пра змер ны, це раз зер ні ца; раз’ес ці, раз’езд, абяз’ёда ва ны, з’інець, раз’юша ны,
без’язы кі, бяз’яд зер ны, з’ял чэць, з’яві шча, уз’юрыц ца. У сло ве ра зя віць і выт вор ных ад яго, а
так са ма ў сло вах уз ла ваць і ўзла вац ца ад бы ло ся сця жэн не [з] – пры стаў кі і [з] – ко ра ня.

У гэ тых жа пры стаў ках за мест лі та ры з пі шац ца лі та ра с пе рад глу хі мі зыч ны мі: скі нуць,
сха піць, іс пы ты, ус хва ляць, рас кі даць, рос піс, бес пад стаў ны, не бес ка рыс ны, абяс кро віць,
абяс шко дзіць, це рас па ло сі ца, рос шу кі, рос чырк.

Ка лі ко рань сло ва па чы на ец ца з га лос ных а, у, э або не на ціс кно га і, якое пе ра хо дзіць у ы,
за мест пры стаў кі з- пі шац ца пры стаў ка с-: сар га ні за ваць, су мыс на, сэ ка но міць, сыг раць; але:
зым пра ві за ваць, зы на чыць.

9. У сло вах, ут во ра ных ад дзе яс ло ваў іс ці, ха дзіць, пры стаў кі на з- пі шуц ца ў за леж нас ці
ад лек січ на га зна чэн ня: зыс ці – сыс ці, зыс ці ся – сыс ці ся, зы хо дзіць – сы хо дзіць, зы хо дзя чы –
сы хо дзя чы, зы ход ны – сход ны, сы ход ны, зы ход – сход.

10. У пры стаў цы дыз- пе рад га лос ны мі (у тым лі ку ёта ва ны мі) пі шац ца з, а пе рад зыч ны -
мі – с: ды за са цы я цыя, ды зар трыя, дыз’юн кцыя, дыс гар мо нія, дыс пра пор цыя, дыс ква лі фі ка -
ваць, дыс фун кцыя, дыс крэ ды та ваць, дыс кам форт.

11. Пры стаў ка дэз- пі шац ца няз мен на: дэ зак ты ва цыя, дэ за ры ен та цыя, дэ зын фек цыя,
дэ зын тэг ра цыя, дэ зур ба ні за цыя.

12. Спа лу чэн ні лі тар сч, сш, сшч, зж, здж на сты ку пры стаў кі і ко ра ня пе ра да юц ца
ня з мен на: рас чах ляць, рас чэс ваць, рас чы ніць, счыс ціць, сча піць, счэп, ус чаць, сча кац ца, бес -
ча ла веч ны, бяс чу лы, рас ча піць (раз’яд наць), ус ча піць (па ве сіць); рас шыць, рас шы рэн не,
сшы так, сша рэ лы, рас шу мец ца, рас шпі ле ны, бяс шкод ны, бяс шлюб ны; рас шча піць (рас ка -
лоць), рас шча п лен не (рас кол ван не), рас шчэп (рас кол) (не блы таць сча піць і шча паць),
рас шча міць (раз няць), рас шчод рыц ца, рас шчоў кац ца; зжыц ца, раз жаць, раз жа ліць, раз жа -
ніць, раз жы ва, без жур бот на, без жыц цё вы; зджа ліць.

Вык лю чэн ні: ра шчы ніць (пас та віць цес та), уш чу ваць, ні шчым ны, а так са ма выт вор ныя
ад іх: ро шчы на, уш чу ван не, уш чу нак, ні шчым ні ца.

13. Пры спа лу чэн ні пры ста вак (аб-, ад-, над-, пад-, раз-, з- (с-), уз-, спад-, пе рад-, дэз-, суб-)
са сло ва мі, што па чы на юц ца з і, у ад па вед нас ці з вы маў лен нем за мест і пі шац ца ы: абыг раць,
абын тэ лі ген ціц ца, зым пра ві за ваць, зы на ча ны, зыс ці, сыс ці, адыг раць, ады мен ны, ады хо -
дзіць, сыг рац ца, сы шчык, узы ход, спа дыл ба, спа дыс па ду, пе ра дын фар ктны, па дын тэг ра -
ваць, ра зыс ці ся, пе ра дым пер скі, пе ра дыс пыт ны, су бын спек тар, дэ зын тэг ра тар, дэ зын -
фар ма цыя, дэ зын фі цы ра ваць.

Пас ля прэ фік со і даў (звыш-, між-, пан-, су пер-, транс-, контр-) і за хоў ва ец ца: звы шім клі -
вы, звы шін дус тры яль ны, звы шін фля цыя, мі жі ры га цый ны, мі жін сты туц кі, па ніс ла мізм,
кон трі дэя, кон тріг ра, су пе рін тэ лект, тран сін дый скі.

У скла да нас ка ро ча ных сло вах, пер шая час тка якіх за кан чва ец ца на цвёр ды зыч ны, па -
чат ко вае і дру го га сло ва пі шац ца няз мен на: пе дін сты тут, дзяр жін спек тар, па лі тін фар -
ма цыя, са нін струк тар, ця жін дус трыя, ме дін стру мен ты, спе цін струк таж, га рін спек -
цыя, га сін вен тар.

Прэ фік со ід экс- пі шац ца праз злу чок, і і не пе ра хо дзіць у ы: экс-ін жы нер, экс-ім пе ра тар.
Не ка то рыя сло вы з ко ра нем -ход- ма юць ва ры ян тныя фор мы: ады ход лі вы – ад ход лі вы, ады -

ход нае – ад ход нае, ады хо ды – ад хо ды, ады ход нік – ад ход нік.

§ 23. Су фік сы

1. Пе ра важ ная боль шасць за па зы ча ных дзе яс ло ваў ужы ва ец ца з су фік сам -ава- (-ява-):
дэг ра да ваць, фаль сі фі ка ваць, ары ен та ваць, пра гна за ваць, ба лан са ваць, цы та ваць, ана лі -
за ваць, іра ні за ваць, куль ты ва ваць, кан так та ваць, пла на ваць, гру па ваць, на цы я на лі за -
ваць, пры ва ты за ваць, дэк ла ра ваць, лік ві да ваць, ак лі ма ты за ваць, пе ра фра за ваць, ква лі фі -
ка ваць, ін фар ма ваць, ур ба ні за ваць, ка та лі за ваць, фун кцы я на ваць, ва е ні за ваць, кан тра -
ля ваць, ты пі за ваць, па ра зі та ваць, фі нан са ваць, ты ра жа ваць, іг на ра ваць, рэ а га ваць, кан -
суль та ваць, пра фі ля ваць, ан га жа ваць, нер ва ваць, аб стра га ваць, ім пар та ваць, дэ ба та -
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ваць, дэ бю та ваць, ін спек та ваць, эк спар та ваць, рэ кан стру я ваць, дыс ку та ваць, пра ва ка -
ваць, фі ні ша ваць.

2. Дзе яс лоў ны су фікс -іра ва- (-ыра ва-) ужы ва ец ца:
ка лі без гэ та га су фік са ўзні кае ама ні мія дзе яс ло ваў з дзе яс ло ва мі з су фік сам -ава- (-ява-):

бук сі ра ваць – бук са ваць, па ра дзі ра ваць – па ра да ваць, ві зі ра ваць – ві за ваць, бу дзі ра ваць – бу -
да ваць, га зі ра ваць – га за ваць, ка ман дзі ра ваць – ка ман да ваць, па зі ра ваць – па за ваць, па сі -
ра ваць – па са ваць, ту шы ра ваць – ту ша ваць, па ры ра ваць – па ра ваць, па ні ра ваць – па на -
ваць, фар мі ра ваць – фар ма ваць, апа ні ра ваць – апа на ваць;

ка лі дзе яс лоў без -ір- (-ыр-) губ ляе сваю фар маль ную і се ман тыч ную ак рэс ле насць: ша кі ра -
ваць, бі сі ра ваць, бра ві ра ваць, гар ма ні ра ваць, дра пі ра ваць, ла бі ра ваць, гра сі ра ваць, ку ры ра -
ваць, ла ві ра ваць, дэ ка ры ра ваць, сер ві ра ваць, фан та зі ра ваць, ла кі ра ваць, шту дзі ра ваць,
му сі ра ваць, та ту і ра ваць і інш.;

ка лі дзе яс лоў мае вуз ка тэр мі на ла гіч нае зна чэн не: ман ці ра ваць, па сі ві ра ваць, ак сі дзі ра -
ваць, зан дзі ра ваць, дэ ка ці ра ваць, ста лі ра ваць, дэм пфі ра ваць, юзі ра ваць, юс ці ра ваць, па ра -
фі ра ваць, ды фун дзі ра ваць.

У не ка то рых вы пад ках па ра лель на ўжы ва юц ца дзве фор мы: дэ мас кі ра ваць – дэ мас ка -
ваць, аку пі ра ваць – аку па ваць, кур сі ра ваць – кур са ваць, каль кі ра ваць – каль ка ваць, ба зі ра -
ваць – ба за ваць.

3. Су фікс -ава- (-ява-) пі шац ца ў не аз на чаль най фор ме і фор мах про шла га ча су тых дзе яс -
ло ваў, якія ў пер шай асо бе адзі ноч на га лі ку губ ля юць гэ ты су фікс і за кан чва юц ца на -ую
(-юю): га ла сую – га ла са ваць, га ла са ваў, га ла са ва ла, га ла са ва лі, на чую – на ча ваць, чар гую –
чар га ваць, ма люю – ма ля ваць, ка ман дую – ка ман да ваць, па ку тую – па ку та ваць, дас ле -
дую – дас ле да ваць, бу дую – бу да ваць, рэ ка мен дую – рэ ка мен да ваць, ха рак та ры зую – ха рак -
та ры за ваць.

4. Су фікс -іва- (-ыва-) пі шац ца ў не аз на чаль най фор ме і аса бо вых фор мах ця пе раш ня га ча -
су дзе яс ло ва, а так са ма ў фор мах про шла га ча су не за кон ча на га тры ван ня пас ля збе гу зыч -
ных, апош ні з якіх л, р або н: пад крэс лі ваць, пад крэс лі ваю, пад крэс лі ваў, пад крэс лі ва лі;
пад трым лі ваць, адыг ры ваць, вы вет ры ваць, за пэў ні ваць, ад роз ні ваць.

5. Су фікс -ва- пі шац ца ў ас тат ніх вы пад ках: вы кон ваць, вы кон ваю, вы кон ваў, вы кон ва лі;
ад каз ваць, вы меш ваць, ад мер ваць, за кан чваць, за гад ваць, адор ваць, раз бэ шчваць, пад -
стрэль ваць, раз дум ваць, за ва ёў ваць, за ця руш ваць, да гуль ваць, раз мяр коў ваць, за бін тоў -
ваць, рас пі лоў ваць.

У дзе яс ло вах вый гра ваць і прай гра ваць пі шац ца су фікс -ава-.
6. Ка лі не аз на чаль ная фор ма дзе яс ло ва за кон ча на га тры ван ня за кан чва ец ца на -іць

або -яць з па пя рэд няй га лос най, то ў не за кон ча ным тры ван ні пе рад су фік сам -ва- пі шац ца й:
ута іць – утой ваць, су па ко іць – су па кой ваць, зас во іць – зас вой ваць, уз бро іць – уз брой ваць,
на па іць – на пой ваць, скле іць – склей ваць, аб на дзе іць – аб на дзей ваць; за се яць – за сей ваць, аб -
смя яць – аб смей ваць, за па яць – за пай ваць, нас та яць – нас той ваць.

7. Су фікс -ен- пі шац ца ў дзе еп ры мет ні ках, ут во ра ных ад дзе яс ло ваў на -іць, -ці: ад чы не ны,
вы бе ле ны, згуб ле ны, су па ко е ны, спо е ны, на кор мле ны, куп ле ны, спа га не ны, скрыў ле ны, за -
пы ле ны, даз во ле ны, зроб ле ны, паз на ём ле ны, асі ле ны, зак ле е ны, спа ле ны, схі ле ны, ра зяў ле -
ны, пра ст рэ ле ны; зве зе ны, пры не се ны, рас трэ се ны, за ве д зе ны, спра д зе ны, па к ра д зе ны,
ап ле це ны, ме це ны.

8. Пры чар га ван ні ў ас но ве дзе яс ло ва [с’] – [ш], [з’] – [ж], [ц’] – [ч], [дз’] – [дж] у дзе еп ры -
мет ні ках пі шац ца су фікс -ан-: на сіць – но ша ны, ура зіць – ура жа ны, зап ра сіць – зап ро ша ны,
кру ціць – кру ча ны, апя рэ дзіць – апя рэ джа ны.

9. Спа лу чэн не га лос най я дзе яс лоў най ас но вы з су фік сам дзе еп ры мет ні каў -н- пі шац ца ў
тых дзе еп ры мет ні ках, якія ўтво ра ны ад дзе яс ло ваў на -яць-: па се я ны, раз ве я ны, зму ля ны, аб -
ла я ны, аб стра ля ны, па вы дум ля ны, аб мя ня ны (ад аб мя няць).

10. Су фікс -ец- (-ац-) пі шац ца ў на зоў ні ках муж чын ска га ро ду. Пры змя нен ні сло ва га лос -
ны вы па дае: ак ра ец, ін ды ец, ра зец, іс цец (род ны склон іс тца), плы вец, мсці вец, вяс ко вец,
кар мі лец, уда лец, ба ец, бель гі ец, нез на ё мец, кань ка бе жац, ава рац, за па ро жац.

11. Су фікс -іц- (-ыц-) пі шац ца ў на зоў ні ках жа но ча га ро ду і бег ла га га лос на га не мае: ва ко -
лі ца, па ты лі ца, спа да рож ні ца, мсці ві ца, кар мі лі ца, роз ні ца, кі ры лі ца, кні жы ца.

12. Па мян шаль на-лас каль ны су фік саль ны ком плекс -ічк- (-ычк-) пі шац ца ў на зоў ні ках
жа но ча га ро ду, якія ўтва ры лі ся ад слоў з фі нал лю -іц- (-ыц-): лес віч ка, кры ніч ка, су ніч ка, за -
вуш ніч ка, за паль ніч ка, па ліч ка (ад па лі ца), сяс трыч ка.

У ас тат ніх вы пад ках пі шац ца па мян шаль на-лас каль ны су фік саль ны ком плекс -ечк-
(-ачк-): дзя дзеч ка, бу тэ леч ка, ля леч ка, цё тач ка, га ло вач ка, бу лач ка, па лач ка (ад пал ка),
рэ чач ка, ку рач ка (ад кур ка), ка чач ка, бо жач ка, ву шач ка, Со неч ка, Во леч ка, Ва неч ка, Жэ -
неч ка, Сцё пач ка, На та шач ка, Ган нач ка.
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13. Су фікс -ак- (-ек-) пі шац ца не пад на ціс кам у на зоў ні ках, якія ва ўскос ных скло нах губ -
ля юць су фік саль нае а ці е: сшы так – сшыт ка, па сы нак – па сын ка, ка ла со чак – ка ла соч ка,
дож джы чак – дож джыч ку, пры це мак – пры цем ку, ало вак – алоў ка, пе ра шы ек – пе ра шый ка.

14. Су фік сы -ік- (-ык-), -нік-, -чык- пі шуц ца няз мен на ва ўсіх фор мах слоў: ко нік – ко ні ка,
сто лік – сто лі ка, хлоп чык – хлоп чы ка, дож джык – дож джы ку, во жык – во жы ка, тэ а рэ -
тык – тэ а рэ ты ка, спа да рож нік – спа да рож ні ка, пеў нік – пеў ні ка, да рад чык – да рад чы ка.

15. Су фікс -ень- (-ань-) ва ўскос ных скло нах у ад ных на зоў ні ках за хоў вае га лос ны, у дру гіх 
яго губ ляе: ву сень – ву се ня, пра мень – пра ме ня; але: ву чань – вуч ня, шчэ бень – шчэб ню, ва ла -
сень – ва лас ня. Ча сам да пус ка юц ца абе дзве фор мы: кі пень – кі пе ню і кіп ню.

16. Су фік сы -чык- (-чыц-) і -шчык- (-шчыц-) ужы ва юц ца пры ўтва рэн ні на зоў ні каў, якія на -
зы ва юць лю дзей па вод ле за нят каў.

Су фікс -чык- (-чыц-) пі шац ца:
ка лі ўтва раль ная ас но ва за кан чва ец ца на пя рэд не я зыч ныя д, т, з, с: аб’ез дчык, дак лад -

чык, да рад чы ца, на лад чык, ра кет чык, пе ра плёт чы ца, лёт чык, груз чык, воз чык, рэз чык,
пе ра піс чык, пе ра піс чы ца (а так са ма ў ад па вед ных пры мет ні ках: да рад чыц кі, пе ра піс чыц кі
і інш.);

ка лі ў кан цы ўтва раль най ас но вы ад бы ва ец ца чар га ван не [г] – [ж]: пе ра бя гаць – пе ра беж -
чык, пе ра беж чы ца, пе ра беж чыц кі, ня бо га – ня бож чык, аб цяг ваць – аб цяж чы ца.

Су фікс -шчык- (-шчыц-) пі шац ца:
ка лі ас но ва за кан чва ец ца на са нор ныя р, л, м, н, й: звар шчык, на бор шчы ца, ву галь шчык,

ма дэль шчык, пры бі раль шчы ца, атам шчык, па ром шчык, бе тон шчы ца, згон шчык, мый -
шчык, пай шчык, пай шчы ца, за бой шчык (а так са ма ў ад па вед ных пры мет ні ках: на бор шчыц -
кі, пай шчыц кі і інш.);

пас ля спа лу чэн няў тых жа са нор ных з нас туп ны мі т, г ут ва раль най ас но вы: пра цэнт –
пра цэн тшчы ца, алі мен ты – алі мен тшчык, алі мен тшчы ца, ко бальт – ко бальт шчык, цю -
бінг – цю бін гшчык;

ка лі ўтва раль ная ас но ва за кан чва ец ца на губ ныя зыч ныя б, п, м, ф і ў (з в): руб шчык, гар -
дэ роб шчы ца, апа луб шчык, пад коп шчык, скуп шчык, скуп шчы ца, па ром шчык, лі таг раф -
шчык, бун таў шчык, на рых тоў шчык, па ля соў шчык, за бу доў шчык.

17. З да па мо гай су фік саў -чын- і -шчын- ут ва ра юц ца дзве се ман тыч на роз ныя гру пы на зоў ні -
каў: на зоў ні кі са зна чэн нем пэў най гра мад скай з’явы і на зоў ні кі са зна чэн нем рэ гі ё на, аб ша ру.

Су фікс -чын- пі шац ца пас ля ўтва раль ных ас ноў, што за кан чва юц ца на д – т, з – с, ж – ш,
дж – ч: склад чы на (склад-), спад чы на (спад-), азі ят чы на (азі ят-), сал дат чы на (сал дат-),
брат чы на (брат-), ста рас вет чы на (-свет-), ка зач чы на (ка зак-/ка зач-), рэк рут чы на (рэк -
рут-); Ва ла год чы на (ва ла год-), Брэс тчы на (брэст-), На ваг руд чы на (на ваг руд-), Ноў га рад чы -
на (ноў га рад-), Су раж чы на (су раж-), Доб ру шчы на (доб руш-), Ня меч чы на (ня мец-/ня меч-), Ту -
рэч чы на (ту рэц-/ту рэч-), Даб руж чы на (даб руж-), Глу шчы на (Глуск: глух-/глуш-), Грэ шчы -
на (Грэск: грэc-/грэш-), По лач чы на (По лацк: по лат-/по лац-/по лач-), Случ чы на (Слуцк:
слуц-/случ-).

Су фікс -шчын- пі шац ца пас ля ўтва раль ных ас ноў, што за кан чва юц ца на губ ныя б, п, м, ф,
в або са нор ныя н, р, л, й, а так са ма ў (з в або л): скуп шчы на (скуп-), здзель шчы на (здзель-), не ле -
галь шчы на (не ле галь-), пар ты зан шчы на (пар ты зан-), мі нуў шчы на (мі нул-/мі нуў-), суб’ек -
тыў шчы на (суб’ек тыв-/суб’ек тыў-), лі та ра тур шчы на (лі та ра тур-), ва ен шчы на (ва ен-),
кам па ней шчы на (кам па ней-), та ра бар шчы на (та ра бар-), та тар шчы на (та тар-), кан цы -
ляр шчы на (кан цы ляр-), па поў шчы на (па пов-/па поў-), ха ван шчы на (ха ван-), мі тын гоў шчы -
на (мі тын гов-/мі тын гоў-), цы ган шчы на (цы ган-); Брас лаў шчы на (брас лаў-), Го мель шчы на
(го мель-), Гу цуль шчы на (гу цуль-), Гро дзен шчы на (гро дзен-), Сма лен шчы на (сма лен-), Мін -
шчы на (мін-), Баб руй шчы на (баб руй-), Зэль вен шчы на (зэль вен-), Ма гі лёў шчы на (ма гі лёў-),
Ві цеб шчы на (ві цеб-).

Су фікс -шчын- пі шац ца і та ды, ка лі ўтва раль ная ас но ва за кан чва ец ца на зыч ны з па пя рэд -
нім са нор ным: ін тэ лі ген тшчы на (ін тэ лі гент-), эміг ран тшчы на (эміг рант-), Са мар кан д -
шчы на (са мар канд-).

18. У пры мет ні ках і пры слоў ях з лас каль ным зна чэн нем:
пас ля мяк кіх зыч ных не за леж на ад мес ца на ціс ку пі шац ца су фікс -еньк-: кру цень кі, ма -

лень кі, ці хень ка, паў ню сень ка, утуль нень кі, ні зень кі, бе лень кі, бор здзень кі, ху цень ка;
пас ля цвёр дых зыч ных пад на ціс кам пі шац ца су фікс -эньк-, а не пад на ціс кам –  -аньк-: да -

ра жэ′нькі, ста рэ′нькі, ха ро′шань кі, све′жань кі, до′брань кі, га ра′чань кі.
19. Пад во е нае нн пі шац ца ў су фік саль най мар фе ме -энн- (-енн-) у пры мет ні ках з па ве лі -

чаль ным зна чэн нем (стра шэн ны, зда ра вен ны, таў сцен ны, ху дзен ны, вы са чэн ны), у пры -
мет ні ках з якас на-ад нос ным зна чэн нем (драт вен ны, брыт вен ны, да рэ фор мен ны, абе дзен -
ны, свя шчэн ны, вог нен ны).
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20. Пад во е нае нн пі шац ца на сты ку ўтва раль най ас но вы і су фік са па між га лос ны мі:
ка лі ўтва раль ная ас но ва за кан чва ец ца на н, а су фікс па чы на ец ца з гэ тай жа лі та ры: дзён -

нік, імя нін нік, сян нік, ма лін нік, выг нан нік, дзян ні ца, аб ран ні ца, па да кон нік, кон нік, кон -
ны, са сон нік, кар цін ны, ды ві зі ён ны, гар тан ны, глы бін ны, він ны, ле ту цен ны, пад дон ны, ва -
ен ны, вя сен ні, няс пын ны, бяс сон ны, ай чын ны, бяз він ны, не за мен ны, пра сцін ны, дрэн ны,
даб ра чын ны, па ра ён ны;

ка лі ас но ва сло ва за кан чва ец ца на нн, а су фікс па чы на ец ца зыч ным н: ван ны (на бор),
ман ныя (кру пы);

у пры мет ні ках, ут во ра ных ад на зоў ні каў на -мя: імен ны, імян ны, пай мен ны, пле мян ны,
стра мян ны, це мян ны.

Вык лю чэн не: па лы мя ны.
21. Су фік сы -ск- і -ств- пі шуц ца:
ка лі ўтва раль ная ас но ва за кан чва ец ца на с, то на пісь ме спа лу чэн не сс пе ра да ец ца ад ной

лі та рай: мат рос кі, рус кі, бе ла рус кі, ха кас кі, па пу ас кі, тун гус кі, ла ос кі, ган ду рас кі, уэльс -
кі, адэс кі, ар за мас кі, віль нюс кі, ча вус кі, ко пыс кі, па лес кі, за лес кі, прус кі, тбі ліс кі, ку та іс -
кі, ту ніс кі, эс кі мос кі, ін дус кі, пе ла па нес кі;

ка лі ўтва раль ная ас но ва за кан чва ец ца на д, з, то спа лу чэн не іх з су фік саль ным с па да ец ца
як дс, зс: го рад – га рад скі, люд – люд скі, гра ма да – гра мад ства, су сед – су сед скі, па ра ход –
па ра ход ства, бя да – бед ства, Бе ся дзь – бе сяд скі; фран цуз – фран цуз скі, Каў каз – каў каз скі,
Сі ле зія – сі лез скі;

у сло вах, выт вор ных ад ас ноў сла вян ска га па хо джан ня на к, спа лу чэн не к з су фік саль ным с на
пісь ме пе ра да ец ца як ц: ляс ніц тва, мас тац тва, сва яц тва, спа бор ніц тва, гар няц кі, ка зац кі,
кры жац кі, са ка віц кі, ас вет ніц кі, наг ля даль ніц кі, сла вац кі, га ра доц кі, бе лас тоц кі, ула дзі вас -
тоц кі, чаш ніц кі;

у сло вах, ут во ра ных ад ас ноў на к нес ла вян ска га па хо джан ня, на пісь ме за хоў ва ец ца спа -
лу чэн не кс: ары нок скі, нью-ёр кскі, бан гкок скі, бу зу лук скі, цюр кскі, ка рак скі, ка ра кал пак -
скі, кве бек скі, та джык скі, уз бек скі;

у пры мет ні ках, ут во ра ных ад ге аг ра фіч ных наз ваў на -ка, -кі, зыч ны к (ка лі пе рад ім ёсць
ін шы зыч ны) у кан цы сло ва пе рад су фік сам -ск- зні кае: круп скі (Круп кі), ду дзін скі (Ду дзін -
ка), це ра хоў скі (Це ра хоў ка), ямай скі (Ямай ка), вяц кі (Вят ка); але: ка саб лан кскі;

ка лі ўтва раль ны на зоў нік за кан чва ец ца на лі та ры -ск, то су фікс -ск- злі ва ец ца з імі:
Пінск – пін скі, Глуск – глус кі, Но ва сі бірск – но ва сі бір скі, Да маск – да мас кі, эт руск – эт ру -
с кі; але: баск – бас кскі;

ка лі ўтва раль ная ас но ва сло ва за кан чва ец ца на т, ц, ч, а су фікс па чы на ец ца зыч ным с, то
спа лу чэн ні тс, цс, чс на пісь ме пе ра да юц ца праз ц згод на з вы маў лен нем: аген цтва, бал цкі,
брац кі, ад ва кац кі, сал дац кі, ла ба ран цкі, пар ла мен цкі, брэс цкі, бей руц кі, па-фар ма ліс цку,
па-ін тэ лі ген цку, вы да вец тва, кра вец кі, івя нец кі, пры пяц кі, су эц кі, па-спа жы вец ку, па-ку -
пец ку, ткац кі, ба ра на віц кі, па рыц кі, грэц кі (арэх), скры пац кі, чы тац кі, па-дзя воц ку;

ка лі ўтва раль ная ас но ва сло ва за кан чва ец ца на ж, ш, х (у тым лі ку і пры чар га ван ні [г] –
[ж], [х] – [ш]), а су фікс па чы на ец ца зыч ным с, то спа лу чэн ні жс, шс у агуль ных наз вах пе ра -
да юц ца толь кі ад ным с: та ва рыш – та ва рыс тва, ха ро шы – ха рас тво, мног/множ – мнос -
тва, убог/убож – убос тва, бог/бож – бос кі, птах/пташ – птас тва, наш – нас кі, а так са ма
кня жыць – княс тва. У не ка то рых вы пад ках на пі сан не та кіх слоў выз на ча ец ца па слоў ні ку,
чар га ван не [г] – [ж], [х] – [ш] ад сут ні чае: Буг – буг скі, Га а га – га аг скі, Ка тан га – ка тан гскі,
ка зах – ка зах скі, Цю рых – цю рых скі, Ка ра бах – ка ра бах скі, фе лах – фе лах скі, шах – шах -
скі, ніўх – ніў хскі, Пе цяр бург – пе цяр бур гскі;

у пры мет ні ках, ут во ра ных ад улас ных наз ваў і наз ваў на ро даў, спа лу чэн ні жс, шс пе ра да -
юц ца няз мен на: Няс віж – няс віж скі, Су раж – су раж скі, Па рыж – па рыж скі, Бал хаш – бал -
хаш скі, ла тыш – ла тыш скі, чу ваш – чу ваш скі, Волг/Волж – вол жскі, чэх/чэш – чэш скі,
Праг/Праж – пра жскі, ва раг/ва раж – ва раж скі.

22. Пад во е нае цц пі шац ца:
у ін фі ні ты ве зва рот ных дзе яс ло ваў: зма гац ца, брац ца, ку пац ца, ву чыц ца, пра сіц ца, ім -

чац ца;
у трэ цяй асо бе адзі ноч на га і множ на га лі ку зва рот ных дзе яс ло ваў: зма га ец ца, зма га юц -

ца, бя рэц ца, бя руц ца, ку па ец ца, ку па юц ца, ву чыц ца, ву чац ца, про сіц ца, про сяц ца, ім чыц ца,
ім чац ца;

у лі чэб ні ках адзі нац цаць – двац цаць, трыц цаць і выт вор ных ад іх: адзі нац ца ты, двац -
цат ка, пят нац ца ці га до вы.

06.08.2008 -18- № 2/1517



ГЛА ВА 6
ПРА ВА ПІС ВЯ ЛІ КАЙ І МА ЛОЙ ЛІ ТАР

§ 24. Агуль ныя пра ві лы пра ва пі су вя лі кай і ма лой лі тар

1. З вя лі кай лі та ры пі шуц ца:
пер шае сло ва ў ска зе: Бы лі па год ныя дні. З сон цам ад ран ня да ве ча ра, з сі нім не бам (I. Ме -

леж). Уця кай, ма роз-дзя ду ля! Чу еш ты, ста ры, ці не? (Я. Ко лас). Усю да ро гу праз лес мя не
суп ра ва джа ла ня бач ная птуш ка то нень кім жа лоб ным пла чам. Што яна стра ці ла? Па чым 
пла ка ла? (I. Ша мя кін). Най смач ней шыя ця пер брус ні цы – як він ныя яб лы кі... Яны на па се цы
рас туць шыш ка мі. Як ба бок на ба ло це (І. Пташ ні каў);

пер шае сло ва пас ля кліч ні ка, якім вы дзя ля ец ца зва ро так, а так са ма вык ліч нік у па чат ку
ска за: Зям ля Бе ла ру сі! Та бой мы саг рэ ты, ні ко лі не схо дзіш ты з на шых ва чэй (П. Броў ка).
А-я-яй! Хто ж бы гэ та мог па ду маць! Гэ та кі, зда ец ца, ча ла век!.. (К. Кра пі ва);

пер шае сло ва ва ўстаў ных ска зах-рэ мар ках, якія па да юц ца ў дуж ках у па чат ку тэк сту і
пас ля кроп кі, кліч ні ка, пы таль ні ка і шмат кроп’я ў кан цы ска за: Г а р  л а х  в а ц  к і. Н е  толь  -
кі сак рэт, а дзяр жаў ная тай на. (Ідзе ў свой ка бі нет.) (К. Кра пі ва). Я раз мяк. (Ду ша ў па э та
чу лая.) (П. Пан чан ка). С ы м о н. Ка лі пы та ю ся, то ня хай ка жа! (Да Да ніл кі.) Ну! Чу еш ці не?
(Я. Ку па ла). С ы м о н. А хто бу да ваў гэ тай вось ся ке рай? (Тра се ся ке рай.) (Я. Ку па ла).
Д а н і л к а. Я ж та бе, ма ма, ка заў! Зось ка пай шла… (Гля нуў шы на мат ку, не да га вор вае.)
(Я. Ку па ла).

2. Па тра ды цыі з вя лі кай лі та ры па чы на ец ца кож ны но вы ра док (пер шае сло ва) у вер ша -
ва ных тэк стах:

Да га рэў за бра май не бак рай,
Ме сяц па між во б лач каў плы ве,
Вый ду зноў, як у мі ну лы май,
Ба са нож прай ду ся па тра ве.

(У. Ка рат ке віч).
3. З вя лі кай лі та ры пі шац ца пер шае сло ва пас ля двук роп’я:
у па чат ку про стай мо вы: Ён па ду маў: «Ніх то ця бе не ба чыць, ніх то не ве дае, якая ты

слаў ная і мі лая, – і да даў: – Дур ні яны!» (Я. Ко лас);
у па чат ку цы та ты, якая з’яў ля ец ца са мас той ным ска зам: П. Глеб ка з поў най пад ста вай

пі саў: «Лі рыч ную плынь унёс у на шу пра за іч ную мо ву М. Лынь коў» (ЛіМ);
у сцвяр джаль най час тцы пас та но вы, рэ за лю цыі, пра та ко ла, ак та і ін ша га ра шэн ня.
Нап рык лад:
Пас та на ві лі:
Зац вер дзіць спра ваз да чу рэ ві зій най ка мі сіі аб фі нан са вай дзей нас ці пра фка ма (з пра та -

ко ла пра фса юз на га схо ду).
З ары гі на лам згод на:
Са к ра тар вы кан ка ма (под піс) (з ко піі да ку мен та).
4. Ка лі цы та та ўклю ча ец ца ў про сты ці скла да ны сказ у якас ці яго гра ма тыч най час ткі,

та ды яна па чы на ец ца з ма лой лі та ры: Якуб Ко лас спра вяд лі ва ўказ ваў, што «род ная мо ва –
гэ та пер шая кры ні ца, праз якую мы паз на ём жыц цё і ака ля ю чы нас свет» (ЛіМ). Па вод ле
глы бо ка га пе ра ка нан ня Ду боў кі, моў ныя скар бы – у на ро дзе, «нас таў ні каў, муд рэй шых,
чым на род, не бы вае» (Бе ла рус кая мо ва. Эн цык ла пе дыя).

5. Пі шуц ца з ма лой лі та ры:
пер шае сло ва пас ля шмат кроп’я, ка лі яно ста іць у ся рэ дзі не ска за і абаз на чае пры пы нен -

не ў маў лен ні: Зям ля... зям ля... ту ды, ту ды, брат, бу дуй яе... ты дай ёй вы г ляд... (Я. Ко лас).
Т у л я г а. Толь кі я ха цеў за пы тац ца ў вас, ці не бу дзе гэ та... под лас цю? (К. Кра пі ва). А што вы 
ска жа це на кры ты ка, Іван Ант.., вы ба чай це, Мац ве е віч? (З. Бя ду ля);

пер шае сло ва ў ся рэ дзі не ска за пас ля шмат кроп’я, якое абаз на чае, што час тка гэ та га ска -
за апу шча на: З не вя лі кай і чыс тай кры ні цы лі рыч на га па чуц ця... па чы на ец ца ра ман-па э ма
аб жыц ці бе ла рус ка га про ста га лю ду (А. Ада мо віч);

пер шае сло ва пас ля кліч ні ка, ка лі ён ста іць у ся рэ дзі не ска за: І кож ны, хто мя не спы тае,
па чуе толь кі адзін крык: што хоць мной кож ны па гар джае, я бу ду жыць! – бо я му жык!
(Я. Ку па ла);

пер шае сло ва ў сло вах аў та ра, якія ідуць пас ля про стай мо вы з кліч ні кам, пы таль ні кам
або шмат кроп’ем: «На дзя! На дзей ка!..» – клі ча жа лей ка (П. Броў ка). – У шко лу я больш не
пай ду!.. – Як гэ та – не пай ду? А ку ды ты пой дзеш? – абу рыў ся Сяр гей (I. Ша мя кін);

пер шае сло ва ў рэ мар ках да слоў дзей най асо бы, ка лі рэ мар цы не па пя рэд ні ча юць кроп ка, 
кліч нік, пы таль нік ці шмат кроп’е: Г а р л а х в а ц к і. А мо жа, і праўда блан дзін ка. Зна чыць,
яна гэ тае са мае (кру ціць ру кой ка ля ва ла соў) паб лан дзі ні ла ся, а я і не заў ва жыў (К. Кра пі -
ва).
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§ 25. Вя лі кая і ма лая лі та ры ў аса бо вых наз вах

1. З вя лі кай лі та ры пі шуц ца:
імё ны, імё ны па баць ку, про зві шчы, псеў да ні мы, мя нуш кі, а так са ма да дат ко выя аз на -

чэн ні пры гэ тых наз вах: Іван, Ян ка, Ясь, Ясь ка, Ва ня; Кан стан цін Мі хай ла віч Міц ке віч
(Якуб Ко лас), Іван Да мі ні ка віч Лу цэ віч (Ян ка Ку па ла), Ала і за Паш ке віч (Цёт ка), Сы мон
Якаў ле віч Ба ра наў (Сы мон Ба ра на вых); Алесь Бу ла веш ка, Мі хал Ка зі мір Ра дзі віл Ры бань -
ка, Ка зі мір Чац вёр ты Яге лон чык, Іа ан Ба гас лоў, Кі ры ла Ту раў скі, Сі мя он По лац кі; Вік тор 
Гю го, Джэк Лон дан, Вольф ганг Ама дэй Мо царт; Дон Кі хот, Дон Жу ан, Нес тар Ле та пі сец;

кож нае імя ў сас таў ных імё нах і про зві шчах, ка лі яны пі шуц ца асоб на або праз злу чок:
Эрых Ма рыя Рэ марк, Іа ган Се бас ць ян Бах, Джон Но эль, Ханс Крыс ці ян Ан дэр сен, Джа ва ні
Джа ко ма Ка за но ва, Жак Іў Кус то, Ма рыя-Лу і за-Жа зэ фі на; Ві кен цій Ду нін-Мар цін ке віч,
Ма рыя Скла доў ская-Кю ры;

про зві шчы, а так са ма імё ны ў множ ным лі ку, ка лі яны выс ту па юць як наз ва ро ду, гру пы
асоб ці ўжы ва юц ца ў зна чэн ні агуль най наз вы: Міц ке ві чы, бра ты Га рэц кія, ма ён так Тыш -
ке ві чаў, род Ра дзі ві лаў, абод ва Жу кі, бяз род ныя Іва ны; Га га ры ны, Зас ло на вы;

час ткі сас таў ных аса бо вых імё наў кі тай цаў, ка рэй цаў, в’ет нам цаў, бір ман цаў, ін да не зій -
цаў, тай лан дцаў, цэй лон цаў, япон цаў: Ань Лу шань, Ван Ян мінь, Сунь Ят сен, Тао Юань -
мінь, Цзян Гу ан цы (Кі тай); Ан Чхан Хо, Чхве Чxі Вон, Пак Ін Но (Ка рэя); Нгу ен Фук Ань,
Нгу ен Чай (В’ет нам); Пі Маў Нін, Та кін Ко да Хмайн (Бір ма); Су тан Так дыр Алі шах ба на,
Пра му дзья Анан та Тур, Утуі Ту танг Сан та ні (Ін да не зія); Ку лаб Сай пра дыт, П’я Та сін
(Тай ланд); Ка ра ха ра Ка ра хі та (Япо нія);

па чат ко выя час ткі Ібн, Бен, Шах-, Мак-, Сан-, Сант-, Сен-, Сент-, Тэр- у ін ша моў ных аса -
бо вых імё нах, якія пі шуц ца асоб на, ра зам або да лу ча юц ца да іх праз злу чок, а так са ма па чат -
ко выя О’, Д’, якія пі шуц ца праз апос траф: Ібн Сі на, Бен Алі, Шах-Джа хак, Мак-Доў эл,
Мак-Кін лі, Сан-Мар тын, Сант-Эліё, Сен-Жуст, Сент-Эць ен, Тэр-Пет ра сян, О’Ген ры,
Д’Алам бер, Д’Ар тань ян;

кліч кі жы вёл, пту шак і ін шых іс тот: конь Ва ра нок, ка ро ва Кра су ля, са ба ка Рэкс, кот Ку -
зя, ку ры ца Раб ка, па пу гай Го ша;

пры на леж ныя пры мет ні кі, ут во ра ныя ад аса бо вых імён і клі чак жы вёл, мя ну шак пры да -
па мо зе су фік саў -ов-, -оў (-ав-, -аў), -ёв-, -ёў (-ев-, -еў), -ын-, -ін-: Кузь моў су сед, Ска ры на вы вы -
дан ні, Баг да но ві чаў верш, Мі ха сё вы пры го ды, Ва сі лёў го лас, Зось чы ны баць кі, Ра гу лі на ма -
ла ко;

ад нос ныя пры мет ні кі, ут во ра ныя ад імён і про зві шчаў, псеў да ні маў, ка лі та кія пры мет -
ні кі ўва хо дзяць у склад сас таў ных улас ных наз ваў: Ку па лаў ская прэ мія (прэ мія імя Ян кі Ку -
па лы), Но бе леў ская прэ мія, Ко ла саў ская сты пен дыя (сты пен дыя імя Яку ба Ко ла са), Га рэц -
кія чы тан ні (чы тан ні, пры све ча ныя Мак сі му Га рэц ка му), Вар фа ла ме еў ская ноч (гіс та рыч -
ная па дзея ў Па ры жы ў ноч свя то га Вар фа ла мея), Мар каў скія ра ды (тэр мі на ла гіч ная наз ва ў
ма тэ ма ты цы).

2. З ма лой лі та ры пі шуц ца:
агуль ныя наз вы лю дзей, прад ме таў, рэ чы ваў і хі міч ных эле мен таў, адзі нак вы мя рэн ня,

якія ўтва ры лі ся на ас но ве аса бо вых і ге аг ра фіч ных наз ваў: дон жу ан (быў дон жу а нам), дон кі -
хот (та кі дон кі хот), эс ку лап; беф стро га наў, браў нінг, ды зель, ка цю ша, маў зер, мар га рыт -
ка, на ган, та кай, форд, фрэнч, ша ві ёт; мор фій, аме ры цый, па ло ній, уран, фер мій; ам пер,
вольт, джоўль, ом, рэн тген, фа ра да;

аса бо выя наз вы (про зві шчы, імё ны і інш.) у фор ме множ на га лі ку, ка лі іх ужы ван не вы -
яў ляе па гар длі выя, зне ва жаль ныя ад но сі ны: гар лах вац кія, заб лоц кія, круч ко вы, пі суль кі -
ны, ту ля гі;

наз вы ча ла ве ка, ут во ра ныя ад аса бо вых імё наў, якія ўказ ва юць на яго пры на леж насць
або пры хіль насць да ка го-, ча го-не бу дзь: ге гель я нец, ку па ла вец, ма га ме та нін, мах но вец,
тал сто вец;

пры мет ні кі, ут во ра ныя ад аса бо вых наз ваў, якія ўжы ва юц ца ў скла дзе ўстой лі вых спа лу -
чэн няў з на зоў ні ка мі (фра зе а ла гіз маў) або ў скла дзе сас таў ных агуль ных наз ваў са зна чэн нем 
ад па вед най ад нос най пры кме ты: эзо паў ская (эзо па ва) мо ва, пі ра ва пе ра мо га, ахі ле са ва пя -
та, тан та ла вы му кі, ша мя каў суд, баль за каў скі ўзрост, броў наў скі рух, ге ге леў ская ды я -
лек ты ка, ку па лаў скі верш, на па ле о наў скія пла ны, дэ го леў ская Фран цыя, рэн тге наў скі
зды мак, сі да ра ва ка за;

час ткі ван, да, дзі, дзю, дон (дон на), дэ, дэр, ла, ле, фон, эль і не ка то рыя ін шыя ў ін ша моў -
ных аса бо вых наз вах: Люд віг ван Бет хо вен, Ле а нар да да Він чы, Ко ла дзі Ры ен ца, дзю Гар,
дон Фер ды нанд, Ло пэ дэ Ве га, ле Кар бю зье, Ота фон Шан хаў зен; але ў аса бо вых наз вах лі та -
ра тур ных ге ро яў (Дон Кі хот, Дон Ху ан), а так са ма ў не ка то рых вы пад ках у про зві шчах і імё -
нах пі шуц ца з вя лі кай лі та ры: Дзі Ві то рыё, Дэ Лонг, Ван Гог, Эль Грэ ка, Ла Ба э сі;
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час ткі ага, ад, ал, ас, ар, аш, бей, бек, за дэ, аг лы, уль, зуль, кы зы, аль, па ша, хан, шах, эд,
эль і не ка то рыя ін шыя ў ін ша моў ных аса бо вых наз вах, якія па да юц ца звы чай на пас ля наз вы
або пе рад ёй і пі шуц ца праз злу чок: Іб ра гім-ага, Амар аш-Ша рыф, Іб ра гім-бей, Амад-за дэ,
Тур сун-за дэ, Кёр-аг лы, Ма мед-аг лы, Сейф уль-Іс лам, Зуль фія-кы зы, Амад эд-Дзін, Се дах
зуль-Фа кар, Су лей ман-па ша, Ма ха мед эль-Ку ні і інш.

§ 26. Вя лі кая і ма лая лі та ры ў най мен нях асоб, звя за ных з рэ лі гі я мі, наз вах мі фа ла гіч -
ных і ка зач ных ге ро яў

1. З вя лі кай лі та ры пі шуц ца:
най мен ні най вы шэй шых бо жас тваў (бос тваў) у рэ лі гій ных куль тах, а так са ма ўсе сло вы ў

спа лу чэн нях, якія змя шча юць гэ тыя наз вы: Бог, Са ва оф, Алах, Ях ве, Шы ва, Віш ну; Гос пад
(Гас по дзь), Уся выш ні, Ула ды ка Ня бес ны, Усе ма гут ны Бог, Свя тая Трой ца, Бог Ай цец, Бог
Сын, Бо жы (Бос кі) Сын, Бог Дух Свя ты, Свя ты Дух, Пра свя тая Трой ца, Бо жая (Бос кая)
Ма ці, Пра чыс тая Ула ды чы ца Ня бес ная, Пра свя тая Дзе ва Ма рыя, Ца ры ца Ня бес ная, Ме -
сія;

пры мет ні кі, ут во ра ныя ад сло ва Бог: Бо жы (Бос кі) суд, Бо жы (Бос кі) храм, Бо жая (Бос -
кая) мі ласць;

аса бо выя імё ны (і ўсе сло вы ў сас таў ных аса бо вых наз вах, ак ра мя агуль ных наз ваў) зас на -
валь ні каў рэ лі гій ных ву чэн няў, а так са ма біб лей скіх асоб (апос та лаў, пра ро каў, свя тых і
інш.): Ісус Хрыс тос, Бу да, Брах ма; Іа ан Хрыс ці цель, Свя ты Па вел;

імё ны ле ген дар ных і мі фіч ных асоб, языч ніц кіх ба гоў: Ан тэй, Зеўс, Ты тан, Ве не ра, Фу -
рыя, Даж бог, Жы жаль, Пя рун, Цмок, але як агуль ныя наз вы: пя рун – удар гро му, іу да
(юда) – здрад нік, цмок – змей, ты тан – во лат, фу рыя – злос ная іс то та;

улас ныя наз вы ўяў ных і ка зач ных іс тот, ге ро яў лі та ра тур ных тво раў: Па пя луш ка, Чыр -
во ная Ша пач ка, Ка ла бок, Сня гур ка, Дзед Ма роз, Ба ба Яга, Пе гас, Бу цэ фал, Ат лант, але
як агуль ныя наз вы: дзед-ма роз – ёлач нае ўпры го жан не, ба ба-яга – агід ная ста рая, бу цэ фал –
ста ры конь, ат лант – у ар хі тэк ту ры;

агуль ныя наз вы іс тот, а так са ма з’яў і прад ме таў, ка лі яны пер са ні фі ку юц ца, выс ту па -
юць у ро лі імё наў ге ро яў лі та ра тур ных тво раў (у каз ках, бай ках і інш.): Мя дзве дзь, Воўк, Лі -
са (Ліс ка), За яц (Зай ка), Асёл, Ка за-дзе ра за, Ко цік-вар ко цік, Ва ро на, Са ро ка-бе ла бо ка, Во -
ран, Пе вень, Бу сел-кле ка тун, Ка рась-ле жа бок, Сон ца, Праўда, Крыў да і інш.

2. З ма лой лі та ры пі шуц ца:
сло ва бог (гас по дзь) ва ўстой лі вых вы ра зах, звя за ных з вы каз ван нем роз ных па чуц цяў у

пра ста моўі, а не са зва ро там да Бо га па вод ле рэ лі гій най аб рад нас ці і ўяў лен няў: бог яго ве дае,
бо жа (бо жач ка) ты мой, бо жа збаў, дай бо жа, крый бог (бо жа), не да вя дзі бог (бо жа, гос па дзі),
ра туй бо жа, дзя ка ваць (дзя куй) бо гу (та бе, гос па дзі), бог з та бой (з ім, з ва мі), алах з ім;

сло ва бог з агуль ным зна чэн нем бос тва ў спа лу чэн ні з аса бо вай наз вай або з на зоў ні кам з
агуль ным зна чэн нем у род ным скло не: ста ра жыт ны сла вян скі бог Пя рун, бог сон ца Даж бог,
Сва рог – бог не ба;

агуль ныя наз вы ўяў ных іс тот: ар хан гел, анёл, хе ру вім, фея, му за, да ма вік, ля сун, ру сал -
ка, гном, троль, здань, хох лік і інш.

§ 27. Вя лі кая і ма лая лі та ры ў ге аг ра фіч ных і ас тра на міч ных наз вах

1. З вя лі кай лі та ры пі шуц ца:
улас ныя наз вы пры род ных ге аг ра фіч ных аб’ек таў: кан ты нен таў, гор, рэк, азё раў, ля соў,

ба лот і інш.: Еў ра зія, Ан тар кты да, Аў стра лія; Аль пы, Кар дыль е ры; Ман блан, Ара рат; Ве -
зу вій, Фу дзі я ма; Дняп ро (Днепр), Нё ман, Пры пяць; Вік то рыя, Кі вач; На рач, Сві цязь; Гіб -
рал тар, Бас фор; Тай вань, Гот ланд, Са ха лін; Тай мыр; Са ха ра, Го бі; Акі я нія, Ад ры я ты ка;
Па лес се, Па ня мон не, Зад няп роўе; Стру ці на, Бель; Вял ле, Ель ня, На лі бо кі; Кру чок, Аль хо -
вец;

улас ныя наз вы кра ін, іх аб’яд нан няў і час так, па се лі шчаў і іх час так, уро чы шчаў: Бе ла -
русь, Кі тай; Бе ні люкс, Ан тан та; За па рож жа, Сі бір; Мін шчы на, Ле пель шчы на, Случ чы на,
На ваг руд чы на; Мінск, То кіа, Ма зыр, Ор ша; Вя зын ка, Мі ка ла еў шчы на, Сла ба да; Вал, Па -
дол, За рэч ча, Цэнтр; Ус ход, Вяс нян ка, Зя лё ны Луг; Ля ды, Пад дуб’е; Ца гель ня, Цар ко ві -
шча, Каль ва рыя; Ніў кі, Ка мя ні ца;

улас ныя наз вы ас тра на міч ных аб’ек таў: Ан дра ме да; Ста жа ры, Ва ла пас; Сон ца, Ве га;
Зям ля, Юпі тэр; Ме сяц, Фо бас;

наз вы нап рам каў све ту ў пе ра нос ным зна чэн ні наз ваў ад па вед най гру пы кра ін або тэ ры то -
рыі: За хад (кра і ны за ход няй час ткі Еў ро пы ра зам з ЗША), Ус ход (азі яц кія кра і ны), на ро ды
Поў на чы;
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па чат ко вая служ бо вая час тка ў ін ша моў ных улас ных ге аг ра фіч ных наз вах, якая пі шац -
ца з імі праз злу чок: Дан-Лэ ры (го рад), Дэ-Кас тры (го рад), Ла-Пам па (пра він цыя), Ла-Манш 
(пра ліў), Лос-Ан джэ лес (го рад);

ін ша моў ныя ро да выя агуль ныя наз вы ў скла да ных улас ных ге аг ра фіч ных наз вах:
Рыа-Гран дэ (рыа – ра ка), Лоб-Нор (нор – во зе ра), Ісык-Куль (куль – во зе ра), Пу эр та-Ры ка
(пу эр та – порт);

час ткі скла да ных улас ных ге аг ра фіч ных наз ваў, што пі шуц ца праз злу чок (на зоў ні кі,
пры мет ні кі): Аў стра-Вен грыя, Эль зас-Ла та рын гія, Да выд-Га ра док, Брэст-Лі тоў скі, Бу -
да-Ка ша лё ва, Мінск-Ма за вец кі, Кар туз-Бя ро за;

пер шае сло ва ў сас таў ных улас ных ге аг ра фіч ных і ас тра на міч ных наз вах: Ат лан тыч ны
акі ян, Ці хі акі ян, Паў ноч ны по люс, Бал тый скае мо ра, Мін скае мо ра, Бе рын гаў пра ліў, Бе -
лае во зе ра, Асі по віц кае ва дас хо ві шча, Лы сая га ра, Бя рэ зін скі бі яс фер ны за па вед нік, Па ляр -
ная зор ка;

усе час ткі скла да на га пры мет ні ка ў сас таў ных улас ных наз вах, ка лі та кія час ткі пі шуц ца 
праз злу чок: Азі яц ка-Ці ха а кі ян скі рэ гі ён, Мін ска-Ма ла дзе чан скае ўзвыш ша, Дняп роў -
ска-Буг скі ка нал, Паў ноч на-За ход ні край;

усе зна мя наль ныя сло вы ў афі цый ных улас ных наз вах дзяр жаў і іх аб’яд нан няў: Рэс пуб -
лі ка Бе ла русь, Сад руж насць Не за леж ных Дзяр жаў, Ра сій ская Фе дэ ра цыя, Злу ча ныя Шта -
ты Аме ры кі, Аб’яд на ныя Араб скія Эмі ра ты, Араб ская Рэс пуб лі ка Егі пет, Кі тай ская На -
род ная Рэс пуб лі ка, Дзяр жа ва Ку вейт, Вя лі кае Княс тва Лі тоў скае, Рус кае і Жа мой цкае;

усе зна мя наль ныя сло вы ў воб раз ных сас таў ных улас ных ге аг ра фіч ных і ас тра на міч ных
наз вах, ка лі гэ тыя ўлас ныя наз вы ўжы ва юц ца без агуль най ро да вай наз вы: Ста ры Свет
(кра і ны Еў ро пы і Азіі), Бліз кі Ус ход, Чор ная Аф ры ка, Край няя Поў нач, Ста рыя Да ро гі (го -
рад), Зям ля Ка ра ле вы Мод, Дзі кі За хад (у ЗША); у на зоў ным і род ным скло нах у спа лу чэн ні з
агуль най ро да вай наз вай: ту ман насць Кон ская Га ла ва, бух та За ла ты Рог, ас тра вы Паў -
ноч ная Зям ля, пра ліў Ма тач кін Шар; мыс Доб рай На дзеі, ас тра вы Ка ра ле вы Шар ло ты, за -
ліў Свя то га Лаў рэн ція.

2. З ма лой лі та ры пі шуц ца:
агуль ныя ро да выя наз вы ге аг ра фіч ных, ас тра на міч ных і ін шых па доб ных аб’ек таў у

скла дзе ўлас ных наз ваў: Аф ры кан скі кан ты нент, Ат лан тыч ны акі ян, Уральс кія го ры, га -
ра Каз бек, ра ка Ві лія, во зе ра Сві цязь, пус ты ня Са ха ра, Бе ла веж ская пу шча, зор ка Ве не ра,
Ла гой скі тракт, ву лі ца Кас ма наў таў, пра спект Не за леж нас ці, пло шча Пе ра мо гі,
Князь-во зе ра, Са пун-га ра;

служ бо выя час ткі ў скла дзе сас таў ных улас ных ге аг ра фіч ных най мен няў: Фран к -
фурт-на-Май не, Рыа-дэ-Жа нэй ра, Па-дэ-Ка ле, Бу лонь-сэр-Мэр, Сье ра-дэ-лас-Мі нас,
Дар-эс-Са лам, Са лам-і-Го мес.

§ 28. Вя лі кая і ма лая лі та ры ў наз вах дзяр жаў ных ор га наў і ін шых ар га ні за цый

1. З вя лі кай лі та ры пі шуц ца:
усе сло вы ў най мен нях вы шэй шых ор га наў за ка на даў чай, вы ка наў чай і су до вай ула ды

Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ін шых кра ін: Са вет Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Кан сты ту цый -
ны Суд Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Вяр хоў ны Суд Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Дзяр жаў ная Ду ма Фе дэ -
раль на га Схо ду Ра сій скай Фе дэ ра цыі, На цы я наль ны Кан грэс (у Злу ча ных Шта тах Аме ры -
кі), Усе кі тай скі Сход На род ных Прад стаў ні коў; але: На цы я наль ны сход Рэс пуб лі кі Бе ла -
русь, Па ла та прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь;

пер шае сло ва ў най мен нях рэс пуб лі кан скіх ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня і ін шых ар га -
ні за цый: Мі ніс тэр ства эка но мі кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь (Мі нэ ка но мі кі), На цы я наль ная ака -
дэ мія на вук Бе ла ру сі, Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт, На цы я наль ны ака дэ міч ны тэ атр 
імя Ян кі Ку па лы, Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны, На цы я -
наль ная дзяр жаў ная тэ ле ра ды ё кам па нія Рэс пуб лі кі Бе ла русь (Бел тэ ле ра ды ё кам па нія),
Фе дэ ра цыя пра фса ю заў Бе ла ру сі, Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі, Мін скі аб лас ны
(га рад скі, ра ён ны) вы ка наў чы ка мі тэт, Мін скае су во раў скае ва ен нае ву чы лі шча, Но ва лу -
ком ская дзяр жаў ная ра ён ная элек трас тан цыя, На цы я наль ны алім пій скі ка мі тэт Рэс пуб -
лі кі Бе ла русь, Еў ра пей скі са юз (Еў ра са юз), Сус вет ны паш то вы са юз, Між на род ны алім пій -
скі ка мі тэт, Між на род ная аві я цый ная фе дэ ра цыя;

про стыя і сас таў ныя ўлас ныя наз вы ў скла дзе ўлас ных най мен няў дзяр жаў ных ор га наў і
ін шых ар га ні за цый: Ад мі ніс тра цыя Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, На цы я наль ны ака дэ -
міч ны Вя лі кі тэ атр ба ле та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Дзяр жаў ны лі та ра тур ны ме ма ры яль ны
му зей Яку ба Ко ла са, Пар ла мен цкая асам блея Са ве та Еў ро пы, Та ва рыс тва Чыр во на га
Кры жа, Са вет Бяс пе кі Ар га ні за цыі Аб’яд на ных На цый (ААН), Між на род ны суд Ар га ні за -
цыі Аб’яд на ных На цый, Ар га ні за цыя Паў ноч на ат лан тыч на га да га во ру (НА ТА);
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сло ва Са вет у зна чэн ні ор га на ўла ды: Мін скі аб лас ны Са вет дэ пу та таў, сельс кі Са вет
дэ пу та таў; але: сель са вет;

сло вы Дом, Па лац, якія па чы на юць най мен не ўста но вы: Дом куль ту ры, Дом на род най
твор час ці, Па лац спор ту, Па лац мас тац тваў; але: Зі мо вы па лац, дом ад па чын ку.

2. З ма лой лі та ры пі шуц ца най мен ні ад дзе лаў і ін шых пад раз дзя лен няў на ву ко вых і аду -
ка цый ных ус та ноў, іх ор га наў кі ра ван ня, а так са ма сло вы ты пу ка ле гія, ву чо ны са вет, на ву -
ко ва-ме та дыч ны са вет, са вет па аба ро не ды сер та цый, фа куль тэт, ад дзя лен не, сек тар, гру па:
ву чо ны са вет фа куль тэ та жур на ліс ты кі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, са вет
па аба ро не ды сер та цый, ка ле гія Мі ніс тэр ства куль ту ры, ка фед ра бе ла рус кай мо вы; але:
Агуль ны сход На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, Ад дзя лен не аг рар ных на вук На цы я -
наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі.

§ 29. Вя лі кая і ма лая лі та ры ў най мен нях па сад і зван няў, вет лі вых зва ро тах і спе цы -
яль ных абаз на чэн нях

З вя лі кай лі та ры пі шуц ца:
сло вы або спа лу чэн ні слоў, якія з’яў ля юц ца афі цый ны мі наз ва мі асо бы па вы шэй шых

дзяр жаў ных і рэ лі гій ных па са дах: Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Прэм’ер-мі ністр Рэс пуб -
лі кі Бе ла русь, Прэ зі дэнт Ра сій скай Фе дэ ра цыі, Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль -
на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Стар шы ня Кан сты ту цый на га Су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Га лоў на ка -
ман ду ю чы Уз бро е ны мі Сі ла мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Ге не раль ны пра ку рор Рэс пуб лі кі Бе ла -
русь, Міт ра па літ Мін скі і Слуц кі, Пат ры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі, Ка роль Іяр да ніі, Ка -
ра ле ва Аб’яд на на га Ка ра леў ства Вя лі каб ры та ніі і Паў ноч най Ір лан дыі, Ім пе ра тар Япо ніі,
Па па Рым скі, Пат ры ярх Мас коў скі і ўсяе Ру сі, Да лай-Ла ма. У не а фі цый ным ужы ван ні сло -
вы прэ зі дэнт, стар шы ня, ка роль, ім пе ра тар пі шуц ца з ма лой лі та ры: ві зіт прэ зі дэн та,
выс туп лен не стар шы ні, пры ём у ка ра ля, за гад ім пе ра та ра; але: вы ба ры Прэ зі дэн та Рэс -
пуб лі кі Бе ла русь;

сло вы або спа лу чэн ні слоў, якія з’яў ля юц ца наз ва мі асо бы па вы шэй шых дзяр жаў ных уз -
на га ро дах Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ін шых кра ін (ак ра мя сло ва ка ва лер): Ге рой Бе ла ру сі, Ге рой
Са вец ка га Са ю за, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы, ка ва лер ор дэ на Га на ро ва га Ле гі ё на;

у роз ных афі цый ных пас лан нях, ліс тах зай мен нік Вы як фор ма вет лі ва га зва ро ту да ад -
ной асо бы;

у вы со кім сты ліс тыч ным ужы ван ні та кія агуль ныя наз вы, як Ра дзі ма, Ай чы на, Баць каў -
шчы на, Ча ла век, Ма ці, Нас таў нік, Май стар і інш.;

сло вы ў наз вах ба коў у па гад нен нях, кан трак тах і ін шых да га во рах: Вы со кія Да га вор ныя
Ба кі, Аў тар і Вы да вец тва, За каз чык і Вы ка наў ца.

§ 30. Вя лі кая лі та ра ў наз вах дзяр жаў ных і на цы я наль ных сім ва лаў, рэ лік вій, дзяр -
жаў ных уз на га род, прэ мій, гра мат, пры зоў

З вя лі кай лі та ры пі шуц ца:
усе сло вы ў наз вах дзяр жаў ных і на цы я наль ных, ва ен ных і куль тур ных рэ лік вій: Сцяг

Пе ра мо гі, Крыж Еф ра сін ні По лац кай, Кур ган Сла вы, Кур ган Бес смя рот нас ці, Вос траў
Слёз, Пом нік Пе ра мо гі;

усе сло вы ў поў ных наз вах ор дэ наў і ме да лёў (ак ра мя слоў ме даль, ор дэн і сту пень): ме -
даль «За ла тая Зор ка» Ге роя Са вец ка га Са ю за, ме даль «За ла тая Зор ка» Ге роя Са цы я ліс -
тыч най Пра цы, ор дэн Ай чы ны І (ІІ, ІІІ) сту пе ні, ор дэн Ма ці, ор дэн Па ша ны, ор дэн Фран -
цыс ка Ска ры ны, ор дэн Га на ро ва га Ле гі ё на (Фран цыя), Ге ор гі еў скі Крыж; але: ор дэн Друж бы
на ро даў;

пер шае сло ва ў наз вах дзяр жаў ных сім ва лаў, дзяр жаў ных і між на род ных прэ мій, гра -
мат, пры зоў і інш.: Дзяр жаў ны сцяг Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Дзяр жаў ны герб Рэс пуб лі кі Бе ла -
русь, Дзяр жаў ная прэ мія Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Га на ро вая гра ма та На цы я наль на га схо ду
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Га на ро вая гра ма та Са ве та Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Між на -
род ная прэ мія Мі ру, Но бе леў ская прэ мія, Ку бак све ту, Ку бак фе дэ ра цыі, Ка ра леў скі ку бак.

§ 31. Вя лі кая і ма лая лі та ры ў наз вах да ку мен таў, іх зво даў, уні каль ных прад ме таў,
тво раў

1. З вя лі кай лі та ры пі шуц ца:
ад нас лоў ныя ўлас ныя наз вы і пер шае сло ва ў сас таў ных наз вах важ ней шых дзяр жаў ных

і між на род ных да ку мен таў, па гад нен няў, ак таў Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь і На цы я -
наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, іх зво даў: Кан сты ту цыя Рэс пуб лі кі Бе ла русь, За кон
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Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб аду ка цыі», Указ Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб уз на га ро -
джан ні мна га дзет ных ма ці ор дэ нам Ма ці», Ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб су даў лад ка ван ні
і ста ту се суд дзяў, Ста тут Ар га ні за цыі Аб’яд на ных На цый, Ста тут Вя лі ка га Княс тва
Лі тоў ска га, Усе а гуль ная дэк ла ра цыя пра воў ча ла ве ка, Лі тоў ская мет ры ка; але: рас па ра -
джэн не (пра та кол да ру чэн няў) Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пас та но ва Са ве та Мі ніс -
траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь;

ад нас лоў ныя ўлас ныя наз вы і пер шае сло ва ў сас таў ных наз вах прад ме таў мас тац тва і ін -
шых адзін ка вых і ўні каль ных прад ме таў, тво раў, іх зво даў: Дзя вя тая сім фо нія Бет хо ве на,
Ве не ра Мі лос кая, Ян тар ны па кой, Ал маз ны фонд, Біб лія, Ста ры За па вет, Ка ран, Тал муд.

2. З ма лой лі та ры пі шуц ца агуль ныя наз вы сты ляў у мас тац тве і ар хі тэк ту ры: ба ро ка, ра -
ка ко, го ты ка, ам пір, ма дэрн.

§ 32. Вя лі кая і ма лая лі та ры ў на з вах зна мя наль ных па д зей і дат, пе ры я даў і эпох,
свя таў

1. З вя лі кай лі та ры пі шуц ца:
ад нас лоў ныя ўлас ныя наз вы і пер шае сло ва ў сас таў ных наз вах зна мя наль ных па дзей і

дат, пе ры я даў і эпох: Вар фа ла ме еў ская ноч, Ад ра джэн не, Рэ фар ма цыя, Кры жо выя па хо ды,
Ля до вае па бо і шча, Кры чаў скае паў стан не, Суп ра ціў лен не, Пер шая сус вет ная вай на, Дру -
гая сус вет ная вай на;

ад нас лоў ныя ўлас ныя наз вы і пер шае сло ва ў сас таў ных наз вах дзяр жаў ных, тра ды цый -
ных і рэ лі гій ных свя таў: Дзень Кан сты ту цыі, Дзень Пе ра мо гі, Дзень Не за леж нас ці Рэс пуб -
лі кі Бе ла русь (Дзень Рэс пуб лі кі), Но вы год, Дзень жан чын, Свя та пра цы, Дзень Кас трыч ніц -
кай рэ ва лю цыі, На ра джэн не Хрыс то ва, Дзень па мя ці, Дзень бе ла рус кай на ву кі, Дзень ве -
даў, Ушэс це Гас под няе, Увас крэ сен не Хрыс то ва, Вя лі кая су бо та, Тац ця нін дзень, Ра даў ні -
ца, Вя лік дзень, Ка ля ды, Ку пал ле, Даб ра ве шчан не, Наў роз, Ра ма дан.

2. З ма лой лі та ры пі шуц ца наз вы ро даў і ві даў зна мя наль ных па дзей і дат, пе ры я даў і
эпох, асоб ных га доў, дзён і інш.: ім пе ры я ліс тыч ная вай на, лю таў ская рэ ва лю цыя, паў -
стан не Та дэ ву ша Кас цюш кі, кай на зой ская эра, не а літ, эпо ха фе а да ліз му, ка пі та ліс тыч -
ная фар ма цыя, пе ры яд ад наў лен ня, за ла ты век, вы са кос ны год, дзень ад чы не ных дзвя рэй,
са ні тар ны дзень, ме сяч нік да рож най бяс пе кі.

§ 33. Вя лі кая лі та ра ў наз вах з дву кос сем

З вя лі кай лі та ры пі шуц ца ў дву кос сі:
ад нас лоў ныя наз вы і пер шае сло ва ў сас таў ных наз вах ар га ні за цый: ад кры тае ак цы я нер -

нае та ва рыс тва «Ка му нар ка», рэс пуб лі кан скае ўні тар нае прад пры ем ства «Мін скі трак -
тар ны за вод», ус та но ва «Рэ дак цыя га зе ты «Рэс пуб лі ка», кі на тэ атр «Пе ра мо га», гас ці ні -
ца «Юбі лей ная», рэс та ран «Жу ра він ка», ка фэ «Сві та нак», кан ды тар скі ма га зін «Ла су -
нак», кні гар ня «Сло ва», рэс пуб лі кан скае ўні тар нае прад пры ем ства «Вы да вец тва «Аду ка -
цыя і вы ха ван не», спар тком плекс «Раў бі чы», са на то рый «Кры ні ца», тур ба за «Дняп ро»,
ме ды цын ская служ ба «Хут кая да па мо га», Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі фонд «Уза е ма ра зу -
мен не і пры мі рэн не», сту дыя «Сяб ры», ус та но ва аду ка цыі «Бе ла рус кі дзяр жаў ны пе да га -
гіч ны ўні вер сі тэт імя Мак сі ма Тан ка»;

ад нас лоў ныя наз вы і пер шае сло ва ў сас таў ных наз вах пе ры я дыч ных вы дан няў, кніг, ат -
ла саў, карт і інш.: ча со піс «По лы мя», га зе та «Звяз да», ві лей ская ра ён ная га зе та «Шлях
Пе ра мо гі», ін фар ма цый ны бю ле тэнь «Бе ла ру сі ка», ле та піс «Хро ні ка Бы хаў ца», да вед нік
«Пра ві лы бе ла рус кай ар фаг ра фіі і пун кту а цыі», кні га «Лі тоў скі ста тут», пе ры я дыч нае
да ве дач нае вы дан не «Ле та піс дру ку», кар та «Рэс пуб лі ка Бе ла русь»;

ад нас лоў ныя наз вы і пер шае сло ва ў сас таў ных наз вах лі та ра тур ных, пуб лі цыс тыч ных,
на ву ко вых тво раў, тво раў роз ных га лін мас тац тва і інш.: па э ма Яку ба Ко ла са «Но вая зям -
ля», ка ме дыя Ян кі Ку па лы «Паў лін ка», верш М. Баг да но ві ча «Слуц кія тка чы хі», пес ня
«Ой, рэ чань ка», кі на фільм Э. Клі ма ва «Ідзі і гля дзі», кар ці на В.К. Бя лы ніц ка га-Бі ру лі «За зе -
ля не лі бе ла рус кія бя роз кі», га бе лен Г.Ю. Юзе е вай-Шаб лоў скай «Жан чы ны Па лес ся», ак ва -
рэль М.Л. Та ра сі ка ва «Бу кет бэ зу», опе ра А.В. Ба га ты ро ва «У пу шчах Па лес ся», та нец
«Ля во ні ха», каз ка «Сця пан – вя лі кі пан»;

ад нас лоў ныя наз вы і пер шае сло ва ў сас таў ных наз вах прад ме таў по бы ту, пра мыс ло вых і
прад ук то вых та ва раў: на бор мэб лі «Вя зын ка», зуб ная пас та «Ляс ная», пра ль ны па ра шок
«Вет разь», хлеб «Во дар», сыр «На рач», цу кер кі «Кры жа чок»;

наз вы выт вор чых ма рак тэх ніч ных вы ра баў (ма шын, ме ха ніз маў, пры лад, збу да ван няў і
інш.) бя руц ца ў дву кос се і пі шуц ца з вя лі кай лі та ры: аў та ма біль «Жы гу лі», кам байн «Ні -
ва», трак тар «Бе ла рус», тэ ле ві зар «Га ры зонт», іа ні за тар «Ані ён-40Т», ра ды ёп ры ём нік
«Се ле на-403». Наз вы са міх вы ра баў (ак ра мя наз ваў, што су па да юць з аса бо вы мі і ге аг ра фіч -
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ны мі наз ва мі) пі шуц ца ў дву кос сі з ма лой лі та ры: «мас квіч», «воль ва», «бо інг» (са ма лёт),
«га ры зонт» (тэ ле ві зар); але: «Мінск» (ха ла дзіль нік), «Вол га» (аў та ма біль).

ГЛА ВА 7
ПРА ВІ ЛЫ НА ПІ САН НЯ РА ЗАМ, ПРАЗ ЗЛУ ЧОК І АСОБ НА

§ 34. Агуль ныя пра ві лы на пі сан ня ра зам, праз злу чок і асоб на

1. Пі шуц ца ра зам:
скла да нас ка ро ча ныя сло вы і выт вор ныя ад іх: прад маг, газ прам, жур фак, прад ма гаў скі,

газ пра ма вец і інш.;
скла да ныя сло вы і выт вор ныя ад іх з па чат ко вы мі ін ша моў ны мі час тка мі авія-, аг ра-,

ас тра-, аў дыя-, аў та-, аэ ра-, бія-, ва рыя-, ве ла-, ві дэа-, га ма-, геа-, грам-, заа-, кі на-, мак ра-,
ме дыя-, мо та-, неа-, па леа-, ра дыё-, са цыя-, спарт-, стэ рэа-, танц-, тэ ле-, фо та-, элек тра-
і інш.: аві я бі лет, аг ра хі мія, аў та ма так рос, аў ды я ві зу аль ны, аэ ра фо таз дым ка,
бі я а ба ро на, ва ры я фільм, ве лас порт, ві дэ а фільм, ге а па лі тыч ны, га ма ген ны, грам за піс,
за а парк, кі нас туж ка, мак ра дэ фар ма цыя, ме ды я тэкст, мо та бол, не а лі тыч ны,
па ле а ан тра по лаг, ра ды ёх ва ля, спар тба за, стэ рэ а кі но, тан цклас, тэ ле ба чан не і інш.;

сло вы з па чат ко вай час ткай поў- (паў-): поў нач, поў дзень, паў год дзе, паў літ ра, паў све ту,
паў лыж кі, паў ста, паў сот ня, паў чвэр ткі, паў чвэр тка, паў чвэр ці, паў лі мо на, паў яб лы ка,
паў та ры, паў та ра, паў сук но, паў па лі то, паў ар шы на і інш. Ка лі ска ро ча ная ці па доб ная да
пры стаў кі час тка сло ва да лу ча ец ца да ўлас най наз вы, яна пі шац ца праз злу чок: паў-Слуц ка,
паў-Ра там кі;

сло вы з пры стаў ка мі і па доб ны мі да пры ста вак па чат ко вы мі час тка мі: а-, ан ты-, ар та-,
ар хі-, гі пер-, дыс-, дэз-, звыш-, ін тэр-, ін фра-, ква зі-, контр-, ме та-, між-, мі лі-, пан-, паст-,
псеў да-, сін-, су пер-, транс-, ульт ра-, экс-, эк стра- і інш.: ала гізм, ан ты гу ман ны, ар хі важ -
ны, гі пер пра вод насць, дыс тра фія, дэ зак ты ва цыя, звыш гу ка вы, ін тэр на цы я наль ны, ін -
трас пек тыў ны, ін фра чыр во ны, ква зі зор ка вы, кон тра гент (вык лю чэн не: контр-ад мі рал),
ме та тэ за, між ра ён ны, мі лі метр, пан сла візм, пан гер ман скі, пас тфак тум, пас тпа зі цыя,
псеў да на род ны, сін гар мо нія, су пер мар кет, тран сат лан тыч ны, ульт ра мод ны, эк стэ ры -
та ры яль ны, эк стра ар ды нар ны і інш.;

скла да ныя сло вы, пер шай час ткай якіх з’яў ля юц ца лі чэб ні кі: вась мі ты сяч нік, двух ба -
ко вы, двух знач насць, двух кол ка, двух моўе, двух ро гі, двух но гі, двух хвос тка, двух рад коўе,
трыц ца цід вух га до вы, двух ты ся ча год дзе, ся мі сот пя ці дзе ся ці год дзе, ча ты рох ра зо вы, ад на -
год кі, адзі нак роў ны, два нац ца ці па вяр хо вы, дзе ся ціп ра цэн т ны, а так са ма дву кос се, дву-
к роп’е.

2. Пі шуц ца праз злу чок ут ва рэн ні, якія з’яў ля юц ца:
паў то рам сло ва для ўзмац нен ня яго зна чэн ня: сі ні-сі ні, ле дзь-ле дзь, го ра ча-го ра ча,

хто-хто, ён-ён, ха дзі лі-ха дзі лі, а так са ма ціп-ціп-ціп, го-го, трэсь-трэсь;
паў то рам сло ва ў ін шай лек сі ка-гра ма тыч най фор ме: ма ма-ма му ся, брат ка-бра цей ка, са -

ма-са мень ка, як-ні як, хто-ніх то, што-ніш то, дзе-ні дзе, ка лі-ні ка лі, ка му-ні ка му, сам-на -
сам, крыж-нак рыж, раз-по раз;

спа лу чэн нем бліз кіх або суп раць лег лых па зна чэн ні слоў: шум-гам, па іць-кар міць, баць -
ка-ма ці, хлеб-соль, ру кі-но гі, шы та-кры та, больш-менш, сям-там, сяк-так, сёй-той, сю -
ды-ту ды, сён ня-заў тра, год-два, тры-ча ты ры, жыў-быў, бо кам-ско кам, а так са ма пус ці-па -
ва лю ся, уз вей-ве цер, гу ляй-ве цер.

3. Пі шуц ца праз злу чок скла да ныя сло вы, пер шай (або апош няй) ча с т кай якіх з’яў ля ец ца:
лі та ра або лі тар ная аб рэ ві я ту ра лю бо га ал фа ві та: К-ме зон (ка-ме зон), α-час ці ца (аль -

фа-час ці ца), ЗВЧ-раз рад, ДНК-за леж ны, Q-код (кю-код), π-па доб ны (пі-па доб ны);
ліч ба лю бо га злі чэн ня: 50-год дзе, 12-па вяр хо вы, 60-га до вы, 3-пра цэн тны, алім пі я да-97,

мо да-2008.
4. Пі шуц ца праз злу чок лі тар ныя ска ра чэн ні скла да ных слоў: с.-г. – сельс ка гас па дар чы,

с.-д. – са цы ял-дэ мак ра тыч ны, ст.-сл. – ста рас ла вян скі, і.-е. – ін да еў ра пей скі.
Злу чок («ві ся чы дэ фіс») ста віц ца пас ля пер шай час ткі скла да на га сло ва (ліч бы), ка лі дру -

гая час тка апус ка ец ца ў су вя зі з на яў нас цю та кой час ткі ў нас туп ным ад на род ным з ім скла -
да ным сло ве: га за- і во да лі чыль нік, са цы яль на- і куль тур наз нач ны, фос фар- і се раз мя шчаль -
ны, тэ ле- і ра ды ё вя шчан не, ад на-, двух- і трох ва лен тны, 5-, 10- і 12-па вяр хо вы.

§ 35. Скла да ныя на зоў ні кі

1. Пі шуц ца ра зам:
скла да ныя на зоў ні кі з дзвюх і больш ас ноў, якія спа лу ча юц ца пры да па мо зе злу чаль ных

га лос ных о (а), е (я): ко не за вод, льно за вод, да ляг ляд, зем лет ра сен не, птуш ка га доў ля, ча ла -
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ве ка люб ства, буль ба ка пал ка, хле ба пя кар ня, сві на га доў ля, ста рад рук, чар на зём, гар на -
лыж нік, са ма лёт, па то ла га а на там, ме ды кап сі хо лаг;

скла да ныя на зоў ні кі, у якіх пер шай час ткай з’яў ля ец ца дзе яс лоў ная фор ма за гад на га ла -
ду на -і (-ы): вяр ці шый ка, сар ві га ла ва, вяр ні дуб, прайдзіс вет, па ка ці га ро шак; але: пе ра ка -
ці-по ле;

скла да ныя на зоў ні кі ад’ек тыў на га ты пу скла нен ня, ка лі яны з’яў ля юц ца на ву ко вы мі
тэр мі на мі: га ла ва но гія, бру ха но гія;

скла да ныя ўлас ныя наз вы па се лі шчаў з па чат ко вай час ткай но ва- (на ва-), ста ра-, вер хне-
(вер хня-), ніж не- (ніж ня-), ся рэд не- (ся рэд ня-) і інш.: Но ва лу комль, На ва по лацк, На ва са ды,
На ваг ру дак, Ста ра ко жаў ка, Вер хня дзвінск, Ніж ня вар таўск, Ся рэд ня борск, Крас на пол ле, 
Кру та гор’е, Свет ла горск.

2. Пі шуц ца праз злу чок скла да ныя на зоў ні кі:
у якіх скла ня юц ца ўсе сло вы: па па раць-квет ка, ва гон-рэс та ран, лёт чык-кас ма наўт,

член-ка рэс пан дэнт;
у якіх скла ня ец ца толь кі апош няе сло ва: жар-птуш ка, сон-тра ва, стоп-сіг нал, ва ку -

ум-на сос, ды зель-ма тор, ге не рал-ма ёр, прэм’ер-мі ністр, норд-ост;
з ад нас лоў ным пры дат кам: лён-даў гу нец, за яц-ру сак, ня вес та-кра су ня, дзед-ма роз, го -

рад-ге рой. Пры ад ва рот ным па рад ку на зоў ні ка і ад нас лоў на га пры дат ка злу чок не пі шац ца:
кра су ня дзяў чы на;

са зна чэн нем цэ лас най адзін кі вы мя рэн ня: кі ла ват-га дзі на, то на-кі ла метр-га дзі на, са -
ма лё та-вы лет, ча ла ве ка-дзень; але: пра ца дзень;

якія на зы ва юць прад стаў ні коў па лі тыч ных і ін шых гра мад скіх ру хаў: лі бе рал-дэ мак -
рат, на цы я нал-пат ры ёт, са цы ял-дэ мак рат;

з па чат ко вы мі час тка мі арт-, ві цэ-, вэб-, лейб-, мак сі-, мі ні-, обер-, ун тэр-, штаб-
(штабс-), экс-, прэс-, блок-: арт-га ле рэя, ві цэ-прэм’ер, вэб-ста рон ка, лейб-гвар дыя, мак -
сі-прэс, мі ні-матч, обер-май стар, ун тэр-афі цэр, штаб-рот містр, штабс-ка пі тан, экс-чэм -
пі ён, экс-прэм’ер, прэс-сак ра тар, блок-сіг нал; але: блок пост.

3. Пі шуц ца праз злу чок:
суб стан ты ва ва ныя спа лу чэн ні слоў, якія з’яў ля юц ца наз ва мі рас лін: брат-і-сяс тра;
сас таў ныя про зві шчы, імё ны і наз вы ге аг ра фіч ных аб’ек таў: Бя лы ніц кі-Бі ру ля, Ду -

нін-Мар цін ке віч, Жан-Жак Ру со, Бу рат-Ман го лія, Эль зас-Ла та рын гія, Аў стра-Вен грыя,
Ка мя нец-Па дольс кі, Бу да-Ка ша лё ва, Пе ра яс лаў-Хмяль ніц кі, Да выд-Га ра док, Ка мень-Ка -
шыр скі;

улас ныя ге аг ра фіч ныя наз вы, якія з’яў ля юц ца спа лу чэн нем на зоў ні ка з на зоў ні кам у
мес ным скло не і пры на зоў ні кам на, а так са ма па доб ны мі ін ша моў ны мі спа лу чэн ня мі слоў з
дэ, сюр: Рас тоў-на-До не, Фран кфурт-на-Май не, Па-дэ-Ка ле, Бу лонь-сюр-Мэр;

ін ша моў ныя ўлас ныя імё ны з кан ца вы мі час тка мі -хан, -шах, -па ша, -бей, -бай, -за дэ, -аг -
лы, -кы зы, -бек і інш.: Ах мат-шах, Ас ман-па ша, Із ма іл-бей, Кур ман-бай, Тур сун-за дэ,
Кёр-аг лы, Зей нал-кы зы, Ас ман-бек;

ін ша моў ныя ўлас ныя наз вы асоб і ге аг ра фіч ных аб’ек таў з па чат ко вы мі час тка мі Ван-,
Мак-, Нью-, Сан-, Санкт-, Сен-, Сент-: Ван-Дэйк, Мак-Ма гон, Мак-Кін лі, Нью-Кастл,
Сан-Се бас ць ян, Сан-Ма ры на, Санкт-Пе цяр бург, Сен-Санс, Сент-Эк зю пе ры;

улас ныя наз вы па се лі шчаў з па чат ко вай час ткай Усць-, Верх-, Соль-: Усць-Ка ме на горск,
Верх-Ір мень, Соль-Ілецк.

4. Ка лі ў наз ве, якая скла да ец ца з двух і больш на зоў ні каў, пер шы абаз на чае ро да вае па -
няц це, а дру гі з’яў ля ец ца ўлас ным імем, яны пі шуц ца асоб на: ра ка Днепр, го рад Мінск, вул -
кан Ве зу вій, ма ёр Кра вец, дзед Ян ка.

5. Ар тык лі і час ці цы (да, дэ, ла, ле, ля і інш.), а так са ма сло вы дэр, дон, фон, ван у ін ша -
моў ных улас ных наз вах пі шуц ца асоб на: Ле а нар да да Він чы, Шарль дэ Кас тэр, Ана рэ дэ
Баль зак, ла Ва ле та, ла Мот, ле Ша пе лье, ля Крэ зо, Ван дэр Мей лен, фон дэр Гольц, дон Ху -
ан, Люд віг ван Бет хо вен.

6. Асоб на пі шуц ца сло вы ў ге аг ра фіч ных улас ных наз вах, якія з’яў ля юц ца спа лу чэн нем
поў на га пры мет ні ка ці па рад ка ва га лі чэб ні ка з на зоў ні кам: Ста ры Свер жань, Бе лы Груд,
Кар на ты Дуб, Вя лі кія Рад ва ні чы, Ста рыя Да ро гі, Ас тра шыц кі Га ра док, Вось мая лі нія (ву -
лі ца), Пер шая па сял ко вая (ву лі ца), Пер шы чы гу нач ны (за ву лак).

§ 36. Скла да ныя пры мет ні кі

1. Пі шуц ца ра зам пры мет ні кі:
якія су ад но сяц ца са скла да ны мі на зоў ні ка мі, што пі шуц ца ра зам: чар на зём ны (чар на -

зём), во дап ра вод ны (во дап ра вод), мас тац тваз наў чы (мас тац тваз наў ства), ін ша зем ны
(ін ша зе мец), ра ды ё фі зіч ны (ра ды ё фі зі ка), жа ле за бе тон ны (жа ле за бе тон), са ма ход ны (са -
ма ход), хва ля вод ны (хва ля вод);
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якія су ад но сяц ца са сло ваз лу чэн ня мі з пад па рад ка валь най су вяз зю: ка мен на ву галь ны
(ка мен ны ву галь), на род на па э тыч ны (на род ная па э зія), агуль на а ду ка цый ны (агуль ная аду -
ка цыя), мед на руд ны, цэн траль на еў ра пей скі, улас на руч ны, цвёр да па ліў ны, круг ла га до вы,
чыр ва на бо кі;

якія су ад но сяц ца са сло ваз лу чэн ня мі дзе яс ло ваў з на зоў ні ка мі: дрэ ва ап ра цоў чы (ап ра -
цоў ваць дрэ ва), мас ла роб ны (ра біць мас ла), му ка моль ны (ма лоць му ку), кас ця рэз ны, квет -
ка вод чы, во да за бор ны, іль но це ра біль ны, ле са на рых тоў чы, лё са выз на чаль ны;

якія су ад но сяц ца са сло ваз лу чэн ня мі на зоў ні каў з лі чэб ні ка мі і пры слоў ямі ад нос най ме -
ры коль кас ці, аб’ёму, пра сто ры і інш.: двух ра зо вы (два ра зы), трох ко ла вы, двух ты ся ча га -
до вы, ся мі сот пя ці дзе ся ці га до вы, са ра каг ра дус ны, пя ці дзе ся ціп ра цэн тны, са ра ка тон ны,
шмат ра зо вы, мна га люд ны, усе ма гут ны;

пер шай час ткай якіх з’яў ля юц ца пры слоўі: моц на дзе ю чы (моц на дзей ні чаць), лёг ка па ра -
не ны (лёг ка па ра ніць), цяж каў спры маль ны (цяж ка ўспры маць), ніз ка рос лы, вы со ка а ду ка -
ва ны, сла ба са лё ны, доб раў па рад ка ва ны, ма лап рык мет ны; але: ды я мет раль на про ці лег лы
(суп раць лег лы), чыс та бе ла рус кі, яс кра ва выз на ча ны, вык люч на дас ка на лы, асаб лі ва ад -
каз ны, коль кас на ак рэс ле ны, рэз ка ад моў ны, кеп ска ўза ра ны, усе на род на аб ра ны, вы пад ко -
ва сус трэ ты, сво е ча со ва пры ня ты, ад нос на спа кой ны, бяс кон ца глы бо кі, ма тэ ры яль на за -
ці каў ле ны;

скла да ныя пры мет ні кі з дзвюх і больш лек січ ных час так, якія слу жаць для абаз на чэн ня
на ву ко вых і тэх ніч ных па няц цяў: ста ра жыт наў сход нес ла вян скі, пра ва бя рэж на за ход не -
буг скі, ста ра бе ла рус ка моў ны, ін да еў ра пей скі.

2. Пі шуц ца праз злу чок скла да ныя пры мет ні кі:
ут во ра ныя ад скла да ных на зоў ні каў, якія пі шуц ца праз злу чок: ва ку ум-на сос ны, ге не -

рал-гу бер на тар скі, ун тэр-афі цэр скі, лі бе рал-дэ мак ра тыч ны, да выд-га ра доц кі, санкт-пе -
цяр бур гскі і інш.;

час ткі якіх абаз на ча юць раз на род ныя наз вы ад па вед най пры кме ты: пры род на-гас па дар -
чы, жыл лё ва-бу даў ні чы, аг рар на-сы ра він ны, ля чэб на-пра цэ дур ны, та вар на-гра шо вы, элек -
трон на-вы лі чаль ны, на ву ко ва-тэх ніч ны, гра мад ска-па лі тыч ны, сус вет на-гіс та рыч ны,
на род на-выз ва лен чы, ся рэд не-вер хні, пры тар на-са лод кі і інш.;

час ткі якіх абаз на ча юць раў нап раў ныя па няц ці: ра бо ча-ся лян скі, рус ка-бе ла рус кі;
час ткі якіх абаз на ча юць асаб лі вас ці ці ад цен ні раз на род най якас ці: кіс ла-са лод кі, жоў -

та-зя лё ны, гор ка-са лё ны, гуч на-пя ву чы і інш.;
час ткі якіх абаз на ча юць нап рам кі све ту ў іх спа лу чэн ні: паў ноч на-за ход ні;
якія ўва хо дзяць у склад ге аг ра фіч ных наз ваў з па чат ко вай час ткай Ус ход не-, За ход не-,

Паў днё ва-, Паў ноч на-, Цэн траль на- і інш.: Паў днё ва-Аф ры кан ская Рэс пуб лі ка, За ход -
не-Сі бір ская раў ні на, Цэн траль на-Азі яц кі рэ гі ён і інш.;

па чат ко вай час ткай якіх з’яў ля юц ца ліч ба або лі та ра лю бо га ал фа ві та: 1000-га до вы, 5-па -
вяр хо вы, Т-па доб ны.

3. Скла да ныя пры мет ні кі, ут во ра ныя ад скла да ных улас ных імё наў са злуч ком, ка лі яны
ма юць пры стаў ку, пі шуц ца ра зам: за і сык кульс кі, пе ра дцянь шан скі.

4. Скла да ныя пры мет ні кі з па чат ко вай час ткай ва ен на- пі шуц ца ра зам: ва ен на па лон ны,
ва ен на па ля вы, ва ен на а ба вя за ны.

§ 37. Лі чэб ні кі

1. Пі шуц ца ра зам:
скла да ныя коль кас ныя лі чэб ні кі, апош няй час ткай якіх з’яў ля юц ца -дзя сят,

-сце, -ста, -сот: шэс ць дзя сят, дзвес це, трыс та, пяць сот;
скла да ныя па рад ка выя лі чэб ні кі, апош няй час ткай якіх з’яў ля юц ца -дзя ся ты, -со -

ты, -ты сяч ны, -міль ён ны і інш.: пя ці дзя ся ты, трох со ты, двух ты сяч ны, ся мі міль ён ны, пя -
ці міль яр дны, двух сот пя ці дзе ся ці вась міміль ён ны і інш.

2. Асоб на пі шуц ца сас таў ныя коль кас ныя, па рад ка выя і дро ба выя лі чэб ні кі: сто двац -
цаць пяць, трыц цаць тры, ты ся ча пяць сот адзін, сто двац цаць пя ты, трыц цаць трэ ці, ты -
ся ча пяць сот пер шы, два з па ло вай, пяць з чвэр ткай, тры пя тыя, пяць дзя ся тых, сем со -
тых.

3. Пі шуц ца праз злу чок:
па рад ка выя лі чэб ні кі, на пі са ныя ліч ба мі, пры спа лу чэн ні іх з кан чат ка мі, час тка мі кан -

чат каў, сас таў ны мі ча с т ка мі ў вы г ля д зе слоў: 25-ы, на 10-м км, 31-га, 10-міль ён ны, 18-міль яр д -
ны;

лі чэб ні кі, на пі са ныя сло ва мі або ліч ба мі, якія абаз на ча юць пры бліз ны лік: во сем-дзе вяць
га доў, дзве-тры га дзі ны, сё мае-вось мае ста год дзе, 2–3 га ды.
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4. Ста віц ца пра цяж нік:
у скла да ных і сас таў ных лі чэб ні ках пры бліз на га лі ку: праз трыц цаць пяць – трыц цаць

сем га доў, 50–60-я га ды;
пры ўмоў ным пе ра лі чэн ні: ар ты ку лы 2–7, 1–10 кла сы.

§ 38. Пры слоўі

1. Пі шуц ца ра зам:
пры слоўі, ут во ра ныя ад пры слоў яў пры ста вач ным спо са бам: на заў тра, на заў сё ды, на -

заў жды, на зу сім, нам но га, на коль кі, нас толь кі, наш мат, на суп раць, заў чо ра, за ле тась,
пас ля заў тра, па заў чо ра, па за ле тась, зам но га, за доў га і інш. Ад та кіх пры слоў яў трэ ба ад -
роз ні ваць спа лу чэн ні на зоў ні каў з пры на зоў ні ка мі, якія ўжы ва юц ца ў зна чэн ні да паў нен ня.
На зоў ні кі з пры на зоў ні ка мі пі шуц ца асоб на: на заў тра (ад клас ці), за дзя куй (ра біць), да заў -
тра (скон чыць); ад цям на да від на, з цям на да цям на, да ран ку, а так са ма у ад но, па двое, па
трое і інш.;

пры слоўі, якія ўтво ра ны ў вы ні ку спа лу чэн ня пры на зоў ні каў у і на з роз ны мі скло на вы мі
фор ма мі коль кас ных і збор ных лі чэб ні каў: уд вая, ут рая, уд ва іх, ут ра іх, ут рох, уча ты рох,
усе мя рых, уд вух, уд звюх, уся мёх, над вое, нат рое;

пры слоўі, ут во ра ныя ад пры мет ні каў пры ста вач на-су фік саль ным спо са бам: да бя ла, да -
чыс та, да су ха, да сы та, зда лё ку, звы со ку, зрэд ку, спра ва, сос ле пу, змо ла ду, змал ку, злёг ку,
паб лі зу, пап рос ту, па ці ху, па доў гу, па роў ну, уле ва, уп ра ва, на веч на, на доў га, на су ха, за -
жы ва, за цем на, а так са ма за ад но, наў да лую, уш чыль ную, урас сып ную, упус тую, зболь ша га,
наш то, на вош та, ні заш то, по тым, над та, зу сім, за тым, пры тым і інш. Спа лу чэн ні пры -
на зоў ні каў з зай мен ні ка мі пі шуц ца асоб на: на што, ні за што, з усім, за тым.

2. Пі шуц ца ра зам пры слоўі, якія ўтво ра ны ў вы ні ку спа лу чэн ня:
пры на зоў ні каў і скло на вай фор мы на зоў ні каў, якая са мас той на не ўжы ва ец ца: бес пе рас -

тан ку, да шчэн ту, до сыць, за муж, за па ніб ра та, зня чэў ку, зня нац ку, на воб ма цак, на о гул,
на па га то ве, на па вал, на па лам, на пе ра кор, на пе ра рэз, нап рост, на пя рэй мы, нас цеж, наў -
зда гон, наў здзіў, наў прост, наў скос, наў цёк, неў за ба ве, неў па пад, па а соб ку, паб лі зу, спа -
кон, увач чу, удоў жкі (удоўж), упо кат, упо тай, усу тыч і інш.;

пры на зоў ні каў з фор ма мі на зоў ні каў і ін шых час цін мо вы, ка лі да па доб най фор мы на -
зоў ні ка не мо жа быць да лу ча на аз на чэн не або пас таў ле на скло на вае пы тан не з ад па вед ным
пры на зоў ні кам: апоў дні, апоў на чы, да во лі, да до му, за му жам, зро ду, на ад ва рот, на ад рэз,
нак рыж, на па каз, на па ла ві ну (на па ло ву), на пе ра мен ку, нап ра кат, нап ра лом, нап рык лад,
на сі лу, нас мерць (але: не на жыц цё, а на смерць), наў да чу, на век, па во лі, пад рад, пад час,
пак ры се, уво сень, уб род, уго лас, уд зень, уг лыб, упер шы ню, уран ку, уран ні, ураз брод, усур’ёз
і інш.;

пры на зоў ні каў з фор ма мі на зоў ні каў верх, ніз, пе рад, зад, бок, га ра, высь, век, па ча так,
раз, ноч, ве чар, ра ні ца і ін шых пры ад сут нас ці пры іх аз на чэн ня або да паў нен ня: звер ху, на -
верх, уверх, увер се, да ні зу, зні зу (але: з вер ху да ні зу), на ніз, уні зе; на пе рад, упе рад, упе ра -
дзе; зза ду, на зад, узад; збо ку, на бок, убок, уба ку; да га ры, зга ры, уга ры, уга ру; увысь; уда леч;
на век, на ве кі; спа чат ку, упа чат ку; ад ра зу, ураз; уно чы, по на чы; зве ча ра (але: з ве ча ра да
ран ку), над ве чар, уве ча ры; зран ку (але: з ран ку да ве ча ра), уран ку. Спа лу чэн ні пры на зоў ні -
каў з на зоў ні кам пры на яў нас ці па яс няль на га сло ва пі шуц ца асоб на: на верх га ры, на ніз
ямы, у высь за воб лач ную, у даль па лёў, на ве кі веч ныя, у па чат ку го да, з па чат ку вяс ны.

3. Пі шуц ца ра зам пры слоўі так са ма, гэ так са ма, што дзень, што ноч (што но чы), што -
ве чар (што ве ча ра), што ты дзень (што тыд ня), што ме сяц, што год і інш.

4. Пі шуц ца праз злу чок пры слоўі па-пер шае, па-дру гое, па-трэ цяе і г.д., а так са ма ўтво ра -
ныя ад пры мет ні каў і зай мен ні каў пры слоўі, якія па чы на юц ца з па- і за кан чва юц ца на -ску
(-цку), -і (-ы), -аму (-яму), -ому, -му (-йму): па-гас па дар ску, па-бе ла рус ку, па-брац ку, па-мас -
тац ку, па-баць коў ску, па-ча ла ве чы, па-хла пе чы, па-доб ра му, па-ра ней ша му, па-даў ня му,
па-вес на во му, па-мой му, па-свой му і інш.

5. Асоб на пі шуц ца пры на зоў нік у і скло на вая фор ма поў на га пры мет ні ка ў зна чэн ні пры -
слоўя, ка лі яна па чы на ец ца з га лос най: у ад кры тую.

6. Пі шуц ца асоб на бліз кія па зна чэн ні да пры слоў яў спа лу чэн ні на зоў ні ка з пры на зоў ні -
кам:

ка лі па між пры на зоў ні кам і на зоў ні кам мож на пас та віць аз на чэн не: у мо мант (у адзін
мо мант), у ту пік (па паў у та кі ту пік, што не выб рац ца), да ас тат ку (да са ма га ас тат ку);

ка лі на зоў нік у пэў ным (ад ным) зна чэн ні за ха ваў ха ця б не ка то рыя скло на выя фор мы з
пры на зоў ні ка мі (за вык лю чэн нем на зоў ні каў верх, ніз, пе рад, зад, бок, га ра, высь, да леч,
век, па ча так, раз, ноч, ве чар, ра нак і інш.): пад па ху, пад па хі, пад па ха мі; па ча се, да ча су, з 
ча сам, у час; праз ме ру, у ме ру, па ме ры; на па мяць, на па мя ці, па па мя ці; на ру ку, не з ру кі;
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да ду шы, па ду шы; у па ру, да па ры, не ў па ру; за мя жой, за мя жу, з-за мя жы; за гра ні цай, з-за
гра ні цы.

7. Пі шуц ца асоб на нас туп ныя бліз кія па зна чэн ні да пры слоў яў спа лу чэн ні на зоў ні каў з
пры на зоў ні ка мі:

без: без упын ку, без аг ляд кі, без раз бо ру, без раз ва гі, без тол ку, без кан ца; але: бяс кон ца,
бе зу пын на, бе заг ляд на, без раз важ на, бес тал ко ва;

да: да ад ва лу, да за рэ зу, да ўпа ду, да смер ці;
на: на ба ку, на ха ду, на ля ту, на ска ку, на ві ду, на смак, на слых, на во ка, на грэх, на дзі -

ва, на сла ву, на смех, на гвалт, на злосць, на жаль;
з: з на лё ту, з раз бе гу, з раз го ну, з раз ма ху, з нас ко ку, з хо ду, з га рач кі.
8. Пі шуц ца асоб на:
спа лу чэн ні час ціц не і ні з пры на зоў ні ка вы мі фор ма мі на зоў ні каў: не ў ме ру, не ў па ру, не

ў лад, не пад сі лу, не да сме ху, не да спе ху, не да сма ку, не да тва ру, не на жарт, ні на ёту, ні
за грош;

спа лу чэн ні на зоў ні каў, якія па чы на юц ца з га лос най, з пры на зоў ні кам у: у аб хват, у аб -
дым ку, у аб мен, у аб рэз, у адзі ноч ку, у аб цяж ку, у ім гнен не і інш.;

вы ра зы: усё роў на, усё ад но, як ба чыш, як след, як ма га і інш.; але: як раз.

§ 39. Пры на зоў ні кі, злуч ні кі, час ці цы, вык ліч ні кі

1. Пі шуц ца ра зам:
пры на зоў ні кі, якія ўтва ры лі ся ў вы ні ку зліц ця пры на зоў ні ка з на зоў ні кам: за мест, на -

конт, нак шталт, звыш;
пры слоўі, якія ўжы ва юц ца ў якас ці пры на зоў ні каў і з’яў ля юц ца вы ні кам зліц ця скло на -

вых форм на зоў ні каў з пры на зоў ні ка мі: звер ху, на пе ра дзе, на пе ра кор, на сус трач (на сус трэ -
чу), упе рад, упе ра дзе, ус лед (ус лед за цяг ні ком);

злуч ні кі, якія ўтва ры лі ся ў вы ні ку зліц ця пры на зоў ні ка з зай мен ні кам ці сло ва мі коль кі,
столь кі: за тое, пры чым, пры тым, па коль кі, нас толь кі. Та кія злуч ні кі пат рэб на ад роз ні -
ваць ад сло ваз лу чэн няў пры на зоў ні каў з ад па вед ны мі зай мен ні ка мі ці не аз на чаль на-коль -
кас ны мі сло ва мі: па во лі ра біў, за тое грун тоў на (але: за што ўзяў, за тое і ад даў); па коль кі
абя цаў, трэ ба зра біць (але: бя ром па столь кі, па коль кі да мо ві лі ся);

злуч ні кі аж но, аль бо (або), ні бы, ні бы та, каб;
злуч нік ды з час ці цай і (пе ра важ на ў да лу чаль ным зна чэн ні), ут ва ра ю чы скла да ны злуч нік

дый: зраб лю дый го д зе. Скла да ны злуч нік дый, які ўжы ва ец ца пе ра важ на для да лу чэн ня
сцвяр д жэн ня за кон ча нас ці, спы нен ня дзе ян ня, не аб ход на ад роз ні ваць ад сас таў но га злуч ні ка
ды з час ці цай і са зна чэн нем да лу чэн ня: ніх то больш не пра па на ваў, ды і ні чо га не ха це ла ся;

зай мен ні кі і пры слоўі з пос тфік са мі -сь, -сьці: дзесь, хтось, дзесь ці, хтось ці, ку дысь ці,
чый сь ці, якісь ці;

зай мен ні кі з па чат ко вай уз мац няль най час ці цай а: аніх то, ані як, ані дзе, ані ку ды. Час -
ці ца а пі шац ца ра зам з час ці цай ні: ані воб лач ка, ані ні чо га, ані не ха чу.

2. Пі шуц ца асоб на сло вы ў сас таў ных злуч ні ках: та му што, так што, хі ба што, як
толь кі, як быц цам, перш чым, гэ та зна чыць, то так, а так са ма ў сло ваз лу чэн нях, якія ўжы -
ва юц ца ў фун кцыі па боч ных слоў: мо жа быць, так ка жу чы, та кім чы нам і інш.

3. Пі шуц ца праз злу чок:
скла да ныя пры на зоў ні кі з-за, з-пад, з-над, з-па між, з-па-над, па-за, па-над;
скла да ныя вык ліч ні кі, па дзыў ныя і гу ка пе рай маль ныя сло вы: о-го-го, вой-вой-вой, о-ё-ёй,

а-я-яй, дзю-дзю-дзю, ха-ха-ха, дзын-дзын-дзын, ку-ку, трах-та ра рах, уга-уга і інш.;
сло вы з пры стаў кай абы-, пос тфік са мі -не бу дзь, -ко ле чы (-коль ве чы, -коль век), час ці цай

то: абы-хто, абы-што, абы-дзе, абы-ад куль, хто-не бу дзь, дзе-не бу дзь, ку ды-не бу дзь,
як-ко ле чы (коль ве чы), ён-то, ска заць-то ска заў.

4. Зай мен ні кі абы-хто і абы-што пры спа лу чэн ні з пры на зоў ні ка мі пі шуц ца асоб на: абы ў 
ка го, абы да ка го, абы з чым.

5. Зай мен нік абы-які пры спа лу чэн ні з пры на зоў ні ка мі пе ра да ец ца або тры ма сло ва мі
(абы з які мі), або дву ма (з абы-які мі).

6. Сло вы, выт вор ныя ад пры слоўя абы-як, з прэ фік сам абы пі шуц ца ра зам: абы я ка вы,
абы я ка ва, абы я ка васць, абы я ка ва ты і інш.

7. Час ці ца та кі пі шац ца праз злу чок у сло вах ты пу ўсё-та кі, так-та кі, а так са ма ў тых
вы пад ках, ка лі яна ста іць пас ля дзе яс ло ва: прый шоў-та кі сам. Ва ўсіх ас тат ніх вы пад ках
час ці ца та кі пі шац ца асоб на: Ён та кі на ду маў ся прыйсці. Ён усё ж та кі ду мае пры ехаць.

8. Пі шуц ца асоб на час ці цы бы (б), жа (ж): прый шоў бы, прыйш ла б, ка заў жа, ча му ж, хто 
ж бы, як жа ж, а так са ма што ў та кіх спа лу чэн нях, як па куль што, амаль што, толь кі што,
са ма што, хі ба што і інш.

№ 2/1517 -29- 06.08.2008



§ 40. Пра ва піс не (ня) і ні

1. Не (ня) пі шац ца ра зам:
ка лі без не (ня) сло ва не ўжы ва ец ца: не ба ра ка, не руш, нес лух, не вук, не маў ля, не ві дзім -

ка, не за буд ка, не чысць, не лю дзім, нех рысць, ня дзе ля, ня вес тка, ня го да, няс та ча, ня быт,
ня вер’е, няз грэ ба, няд бальс тва; не на ві дзець, не па ко іц ца, нез да ро віц ца, не да ма гаць, ня мо -
жац ца, ня во ліць; не па хіс ны, не па руш ны, не за быў ны, не лю дзі мы, нех ля мя жы, не чу ва ны;
няс пын на, няў цям, ня шчад на, нель га, ня ма;

з на зоў ні ка мі, ка лі ад моўе пры дае сло ву без гэ тай час ці цы зна чэн не суп раць пас таў лен ня,
ад маў лен ня: нес пе цы я ліст, не ча ла век, не ме тал, ня тэр мін, не лін гвіст і інш., нап рык лад:
роз ні ца па між тэр мі на мі і ня тэр мі на мі, кні га пры зна ча на ў ас ноў ным для нес пе цы я ліс -
таў, не лін гвіс ту гэ тыя тэр мі ны мо гуць быць нез на ё мыя;

з пры мет ні ка мі і пры мет ні ка вы мі пры слоў ямі на -о (-а), ка лі спа лу чэн не іх з не слу жыць
не для ад маў лен ня яко га-не бу дзь па няц ця, а для вы ра жэн ня но ва га, суп раць лег ла га па няц -
ця: не вы со кі (ніз кі), не шы ро кі (вуз кі), не да лё кі (бліз кі), нес па кой ны (які хва лю ец ца), не вя лі -
кі (ма лы), не ле галь на (пад поль на, скры та), ням но га (ма ла) і інш., а так са ма з пры слоў ем няй -
на чай (аба вяз ко ва). На яў насць па яс няль ных слоў, як пра ві ла, не ўплы вае на на пі сан не ра -
зам не з пры мет ні ка мі: нез на ё мы нам аў тар, не вя до мыя на ву цы фак ты, неп ры год ны для бу -
доў лі ма тэ ры ял, няп ра віль ныя ў мно гіх ад но сі нах вы ва ды;

у дзе яс лоў най пры стаў цы не да-, якая абаз на чае не ад па вед насць пат рэб най нор ме: не да -
ліч ваць (мець менш, чым трэ ба), не да а цэнь ваць (ацэнь ваць ні жэй, чым на ле жыць), не да важ -
ваць (ад важ ваць менш, чым пат ра бу ец ца), не даг ле дзець (дзі ця), не да вы ка наць (вы ка наць
менш за нор му), не да мер ваць (ад мер ваць менш, чым трэ ба). Ад дзе я с ло ваў з пры стаў кай не да-
ад роз ні ва юц ца дзе яс ло вы з пры стаў кай да-, якія спа лу ча юц ца з не і абаз на ча юць не да ве дзе -
нае да кан ца дзе ян не: не да ву чыц ца да кан ца, не да ча кац ца ця бе, не дас ко чыць да бе ра га,
не да ся дзець да кан ца, не даг ля дзець фільм;

з дзе еп ры мет ні ка мі, пры якіх ад сут ні ча юць па яс няль ныя сло вы ці суп раць пас таў лен не:
не а су ша ныя (ба ло ты), нер жа ве ю чая (сталь), не ча ка ны (пры ход), неп рыб ра ны (па кой), не за -
чы не ныя (дзве ры), ня хо джа ная (сцеж ка); але: не за се я нае жы там по ле, не асу ша ныя да гэ -
та га ча су ба ло ты. Не (ня) пі шац ца ра зам з поў ны мі дзе еп ры мет ні ка мі і пры мет ні ка мі пры
на яў нас ці пры іх слоў вель мі, над та, зу сім, вык люч на, аб са лют на, нез вы чай на і інш.: вель -
мі не аб ду ма ны ўчы нак, вык люч на нес пры яль нае над вор’е, аб са лют на неп ры маль ная пра па -
но ва, зу сім ня кеп скі вы нік, над та ня лас ка вы пры ём;

з зай мен ні ка мі, ка лі на час ці цу не па дае на ціск і па між не і зай мен ні кам ня ма пры на зоў -
ні ка, і з па доб ны мі зай мен ні ка вы мі пры слоў ямі: не′хта, не′шта, не′ка га, не′ча га, не′ка му,
не′ча му; не′йкі, не′йчы, не′ка лі, не′ку ды, не′як, не′каль кі, не′дзе, не′ад куль; але: не ад куль, не ад -
туль (пры на ціс ку на зай мен ні ка вым пры слоўі);

у пры слоў ях: не ча ка на, не аб сяж на, неў за ба ве, не за доў га, неў па пад, не па да лёк, неў за -
мет ку, няў цям, не ха ця, нель га; у пры на зоў ні ку няг ле дзя чы на; у час ці цах няў жо, ня хай,
пос тфік се -не бу дзь (як-не бу дзь, хто-не бу дзь) і сло ве ня ма.

2. Не пі шац ца асоб на:
з дзе яс ло ва мі і дзе еп рыс лоў ямі: не ба чыў, не ве даў, не бу ду ра біць, не бя ры, не ра бі, не ку -

рыць; не ве да ю чы ку ды; ра біць не спя ша ю чы ся; ска заць не па ду маў шы;
са сло ва мі ін шых час цін мо вы, ка лі ёсць або пад ра зу мя ва ец ца суп раць пас таў лен не: не

шчас це, а ад но го ра з ва мі; лю бо га ко ле ру, толь кі не жоў та га; за хо дзіць да нас, але не час та;
не два – больш; не ка му, а вам бу дзе лепш; не паш ко джа ны, але не пра цуе неш та; ва да не га -
ра чая – ле дзь цёп лая; не да лё ка – зу сім бліз ка;

з поў ны мі дзе еп ры мет ні ка мі, ка лі пры іх ёсць па яс няль ныя сло вы: да кан ца не вы ра ша -
нае пы тан не, не па кі ну тая без ува гі па ра да, даў но не стры жа ны, цал кам не ўпэў не ны;

з дзе еп ры мет ні ка мі ў ка рот кай фор ме: у па коі (бы ло) не пры бра на, твае пра вы (бы лі) не
па ру ша ны, дзве ры не за чы не ны;

з пры мет ні ка мі, пры слоў ямі, ка лі ў якас ці па яс няль на га сло ва выс ту пае зай мен нік або
зай мен ні ка вае пры слоўе, якія па чы на юц ца з ні: ні ко му не пат рэб ны, ніх то не га лод ны, ні да 
ча го не здоль ны;

з пры мет ні ка мі і пры слоў ямі з па яс няль ным сло вам, якое мае ацэ нач нае зна чэн не якас ці: 
да лё ка не леп шы вы нік, сён ня дзень зу сім не гор шы за мі ну лы, не спе лы яш чэ яб лык;

з няз мен ны мі сло ва мі не трэ ба, не вар та, не шко да, не суп раць, якія выс ту па юць у якас ці 
вы каз ні ка;

з усі мі сло ва мі, час ткі якіх пі шуц ца праз злу чок: пас ту піў не па-сяб роў ску, зроб ле на не
па-люд ску, не на ву ко ва-па пу ляр ны фільм;

асоб на пі шуц ца час ткі вы ра зу не раз: Не раз пры хо дзі ла ся яму ха дзіць праз гэ ты лес;
у зва ро тах не хто ін шы, як; не што ін шае, як; не хто ін шы, а; не што ін шае, а, у скла дзе

якіх ёсць ад нос ныя зай мен ні кі хто, што і аз на чаль ны зай мен нік ін шы (хто ін шы, што ін -
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шае), якія ў спа лу чэн ні з не з’яў ля юц ца ад маў лен нем іх су мес на га зна чэн ня: не хто ін шы
ўзяў, як ён; не хто ін шы, а толь кі ён; гэ та не што ін шае, як вап на; гэ та не што ін шае, а
толь кі ней кі звя рок пра шмыг нуў; але: ніх то ін шы не быў, толь кі ён; ніш то ін шае не ці ка -
віць яго, ад но толь кі кні гі.

3. Ні пі шац ца ра зам:
у зай мен ні ках, ка лі ні не ад дзе ле на ад зай мен ні ка пры на зоў ні кам: ніх то, ніш то, ні ко га,

ні чо га, ні я кі, ні чый, ні я ка му, ні чый го, ні чы ім; але: ні ў ко га, ні ў якім, ні ў якія, ні да ча го, ні
да ка го;

у пры слоў ях ні ко лі, ні дзе, ні ку ды, ні ад куль, ні як, ні коль кі, ні чуць, а так са ма ў выт вор -
ных сло вах: ні чый ны, ніш та ва ты, ні я ка ва та, ні я ка ва тасць;

у сло ве ні бы (ні бы та).
4. Ні пі шац ца асоб на пе рад вы каз ні кам у да да ных час тках скла да ных ска заў, ка лі слу -

жыць для ўзмац нен ня сцвяр джаль на га зна чэн ня: Дзе б ні быў я, Мін скам га на ру ся; а так са ма 
ва ўстой лі вых уз мац няль ных зва ро тах: што ні ка жы; з кім бы то ні бы ло; што б там ні бы ло.

ГЛА ВА 8
ПРА ВІ ЛЫ ПЕ РА НО СУ

§ 41. Пра ві лы пе ра но су про стых, скла да ных, скла да нас ка ро ча ных слоў, умоў ных гра -
фіч ных ска ра чэн няў і ін шых зна каў

1. З ад на го рад ка на дру гі сло ва пе ра но сіц ца па скла дах: во-ля, тра-ва, за-яц, га-ла-ва,
ка-ва-лак, стра-ка-ты, пра-ве-рыць, пе-ра-кі-нуць.

2. Ка лі ў ся рэ дзі не сло ва па між га лос ны мі ма ец ца спа лу чэн не зыч ных, то пе ра но сіц ца на
нас туп ны ра док або ўсё гэ та спа лу чэн не, або лю бая яго час тка. Мож на пе ра но сіць: ся-стра,
сяс-тра, сяст-ра; во-стры, вос-тры, вост-ры; пту-шка, птуш-ка; кро-пля, кроп-ля;
ма-ста-цтва, мас-тац-тва, мас-тацт-ва; ра-змо ва, раз-мо ва; за-ста ва, зас-та ва;
ра-скрыць, рас-крыць, раск-рыць; бя-скрыў дна, бяс-крыў дна, бяск-рыў дна; дзя-ці-нства,
дзя-цін-ства, дзя-цінс-тва, дзя-цінст-ва; двац-цаць, два-ццаць; ка лос-се, ка ло-ссе; сол-лю,
со-ллю; па мяц-цю, па мя-ццю; мыц-ца, мы-цца; паа-ба пал, па-аба пал; на сен-не, на се-нне.

3. Пры пе ра но се нель га:
па кі даць або пе ра но сіць на нас туп ны ра док ад ну лі та ру, на ват ка лі яна ад па вя дае скла ду:

аса-ка, лі-нія, ра-дыё, еха-лі, па-коі;
раз бі ваць пе ра но сам спа лу чэн ні лі тар дж і дз, ка лі яны абаз на ча юць адзін гук [дж], [дз’]:

ура-джай, са-джаць, ра-дзі-ма, ха-дзіць. Спа лу чэн ні дж і дз мож на раз бі ваць пе ра но сам, ка лі
д ад но сіц ца да пры стаў кі, а з, ж – да ко ра ня: пад-жа ры, ад-жаць, пад-зем ны, ад-зна чыць;

ад дзя ляць ад па пя рэд няй га лос най лі та ры й і ў: сой-ка, бой-кі, май-стар, дай-сці, зай-мац -
ца, праў-да, слоў-нік, маў-чаць, заў-тра, праў-нук;

ад дзя ляць мяк кі знак і апос траф ад па пя рэд няй зыч най: буль-ба, прось-ба, вазь-му,
бур’-ян, сем’-яў, мыш’-як.

4. У скла да ных сло вах кож ная іх час тка пе ра но сіц ца згод на з пра ві ла мі пе ра но су асоб ных
слоў: се-на-ўбо-рка, збож-жа-зда-ча.

5. Не дзе ляц ца пры пе ра но се аб рэ ві я ту ры, якія пі шуц ца вя лі кі мі лі та ра мі або з’яў ля юц -
ца спа лу чэн нем лі тар і ліч баў, а так са ма гра фіч ныя ска ра чэн ні слоў і вы ра заў: ААН, ЮНЕ С КА,
НА ТА, АБ СЕ, ДАІ, АІ-95, г.д., г.зн., стст. ; не ад ры ва юц ца пры пе ра но се ад ліч баў да лу ча ныя
да іх злуч ком кан чат кі або час ткі кан чат каў: а 19-й (га дзі не), 1-га (сту дзе ня); не ад ры ва юц ца
ад про зві шчаў іні цы я лы: Я. Брыль, К.М. Міц ке віч, Я.Ф. Кар скі, Гур скі М.І.; не пе ра но сяц ца
на нас туп ны ра док зна кі пры пын ку; не пе ра но сіц ца на нас туп ны ра док злу чок (дэ фіс), які су -
па дае са зна кам пе ра но су (пры гэ тым знак пе ра но су не ста віц ца); пры пе ра но се нель га ад ры -
ваць ад ліч бы ска ро ча ныя наз вы адзі нак вы мя рэн ня: 1990 г., ХХІ ст. , 100 кг, 50 га, 2 км,
10 см, 1000 руб.

РАЗ ДЗЕЛ ІІ
ПУН КТУ А ЦЫЯ

ГЛА ВА 9
КРОП КА

§ 42. Пра ві лы пас та ноў кі кроп кі

1. Кроп ка ста віц ца ў кан цы за кон ча на га апа вя даль на га ска за: Ве чар быў цём ны і ці хі. По -
бач з чы гун кай ста яў вы со кі ста ры лес, та ем ны, па ну ры і важ ны. На стан цыі шу меў па ра -
воз та вар на га цяг ні ка, шу меў ці ха і роў на, як бы ба ю чы ся па ру шыць спа кой гэ та га ле су. За -
маў ка юць пту шы ныя звон кія спе вы, ка лі во сень пры хо дзіць у край наш ляс ны. Поз няя ноч.
Ці шы ня.
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2. Ка лі ў кан цы апа вя даль на га ска за ў дуж ках указ ва ец ца аў тар або да ец ца паш пар ты за -
цыя, то кроп ка ста віц ца пас ля ду жак: Жнеі спя ва юць у по лі, жы та гус тое жну чы (М. Танк).
Гос ця, ма ла дая дзяў чы на, ся дзе ла ў па коі і ці ха раз маў ля ла з ма ці (У. Ка рат ке віч). Вы дат ны
па эт і кры тык Мак сім Баг да но віч вы лу чаў ся глы бо кай і шы ро кай аду ка цы яй, тон кім ра зу -
мен нем па э зіі (ЛіМ).

3. Пас ля слоў і ска заў, якія з’яў ля юц ца за га лоў ка мі да тэк стаў, па пер роз на га пры зна чэн -
ня, а так са ма кніг, кар цін, філь маў і ін шых тво раў, пас ля над пі саў на шыль дах кроп ка не ста -
віц ца. Ка лі ж за га ло вак, наз ва або над піс скла да юц ца з двух або не каль кіх ска заў, то кроп ка
пас ля апош ня га ска за не ста віц ца: Рэс та ран «Ру жа». Ся мей ныя абе ды

4. Кроп кай звы чай на ад дзя ля ец ца «на зоў ны тэ мы» – наз ва прад ме та, асо бы ці з’явы, пра
якую бу дзе іс ці га вор ка ў нас туп ным тэк сце.

Нап рык лад:
Піх ты. Вы нос лі выя, гон кія, строй ныя. Яны, як гро ма ад во ды, тыр чаць з тай гі. Без су коў,

ад ны го лыя ства лы. Толь кі на са май ма ка ві не дзе-ні дзе рэ дзень кія ка ро цень кія лап кі (Я. Сі -
па коў).

Дзед Мі ро на віч. З-за яго і за піс ваю гэ та. Дзед – у ка пе лю шы, з са ха ром у ру цэ. А ба ра да…
рас кош ная, як у пра ро ка (Я. Брыль).

5. Кроп ка ста віц ца ў кан цы па бу джаль ных ска заў, ка лі про сь ба ці па жа дан не вы ка за ны
спа кой ным то нам, без кліч най ін та на цыі.

Нап рык лад:
Ні ко лі не спы няй це ся на паў да ро зе (Я. Ко лас).
Не шу мі це, вер бы, ля май го ак на (П. Броў ка).
Бя ры це, дзе ці, ко шы кі, па е дзем мы на по шу кі ту гіх ба ра ві коў (П. Пан чан ка).
Не хіт руй, Аў се еў. Тут та бе не кір маш – тар га вац ца. Та бе за га да на, ты і вы кон вай

(В. Бы каў).

6. Кроп ка ста віц ца ў кан цы скла да ных ска заў з ус кос ным пы тан нем.

Нап рык лад:
Пят ро па ды шоў і спы таў у ша фё ра, ці мож на пад’ехаць (І. Ша мя кін).
Дзед Та лаш і Мар тын Рыль ста лі ра іц ца аб тым, што ра біць да лей і ку ды іс ці (Я. Ко лас).
Мі хал ка і не ста раў ся даз нац ца, дзе бы вае яго гас па дар (К. Чор ны).

7. Кроп ка ста віц ца пас ля сцвяр джаль ных ці ад моў ных слоў-ска заў так, не і іх сі но ні маў
(ага, але, эге, ну, доб ра і інш.) пры ад сут нас ці кліч най або пы таль най ін та на цыі.

Нап рык лад:
«У біб лі я тэ ку збі ра е це ся?» – «Так».
«А вы, улас на ка жу чы, хто? Ін жы нер?» – «Не. Нас таў ні ца» (І. Ша мя кін).
«Ты мя не слу ха еш?» – «Ага» (Я. Ко лас).

8. Кроп ка ста віц ца пе рад злуч ні ка мі і, ды, а, але, ад нак і інш., ка лі яны звяз ва юць па між
са бой са мас той ныя ска зы.

Нап рык лад:
Ла ба но віч бор здзень ка кі нуў ся да фор ткі. Але там бы ло ўсё ці ха (Я. Ко лас).
Саў чан ка даз во ліў раз лі кам до б ра адас пац ца. Ды на хо ла д зе, у сы рых ні шах, не над та

спіц ца (І. Ша мя кін).

9. Кроп кай ад дзя ля юц ца асоб ныя час ткі вы каз ван ня пры пар цэ ля цыі.

Нап рык лад:
Лю дзі зма га юц ца і пе ра ма га юць. Вай ну. Страх. Го лад. Дэс па тызм, ту пасць... (І. Ша мя -

кін).
«Та ды бу дзе мір. І шчас це. І жыц цё», – ска заў я не без не ка то ра га па фа су (В. Бы каў).

10. Кроп ка ста віц ца ў кан цы руб рык пе ра лі чэн ня, ка лі гэ тыя руб ры кі з’яў ля юц ца са мас -
той ны мі ска за мі. Пас ля доў насць пун ктаў паз на ча ец ца ліч ба мі з кроп кай.

Нап рык лад:
У пас та но ве бы лі за пі са ны ча ты ры пун кты:
1. Ар га ні за ваць са юз на с таў ні каў на пад ста ве пас та но вы схо ду ад 9 лі пе ня 1906 го да.
2. Са юз ста віць са бе ас ноў най мэ тай – вес ці ба раць бу з са ма д зяр жаў ным ла дам шля хам

пра па ган ды ідэі рэ ва лю цыі ся род на сель ніц тва і рас паў сю джан ня рэ ва лю цый най лі та ра ту -
ры. Кож на му чле ну ар га ні за ва на га на с таў ніц ка га са ю за ста віц ца ў аба вя зак – ства рэн не
на мес цах рэ ва лю цый ных ячэ ек з мэ тай пры цяг нен ня най боль шай коль кас ці чле наў у са юз
на с таў ні каў.
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3. Ар га ні за ва на му на с таў ніц ка му са ю зу да лу чыц ца да Усе ра сій ска га са ю за на с таў ні каў
і ўвай сці з ім у цес ныя зно сі ны.

4. Для вя д зен ня спраў са ю за вы бі ра ец ца бю ро ў скла д зе 3-х асоб: Са до ві ча, Рай ска га і Ту ка -
лы (Я. Ко лас).

11. Кроп ка ста віц ца пас ля ўмоў ных гра фіч ных ска ра чэн няў (ак ра мя стан дар тных ска ро -
ча ных абаз на чэн няў мет рыч ных мер): г. Мінск; в. Ле бя дзі нец; г. Ка пыль Мін скай вобл.;
але: 100 г, 5 см, 3 сек і інш.

Ка лі ўмоў ным гра фіч ным ска ра чэн нем за кан чва ец ца сказ, то ў кан цы ска за дру гая кроп -
ка не ста віц ца.

Нап рык лад:
Іс ну юць ін дук цый ная элек трыч ная звар ка (то ка мі вы со кай час та ты), звар ка элек -

трон ным про мнем і інш.

12. Кроп кай ад дзя ля юц ца наз вы дзе ю чых асоб у дра ма тур гіч ных тво рах, ка лі гэ тыя імё -
ны за піс ва юц ца ў ад ным рад ку з рэп лі кай.

Нап рык лад:
Ч а р н а в у с. Мо жа, я за над та рэз ка выс ту піў. Трэ ба бу дзе па га ва рыць з ім.
В е р а. Я лі чу, што вы вель мі доб ра выс ту пі лі, і ня ма ча го вам пра ба чэн ня пра сіць (К. Кра -

пі ва).

13. Кроп ка ста віц ца ў спа сыл ках (у тым лі ку і пад рад ко вых) пры ўка зан ні на кры ні цу цы -
та ты пас ля про зві шча аў та ра, ка лі ўслед за ім ідзе наз ва тво ра гэ та га аў та ра.

Нап рык лад:
Бы ло ле та, са мая зя лё ная па ра яго (І. Ме леж. «По дых на валь ні цы»).
Тва рэц мо вы – на род. За да ча ж пісь мен ні ка – у фар мі ра ван ні, ад бо ры леп ша га, у пры вя -

дзен ні мо вы да лі та ра тур ных норм. Як ба чым, за да ча не ма лая. Мы па він ны мець мо ву пры -
го жую, гуч ную, про стую, але гнут кую і вы раз ную (Я. Ко лас. «Раз ві ваць і ўзба га чаць лі та ра -
тур ную мо ву»).

ГЛА ВА 10
ПЫ ТАЛЬ НІК

§ 43. Пра ві лы пас та ноў кі пы таль ні ка

1. Пы таль нік ста віц ца ў кан цы про ста га ска за (у тым лі ку сло ва-ска за), якім вы ра жа ец ца
пра мое пы тан не.

Нап рык лад:
Дзе вы, пес ні жніў ныя? Хто вас ад вя чор ка мі па ня се над ні ваю? (П. Броў ка).
Ад куль тут му зы ка ня сец ца? Чыя тут пес ня ў ду шу льец ца? (Я. Ко лас).
– Няў жо да ча ка лі ся? Няў жо праўда? – бы дзі ця, ра да ва ла ся дзяў чы на (В. Бы каў).
– Га? – не зра зу меў пы тан не дзед (Я. Ко лас).

2. Пы таль нік ста віц ца ў кан цы скла да на за леж на га ска за, ка лі пы тан не вы ра жа на ў га -
лоў най і да да най час тках або толь кі ў га лоў най.

Нап рык лад:
Ці ты, баб ка, не ве да еш, хто гэ та пры нёс сю ды кра сак? (Я. Ко лас).
Хто зга дае, ча го сэр ца пла ча? (П. Трус).
Край мой род ны! Дзе ж у све це край дру гі та кі знай сці, дзе б маг ла так, по руч з смец цем,

го жасць пыш ная ўзрас ці? (Я. Ко лас).
Што мо жа быць да ра жэй шае сэр цу ча ла ве ка, як у ста лых га дах па чуць ця бе, род нае сло -

ва, у чу жой ста ра не? (К. Кра пі ва).

Пы таль нік мо жа ста віц ца ў кан цы скла да на за леж на га ска за і та ды, ка лі пра мое пы тан не
зак лю ча ец ца ў да да най час тцы.

Нап рык лад:
І ска жы, дзя док, ад куль хма ры гэ тыя вы хо дзяць? (Я. Ко лас).

3. Пы таль нік ста віц ца ў кан цы скла да наз лу ча на га і бяз злуч ні ка ва га скла да на га ска за,
ка лі кож ная яго час тка або толь кі апош няя час тка вы ра жае пы тан не.

Нап рык лад:
Ці гэ та каз ку лес скла дае, ці даль ач ну ла ся ня мая і не масць пес няй па ру ша ла? (Я. Ко -

лас).
Яго пак рыў дзі лі, зня ва жы лі, а ён бу дзе кла няц ца ім? (Я. Ко лас).
Ста міў ся ў да ро зе, ды дзе спа чы ваць? (П. Броў ка).
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Пас лу хай доб ра: чу еш пес ні? (Я. Ко лас).

4. У пы таль ных ска зах з ад на род ны мі чле на мі ска за пы таль нік мо жа ста віц ца пас ля кож -
на га ад на род на га чле на з мэ тай раз дзя лен ня пы тан ня.

Нап рык лад:
Воль на іш лі яны [кал гас ні кі] пу шчай, пры ці шыў шы кро кі... Стрэл адзі но кі рэ хам тры -

вож на глу хім да ка ціў ся да іх. Што гэ та? Стрэл па ляў ні чы? Ці знак та ям ні чы? (А. Ку ля -
шоў).

ГЛА ВА 11
КЛІЧ НІК

§ 44. Пра ві лы пас та ноў кі кліч ні ка

1. Кліч нік ста віц ца ў кан цы про ста га і скла да на га ска заў, якія вы маў ля юц ца з кліч най ін -
та на цы яй.

Нап рык лад:
Эх, і пры ваб ныя ста яць лет нія дзянь кі! (І. На ву мен ка).
Што за дзяў чы на! Што за на ту ра! (Я. Ко лас).
Як ха цеў бы я па па лях прайсці і ўпіц ца іх па хам, ро са мі, паг ля дзець, зір нуць, як жы ты

рас туць, як ка ло сі кі на лі ва юц ца! (Я. Ко лас).
Цыц! Не смець ка заць мя нуш ку, а то зні му на вас пап руж ку! (Я. Ко лас).
«Ру кі ўго ру!» – грым нуў тут дзя дзь ка Мі рон... (М. Лынь коў).
Ён не служ ка тут больш – кві та! (Я. Ко лас).

Ка лі час ткі скла да на га ска за з’яў ля юц ца кліч ны мі, то яны раз дзя ля юц ца кос кай або ін -
шым зна кам пры пын ку, а ў кан цы ска за ста віц ца кліч нік.

Нап рык лад:
Якія зна ё мыя наз вы і сло вы, якая цу доў ная род ная мо ва! (П. Пан чан ка).
Ты пас лу хай, Апа нас, што за го лас, што за бас! (Я. Ко лас).
Па раўн.: Коль кі ха рас тва і ча роў на га пры ва бу ў сі ніх да лях! Коль кі но вых ма люн каў,

све жых ма ты ваў і та ем ных зда рэн няў абя ца юць яны ва чам і сэр цу па да рож на га! (Я. Ко лас).
Як хіт ра, муд ра збу да ва на! Як чыс та, хо ра ша пры бра на! (Я. Ко лас).

2. Кліч нік ста віц ца пас ля зва рот каў, якія ста яць у па чат ку або ў кан цы ска за, пас ля вык -
ліч ні каў і гу ка пе рай ман няў, што ста яць у па чат ку, у ся рэ дзі не ці ў кан цы ска за, ка лі гэ тыя
сло вы вы маў ля юц ца з кліч най ін та на цы яй.

Нап рык лад:
Пі ліп чык! Ня сі з іс топ кі, што там ёсць у нас. Лю дзям час даў но сне даць (М. Лынь коў).
Я пом ню лет нія ча сі ны і вас, грыб ныя ба ра ві ны! (Я. Ко лас).
– Гу-гу! – штось гук не, сад рыг нец ца, бах-бах! – на гук той ад за вец ца і аж па ле се пой дзе

рэ хам... (Я. Ко лас).
Там ры ба – ого-го! (Я. Маўр).

3. Кліч нік ста віц ца ў кан цы слоў і ска заў, які мі эма цы я наль на пе ра да юц ца пры ві тан ні,
раз ві тан ні, він ша ван ні, па жа дан ні, зак лі кі і інш.

Нап рык лад:
– Дзень доб ры!
– Дзень до б ры! Ся дай, ча ла ве ча! (А. Ку ля шоў).
– Доб ры дзень вам! – ска за ла, ус мі ха ю чы ся ад не ча ка нас ці і здзіў лен ня, Ве ра Сы мо наў на

(Б. Са чан ка).
Усім на ро дам – мір і шчас це! (А. Ас трэй ка).
Доб рай но чы!
Сла ва пра цаў ні кам-хле ба ро бам!
З Но вым го дам! З но вым шчас цем!
Зда роўя вам і по с пе хаў!

4. Кліч нік мо жа ста віц ца пас ля «на зоў на га тэ мы» («на зоў на га ўяў лен ня»).

Нап рык лад:
Му рог! Ды што за тра ві ца! І шоўк у ёй мяк кі і лён, і веч ная на ша кры ні ца з га ю чай жы ві -

цай-ва дзі цай ад баць каў скіх, дзе даў скіх дзён! (Я. Ко лас).
Ра дзі ма, Ра дзі ма! Зям ля ма іх про дкаў, га вор ка пя ву чая, пес ня-ду ша! Сціс ка ла ся сэр ца ад

бо лю са лод ка га, ад гор кай лю бо ві, паз на най спяр ша (А. Зво нак).
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5. Кліч нік мо жа ста віц ца ў дуж ках для вы ра жэн ня эма цы я наль ных ад но сін да змес ту вы -
каз ван ня.

Нап рык лад:
Прый шоў ад туль [з рэ дак цыі] ліст. А ў ім, як звы чай на, пі са ла ся: «...ві даць, вы (!) упер -

шы ню ўзя лі ся за пя ро...» (В. Зу ё нак).
Сцэ на (да дат ко вая), якая пад ве ша на (!) над звы чай най сцэ най, ва жыць зноў жа ні мно га

ні ма ла – со рак пяць тон... (А. Ва сі ле віч).

ГЛА ВА 12
ШМАТ КРОП’Е

§ 45. Пра ві лы пас та ноў кі шмат кроп’я

1. Шмат кроп’е ста віц ца ў кан цы апа вя даль на га ска за для абаз на чэн ня не за кон ча нас ці
вы каз ван ня.

Нап рык лад:
Ня ма Ха ты ні... Зво няць толь кі зва ны (Р. Ма чульс кі).
І змоў клі абод ва на доў га, ду ма лі кож ны пра сваё... (Б. Са чан ка).
Бе ла русь, Бе ла русь, ні кан ца, ні краю... (Я. Брыль).
Нап ра ва бу дзе ліс цвя ны ля сок. За ім вёс ка Ям шчы на. За Ям шчы най про ста да ро га на

поў дзень. Ад лі чыш па да ро зе дзве пер шыя вёс кі... (К. Чор ны).
Лю дзі ез дзяць, а ты... (Я. Брыль).

2. Шмат кроп’е ста віц ца пас ля апош ня га сло ва пе ра лі чэн ня, ка лі яно аб ры ва ец ца.

Нап рык лад:
У гэ тым кут ку між рэч ча не каль кі вё сак ма юць наз ву Руд ня: Руд ня Ма ры мо на ва, Руд ня

Ка ме не ва... (І. Ша мя кін).
Ёсць ку ля мё ты, ёсць аў та ма ты. І шаб лі, ка ра бі ны... (Б. Са чан ка).
Чу ец ца го ман мне спе лае ні вы, ці хая жаль ба па лёў, ле су вы со ка га шум-гуд шчас лі вы, пес -

ня ма гут ных ду боў... (Я. Ко лас).

3. Шмат кроп’е ста віц ца для абаз на чэн ня не ча ка ных пе ра пын каў, пе ра ры віс тас ці ў
маў лен ні, што ўзні ка юць у вы ні ку пе ра жы ван няў, хва ля ван ня ча ла ве ка або по шу ку спо са бу
вы ра жэн ня дум кі.

Нап рык лад:
– Я... так... хло пец... па да рож ны, праз ся бе сам... Я... ні чый! – і пры гэ тым ас ця рож на ён

[Сы мон] зір нуў на дзе даў кій (Я. Ко лас).
Я ха цеў ска заць, што мы... сён ня... не сус тра ка ем ся... (І. Ме леж).
Ча кай, як жа яе [нас таў ні цу] зва лі... Гм, Люд мі ла Ры го раў на... Люд мі ла Ры го раў на Ка пуц -

кая... Зда ец ца, зу сім ня даў на тое ўсё бы ло... А коль кі ча го пе ра жы та!.. (Б. Са чан ка).
А Са ва ска заў ко рат ка і про ста: «Для мя не, хоць за раз...» – «Ні чо га...– пе ра біў Пад дуб -

ны. – Толь кі кан спі ра цыя... пра шу... Ас ця рож на. Вы ву чай це сва іх лю дзей...» (П. Пес трак).
– Ан тось ка!.. род ны мой! ка наю... пе ра га рэў, ад стаў, зні каю... Вя дзі ж ты рэй, вя дзі...

адзін... як леп шы брат, як род ны сын (Я. Ко лас).
– Я спу жаў ся?! – раз га ра чыў ся Ля вон. – Я спуж… (З. Бя ду ля).

4. Шмат кроп’е ста віц ца ў па чат ку, у ся рэ дзі не, у кан цы цы та ты, каб па ка заць, што ў гэ -
тых мес цах пра пу шча ны сло вы.

Нап рык лад:
К. Кра пі ва, рас кры ва ю чы сут насць са ты рыч ных тво раў, адз на чае: «...рэ за нанс са ты -

рыч на га тво ра... за ле жыць ад знач нас ці аб’ек та, на які гэ ты твор на кі ра ва ны».
Доў гі час сяб роў скія ад но сі ны звяз ва лі І. Ша мя кі на з І. Ме ле жам. «Бе з у моў на, жы ву чы

па-су сед ску, – ус па мі нае ён, – мы час та за г ляд ва лі адзін да ад на го і вя лі ці ка выя лі та ра тур -
ныя раз мо вы, больш спа кой ныя, глы бо кія, чым на шы ка лек тыў ныя дыс пу ты...».

І. Ша мя кін ус па мі нае: «Пле нум... на дзвы чай уз ба га ціў мя не» (В. Ка ва лен ка).

5. У лек сі каг ра фіч ных пра цах пры про пус ку час ткі цы та ты-ілюс тра цыі звы чай на ста -
вяц ца дзве кроп кі.

Нап рык лад:
БАР ВЕ′ЦЬ, -ве′е; не зак. Тое, што і б а р в а в е ц ь (у 2 знач.). Гры вы кан ча лі ся тро хі на вод -

даль, а за імі.. бар ве лі ў гус той зе ле ні пля мы ўжо чыр во ных асі нак. Ка рат ке віч (Тлу ма чаль ны
слоў нік бе ла рус кай мо вы).
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6. Ка лі ска ра ча ец ца цы та та, у кан цы якой па ві нен ста яць пы таль нік або кліч нік, то гэ тыя
зна кі ста вяц ца пас ля дзвюх кро пак.

Нап рык лад:
Гэй! уз вей це сва ім крыл лем, ар ля ня ты, буй на, бур на..! (Я. Ку па ла).
Па раўн.: Гэй! уз вей це сва ім крыл лем, ар ля ня ты, буй на, бур на, на мі ну лых дзён ма гі ле,

над сан лі вас цю хаў тур най!

7. Шмат кроп’е ста віц ца ў ды я ло гу, каб пе ра даць маў чан не за мест ад ка зу на зва рот су раз -
моў цы.

Нап рык лад:
– Дык што, пай шлі?– за пы та ла ся дзяў чын ка.
– ...
– Ну, ча го ты маў чыш?

8. Шмат кроп’е ста віц ца па між аб за ца мі пры не ча ка ным пе ра хо дзе ад ад на го пла на апа вя -
дан ня да дру го га.

Нап рык лад:
Яна бы ла яш чэ зу сім ма ла дая, але на тва ры яе ля жаў ад бі так пе ра жы та га. Цес нень кія

мар шчын кі саб ра лі ся на яе лбе і ка ля ро та, сі нія кру гі бы лі пад ва чы ма, твар увесь быў за пэц -
ка ны зям лёй. Ка ро цень кі рва ны ка жу шок на ёй так са ма быў у зям лі...

Ча са вы раз дзеў ся, на б раў у квар ту ва ды і стаў умы вац ца. За ім па мы лі ся яш чэ два. Ка бе -
та пад ня ла га ла ву і пап ра сі ла даз ва лен ня па мыц ца (К. Чор ны).

Ка лі пе ра ход ад ад на го пла на апа вя дан ня да дру го га мае больш рэз кі ха рак тар, то шмат -
кроп’е ста віц ца ў кан цы пер ша га аб за ца і ў па чат ку дру го га.

Нап рык лад:
Ці пом ніць яна, што га ва ры ла вяс ною? Та ды ў са дзе бе лай пе най з ру жо вы мі пра све та мі

цві лі яб лы ні... Цві лі, каб за ўсё ле та ан то наў кі вы рас лі, пас пе лі, ста лі та кі мі, як не ка лі яна
ка за ла...

...Ус пом ні ла! Зір ну ла на Ан то на, ус міх ну ла ся, узя ла са мы боль шы яб лык і пад нес ла да
губ (І. Гра мо віч).

9. Шмат кроп’е мо жа ста віц ца пас ля «на зоў на га тэ мы».

Нап рык лад:
Ха тынь... Ма ла хто чуў, му сіць, гэ тую наз ву да вай ны. Ма ла хто ве даў і са мую вёс ку,

якая згу бі ла ся ся род ля соў і па гор каў Ла гой шчы ны.
Мак сім Ба г да но віч... Ка рот кі быў яго жыц цё вы век. Ён вы мя ра ец ца двац цац цю пяц цю га -

да мі. Мно гія лі та ра та ры ў та кім уз рос це толь кі па чы на юць тва рыць. Ён жа – за кон чыў
(А. Ба чы ла).

ГЛА ВА 13
КОС КА Ў ПРО СТЫМ СКА ЗЕ

§ 46. Кос ка па між ад на род ны мі чле на мі ска за

1. Кос кай раз дзя ля юц ца ад на род ныя чле ны ска за, якія не звя за ны па між са бой злуч ні ка мі.

Нап рык лад:
Згі ну лі сцю жы, ма ро зы, мя це лі цы (Я. Ку па ла).
Наў ко ла гуў, га ма ніў, мі ту сіў ся сал дац кі на тоўп (В. Бы каў).
Мо ла да, хо ра ша, звон ка спя ваў гар ма ніст (Я. Брыль).

Не з’яў ля юц ца ад на род ны мі чле на мі і не ад дзя ля юц ца адзін ад ад на го кос кай два дзе яс ло -
вы ў ад ноль ка вай фор ме, якія ста яць по бач, ут ва ра ю чы ў сэн са вых ад но сі нах ад но цэ лае ты -
пу: Пай ду вазь му. Пай сці да ве дац ца. Вазь мі ад ня сі. Ся дзем аб мяр ку ем. Ус тань паг ля дзі.

2. Раз дзя ля юц ца кос ка мі два або не каль кі пры мет ні каў-аз на чэн няў, якія ад но сяц ца да
ад на го і та го сло ва ў ска зе і ха рак та ры зу юць прад мет з ад на го бо ку, г.зн. на зы ва юць па доб -
ныя пры кме ты ад на го прад ме та.

Нап рык лад:
Мяк кія, лас ка выя гу кі строй ным су га лос сем па лі лі ся па па коі (Я. Ко лас).
Бе ла русь, твой на род да ча ка ец ца за ла ціс та га, яс на га дня... (М. Баг да но віч).

Раз дзя ля юц ца кос ка мі аз на чэн ні, якія абаз на ча юць ад мет ныя адз на кі роз ных прад ме -
таў.
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Нап рык лад:
На ву чэн цы гім на зій ма юць маг чы масць вы ву чаць ня мец кую, фран цуз скую, іс пан скую,

ан глій скую лі та ра ту ры.

Не раз дзя ля юц ца кос ка мі не ад на род ныя пры мет ні кі-аз на чэн ні.

Нап рык лад:
Над да лё кі мі ля са мі зві са ла тон кая бла кіт ная сму га (Я. Ко лас).
Я гля джу на зя лё нае рос лае жы та, на кру тыя му рож ныя ў лу зе ста гі  (С. Гра хоў скі).
Плы ве над ве ра сам хва ё вы душ ны пах (П. Пан чан ка).
Нас та лі ка рот кія ту ман ныя асен нія дні (Я. Ко лас).

3. Кос кай ад дзя ля юц ца ад на род ныя чле ны ска за, якія звяз ва юц ца па між са бой злуч ні ка -
мі а, але, ды (у зна чэн ні «але»), ад нак, хоць, толь кі і інш.

Нап рык лад:
Паў люк толь кі зір нуў, але ні чо га не ска заў (Я. Ко лас).
Сон ца толь кі што ўзыш ло, ад нак пры гра ва ла ўжо да во лі го ра ча (Э. Са муй лё нак).
Го лас яго ўжо быў амаль звы чай ны, толь кі хры пеў... (І. Ша мя кін).
І дзя дзь ка быў ры бак вы дат ны, хоць больш урыў ка вы, пры ват ны... (Я. Ко лас).
Дождж быў моц ны, ды ка рот кі.

4. Кос кай ад дзя ля юц ца ад на род ныя чле ны ска за, якія звяз ва юц ца пры да па мо зе пар ных
злуч ні каў як ... так і; не толь кі ... але (а) і; ка лі не ... то (дык); хоць ... але (а); хоць і не ... за тое
(ад нак); не то што ... але і і інш.

Нап рык лад:
Па жар заў ва жы лі як з ба ра каў, так і з па сёл ка (П. Пес трак).
Ма ці як нес ла па тэль ню яеч ні на стол, так і зас ты ла з ёю на паў да ро зе (І. Ша мя кін).
Каб не то што ска заць, але і па ду маць ніх то кеп ска га не мог... (І. Ме леж).
Якуб Ко лас – па эт, і па эт не толь кі ў сва іх па э мах, але і ў про зе (Б. Са чан ка).

5. Кос кай ад дзя ля юц ца адзін ад ад на го ад на род ныя чле ны ска за, якія звяз ва юц ца пры да -
па мо зе паў тор ных злуч ні каў і ... і, ды … ды, то ... то, ні ... ні, не то ... не то, ці ... ці, ці то ... ці то,
або (аль бо) ... або (аль бо) і інш.

Нап рык лад:
Я рад і сон цу, і вяс не, і дож джы ку (Я. Пу шча).
Паз бі раць іх [лю дзей] толь кі трэ ба ды на доб рую да ро гу нас та віць, ды даць ім доб ра га ка -

ман дзі ра (Я. Ко лас).
Кас цы ідуць то гра ма дою, то шну рам цяг нуць, ча ра дою, то па а соб ку, то па па ры... (Я. Ко -

лас).
Ні да леч, ні час не зас ло няць мне род ных ба роў (Я. Ко лас).
По тым чу ваць ці то пту шы ны шчэ бет-пе ра свіст, ці то вес на вое буль кан не ру ча ін

(Я. Брыль).

6. Ка лі паў тор ныя злуч ні кі і ... і, ні ... ні, то ... то звяз ва юць сло вы як ад на род ныя час ткі
ўстой лі вых (фра зе а ла гіч ных) вы ра заў, то ў іх пе рад гэ ты мі злуч ні ка мі кос ка не ста віц ца.

Нап рык лад:
і днём і ноч чу, і ту ды і сю ды, і смех і грэх, і смех і слё зы, і смех і го ра, і ско кам і бо кам, і так

і сяк, і так і гэ так, і тут і там, і ва шым і на шым, і та кі і гэ та кі, і ў хвост і ў гры ву;
ні так ні гэ так, ні бэ ні мэ, ні сёе ні тое, ні з та го ні з ся го, ні ўзад ні ўпе рад, ні жы вы ні

мёр твы, ні ры ба ні мя са, ні ка ла ні два ра, ні даць ні ўзяць, ні мно га ні ма ла, ні больш ні менш,
ні ад туль ні ад сюль, ні свет ні за ра, ні стаць ні сес ці, ні се ла ні па ла, ні слу ху ні ду ху, ні скла -
ду ні ла ду, ні гне ву ні лас кі, ні кан ца ні краю, ні сват ні брат, ні к ся лу ні к го ра ду, ні ў ко ла ні
ў мя ла, ні ў пяць ні ў дзе сяць, ні грозь бай ні про сь бай, ні спо ру ні ўма ло ту, ні до му ні ло му;

то ско кам то бо кам, то сю ды то ту ды, то ўзад то ўпе рад, то тое то сёе, то так то сяк
і інш.

7. Не ад дзя ля юц ца кос кай два ад на род ныя чле ны ска за, якія звяз ва юц ца паў тор ны мі
злуч ні ка мі, ка лі яны па вод ле сэн су і ін та на цыі ўтва ра юць адзін ства.

Нап рык лад:
Як хма ры зак ры лі і сон ца і зо ры, пай шоў [Ка лі на] пар ты за ніць да бо ру... (П. Броў ка).
Ві таю ця бе я і сол лю і хле бам! (Я. Ку па ла).
І дзень і два яны ў да ро зе (Я. Ко лас).
Ці вяс ною ці ўлет ку шмат на ро ду на па лет ку (А. Ру сак).

8. Кос кай раз дзя ля юц ца ўсе ад на род ныя чле ны ска за, ка лі па пя рэд нія з іх звя за ны па між
са бой без злуч ні каў, а нас туп ныя – пры да па мо зе паў тор на га злуч ні ка і.
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Нап рык лад:
Жыц цё чу ла ся ў тра ве, у га ёч ку, і ля соч ку, на па лях, і на лу гах, і ў зя лё нень кім лу жоч ку, і ў 

кры ніч ных бе ра гах (Я. Ко лас).
Дзень іг рае на жа лей цы, на тру бе, і на раж ку, і на сі нім трыс ня гу (М. Танк).

9. Ка лі паў тор ны злуч нік і ста іць пас ля пер ша га ад на род на га чле на, пе рад злуч ні кам так -
са ма ста віц ца кос ка.

Нап рык лад:
У пес нях жа род ны край, род ныя сло вы жы лі, і жы вуць, і жыць бу дуць (Я. Ку па ла).

10. Кос кай ад дзя ля юц ца ад на тып ныя па ры ад на род ных чле наў ска за, звя за ных па між са -
бой злуч ні кам і. (У ся рэ дзі не пар кос ка не ста віц ца.)

Нап рык лад:
Па э там сва ёй спра вы па ві нен быць кож ны: ка валь і ін жы нер, ма тэ ма тык і гіс то рык, ге -

ог раф і вык лад чык лі та ра ту ры (В. Віт ка).
Сос ны і вя зы, ду бы і асі ны ва кол во зе ра вар тай пас та лі (Я. Ку па ла).

11. Ка лі злуч нік і звяз вае больш як дзве па ры ад на род ных чле наў ска за, то пе рад ім ста -
віц ца кос ка. (У ся рэ дзі не пар, звя за ных па між са бой злуч ні кам і, кос ка не ста віц ца.)

Нап рык лад:
Ля сы ў на шай кра і не мож на сус трэць вя лі кія і ма лыя, і гус тыя і рэд кія, і хвой ныя і зме -

ша ныя.

12. Ка лі злуч нік і звяз вае не ад на тып ныя па ры ад на род ных чле наў ска за, па між імі кос ка
не ста віц ца.

Нап рык лад:
Уд зень і ўно чы над па ля мі і ля са мі чу лі ся вы бу хі сна ра даў і аў та мат ная стра ля ні на

(І. Ме леж).

§ 47. Кос ка па між сло ва мі, якія паў та ра юц ца

1. Кос кай раз дзя ля юц ца ад ноль ка выя сло вы і ра дзей – спа лу чэн ні слоў, не звя за ныя па -
між са бой злуч ні ка мі (за вык лю чэн нем і, ды), якія пе ра важ на ста яць по бач і паў та ра юц ца
для сэн са ва га пад крэс лі ван ня пра цяг лас ці, бес пе ра пын нас ці дзе ян ня, для коль кас на га або
эма цы я наль на га вы дзя лен ня прад ме таў, з’яў, асоб, для ўзмац нен ня пры кме ты і сту пе ні
якас ці, сцвяр джэн ня або ад маў лен ня і інш.

Нап рык лад:
Плы ве, плы ве за хма рай хма ра... (П. Трус).
Не ве ру, не ве ру і не ве ру. Гэ та га не маг ло быць (К. Кра пі ва).
Ні ко лі, ні ко лі ні дзе не за быць, як хлоп цы вы хо дзяць ад ран кам ка сіць (П. Броў ка).
І рэч ка ёсць. А ры бы, ры бы! (Я. Ко лас).

2. Ка лі пе рад сло вам, якое паў та ра ец ца, ста іць сло ва толь кі або і толь кі ці імен на, то кос -
ка мі вы дзя ля ец ца ра зам усё гэ та спа лу чэн не.

Нап рык лад:
Пе рад Ла ба но ві чам ус плыў воб раз Яд ві сі, і зноў аб ёй, толь кі аб ёй, па чаў ён ду маць

(Я. Ко лас).
Зна чыць, ты з ім, імен на ты з ім, а не ён з та бою (А. Ку ла коў скі).
У яго, і толь кі ў яго, ха це ла б яна ву чыц ца муж нас ці, вы са ка род ству, ад да нас ці спра ве

(А. Ва сі ле віч).

3. Ка лі пе рад кож ным сло вам, якое паў та ра ец ца, ста іць злуч нік і, то пе рад ім ста віц ца
кос ка.

Нап рык лад:
І гу дуць, і гу дуць па азі май рал лі трак та ры (М. Танк).
Глу ха шэп ча лес зя лё ны, і шу міць ён, і шу міць (Я. Ко лас).

Кос ка ста віц ца пе рад да лу чаль ны мі злуч ні ка мі і, ды, якія ста яць пры паў то ра ным сло ве з
удак лад нен нем.

Нап рык лад:
Я па ка хаў ця бе з дзя цін ства, і па ка хаў да слёз (П. Трус).

4. Кос кай не раз дзя ля юц ца пры паў тор ным ужы ван ні сло вы, якія ста яць по бач:
два сло вы, звя за ныя адзі ноч ны мі злуч ні ка мі і, ды (у зна чэн ні і): Хва ля па вет ра дры жыць

і дры жыць (Я. Ко лас). Кру гом бы ла ва да і ва да (Я. Маўр). Дні бя гуць ды бя гуць (Я. Ко лас);
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два ад ноль ка выя або ад на ка ра нё выя сло вы, ка лі нас туп нае сло ва ўжы ва ец ца з ад моў ем
не: бы ло не бы ло, пра сі не пра сі, хо чаш не хо чаш, да го ніш не да го ніш, ку піў не ку піў, зла віў не 
зла віў, дрэ ва не дрэ ва, брат не брат, і ён не ён, на сіць не пе ра на сіць, ва зіць не пе ра ва зіць, пра -
сіць не дап ра сіц ца, ча каць не да ча кац ца, ка паць не да ка пац ца, ска заць не ска жаш, зра біць
не зро біш і інш.;

два ад ноль ка выя сло вы, ка лі нас туп нае сло ва ўжы ва ец ца з час ці цай дык і паў та ра ец ца
для ўзмац нен ня ме ры дзе ян ня, сту пе ні якас ці: за кі нуў дык за кі нуў, пад ско чыў дык пад ско -
чыў, ска каць дык ска каць, стра ся нуў дык стра ся нуў, ве цер дык ве цер, па вод ка дык па вод -
ка, ча ла век дык ча ла век. Ка лі са ма лёт кру та пай шоў уніз, Саш ка не спа ло хаў ся: ска каць
дык ска каць (М. Лынь коў).

§ 48. Кос ка пры па раў наль ных зва ро тах

1. Па раў наль ныя зва ро ты, якія па чы на юц ца злуч ні ка мі як, бы, як бы, ні бы, ні бы та, быц -
цам, як быц цам, што, як і, чым, вы дзя ля юц ца кос ка мі.

Нап рык лад:
Па не бе хма ры, як па лот ны, паў ноч ны ве цер рас сці лае (Я. Ко лас).
Дзяў ча ты, ні бы ру сал кі, ка ра го ды во дзяць (П. Пан чан ка).
По ле, ні бы та пад ко вай, ак ру жа на ле сам (І. На ву мен ка).
Над во зе рам ус тае, быц цам бе лая воў на, па ху чы ту ман (З. Бя ду ля).
Зо ры вы сы па юць, бы іней... (Я. Ко лас).

2. Вы дзя ля юц ца кос ка мі спа лу чэн ні слоў як адзін, як пра ві ла, як звы чай на, як зна рок, як 
ця пер, як заў сё ды і інш.

Нап рык лад:
Мы па сіг на лу ва ен най тры во гі ўсе, як адзін, ус та ва лі на бой (П. Глеб ка).
Па жы лыя лю дзі па мя та юць, як ця пер, дзень за кан чэн ня Вя лі кай Ай чын най вай ны.
Ка ля ма га зі на, як заў сё ды, збі ра юц ца вяс коў цы.

3. Пры па раў наль ных зва ро тах са злуч ні ка мі як, як быц цам, чым і ін шых у шэ ра гу вы пад -
каў кос ка не ста віц ца.

Кос ка не ста віц ца пе рад злуч ні ка мі як і чым у спа лу чэн нях больш як (не больш як), больш
чым (не больш чым), менш як (не менш як), менш чым (не менш чым), не блі жэй як, не да лей
як, не час цей як, не ра дзей як, не іна чай як, усё роў на як і інш., якія вы ра жа юць аб ме жа ван не
ў пра сто ры, ча се, коль кас ці.

Нап рык лад:
Абоз рас цяг нуў ся больш як на вяр сту (Я. Ко лас).
Менш чым праз хві лі ну Нес ця ро віч вяр нуў ся ў ха ту (К. Чор ны).

У та кіх спа лу чэн нях кос ка пе рад як і чым ста віц ца та ды, ка лі яны сэн са ва і ін та на цый на
вы дзя ля юц ца.

Нап рык лад:
Лес пат рэ бен лю дзям не ме ней, чым хлеб (І. На ву мен ка).
Лю дзей у ле се бы ло больш, як гры боў (Я. Ко лас).

4. Не вы дзя ля юц ца кос ка мі:
ус той лі выя вы ра зы са злуч ні кам як: як ма га, як след, як мае быць, як на ле жыць, як не ў

ся бе і інш.

Нап рык лад:
Трэ ба як на ле жыць рых та вац ца ў да ро гу.
Не пас пеў Ла ба но віч як мае быць раз гле дзець гэ тыя ўбо гія апар та мен ты вар таў ні ка, як

за раз жа вып лы ла з-за дрэў яго пос таць (Я. Ко лас);
ус той лі выя па раў нан ні з як: від на як днём, гол як са кол, га лод ны як воўк, злы як са ба ка,

бе лы як па лат но, бе лы як снег, паб ляд неў як па лат но, моц ны як дуб, зда ро вы як бык, лёг кі
як пя рын ка, няў клюд ны як мя дзве дзь, пат рэб ны як па вет ра, чор ны як са жа, цвёр ды як ка -
мень, чыр во ны як рак, цём на як ноч чу, хіт ры як лі са, па лах лі вы як за яц, ха лод ны як лёд, ба -
яц ца як аг ню, бе раг чы (гля дзець) як во ка, ве даць як свае пяць паль цаў, маў чаць як ры ба, біц ца
як ры ба аб лёд, не ба чыць як сва іх ву шэй, як ру кой зня ло, як ру кой па даць, як кот нап ла каў,
рас таў як снег, лоп нуў як мыль ны пу зыр, пры стаў як сма ла, ста іць як уко па ны, спаў як за -
бі ты, рас це як на драж джах, ад чу ваць ся бе як до ма, усе як на пад бор, як на да ло ні, як на ігол -
ках і інш.
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5. Не вы дзя ля юц ца кос ка мі па раў наль ныя зва ро ты, якія з’яў ля юц ца імен най час ткай
вы каз ні ка.

Нап рык лад:
Яны для мя не як баць кі (В. Бы каў).
Ты як пес ня тая (Я. Пу шча).
Лі па ні бы цём ная хма ра за ак ном (Я. Брыль).

6. Кос ка не ста віц ца пе рад па раў наль ным зва ро там, ка лі пе рад ім ёсць час ці ца не або пры -
слоўі зу сім, амаль.

Нап рык лад:
Мі хась тры маў ся не як ста лы ча ла век (Я. Ко лас).
Яны ад чу ва лі ся бе амаль як да рос лыя лю дзі (Я. Ко лас).

7. Не вы дзя ля юц ца кос ка мі зва ро ты з як, ка лі яны ўжы ва юц ца са зна чэн нем «у якас ці»
або са зна чэн нем то ес нас ці.

Нап рык лад:
Чма руць ку ве да юць усе як ча ла ве ка з фан та зі яй (М. Лынь коў).
Ён сла віў ся ў бры га дзе як вы дат ны пад рыў нік (І. Ме леж).
Я за хоў ваю фран та выя пісь мы бра тоў і сяб роў як па мяць аб іх.
Гэ та кні га вы да д зе на як да па мож нік для сту дэн таў.
Быў дзень як дзень.
Алесь быў хло пец як хло пец.

§ 49. Кос ка пры ада соб ле ных аз на чаль ных зва ро тах і сло вах

1. Кос ка мі вы дзя ля юц ца:
да па са ва ныя аз на чэн ні, вы ра жа ныя дзе еп ры мет ні ка вы мі і пры мет ні ка вы мі сло ваз лу -

чэн ня мі, што ста яць пас ля на зоў ні ка, які па яс ня юць.

Нап рык лад:
Між імён, пра слаў ле ных на свет, бы лі імё ны на шых бліз кіх і зна ё мых (П. Глеб ка).
Вя до ма, ня ма ўжо та го пя рэс та га ды ва на, ка лі бе ла-сі нім по лы мем па лае дол, за рос лы

пра лес ка мі (І. На ву мен ка).
Сі ня во кая сму га, поў ная цеп лы ні і лас кі, пес ці ла да лё кія ля сы і куп час тыя бя ро зы (Я. Ко -

лас);

да па са ва ныя аз на чэн ні, вы ра жа ныя пры мет ні ка мі і дзе еп ры мет ні ка мі без па яс няль ных
слоў, ка лі яны ста яць пас ля на зоў ні ка, з якім звя за ны, і звы чай на ма юць пад крэс ле ную сэн -
са вую наг руз ку.

Нап рык лад:
Шу міць ра ка, вя сё лая, жы вая (А. Ба чы ла).
А пад поў нач па сы паў сня жок, за лож ны, спор ны, гус ты і су хі (Я. Ко лас).
Ха та, вы мы тая і пры бра ная, ча ка ла гас цей.
Ла ба но віч, за ці каў ле ны, гля нуў яш чэ раз на па са ду (Я. Ко лас);

да па са ва ныя аз на чэн ні, вы ра жа ныя пры мет ні ка мі і дзе еп ры мет ні ка мі (з па яс няль ны мі
сло ва мі і без іх), ка лі яны ста яць пе рад на зоў ні кам і ма юць да дат ко вае ака ліч нас нае ад цен не
(пры чы ны, ус туп кі).

Нап рык лад:
Уз ру ша ны і вы ве дзе ны з раў на ва гі, стар шы ня гроз на ўшчу вае кры ку ноў (Я. Ко лас).
За хоп ле ны гэ таю но ваю дум каю, Пра коп доў га не мо жа зас нуць (Я. Ко лас).
Па дах во ча ныя, ду жыя, хлоп цы ад ра зу ўзя лі ся за пра цу (Я. Ко лас);

да па са ва ныя аз на чэн ні, вы ра жа ныя пры мет ні ка мі і дзе еп ры мет ні ка мі з па яс няль ны мі
сло ва мі і без іх, якія ад но сяц ца да на зоў ні ка (пе ра важ на да дзей ні ка) і ста яць пе рад ім, ра -
дзей – пас ля яго, але ад дзе ле ныя ад гэ та га на зоў ні ка вы каз ні кам ці ін шы мі чле на мі ска за.

Нап рык лад:
Ма гут ныя ў сва ёй ве лі чы, ста я лі ста рыя ду бы (І. На ву мен ка).
Мок рая і пры ціс ну тая асен нім хо ла дам, ця пер гэ та рас лін насць усё яш чэ гус ці ла ся і

ўпар та зе ля не ла ся (К. Чор ны).
Іг нась вяр нуў ся да до му праз два тыд ні, схуд не лы, абар ва ны (У. Ліп скі);

да па са ва ныя аз на чэн ні, вы ра жа ныя пры мет ні ка мі і дзе еп ры мет ні ка мі, адзі ноч ныя і з па -
яс няль ны мі сло ва мі, якія ад но сяц ца да аса бо вых зай мен ні каў.
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Нап рык лад:
Пра нік ні це ся лю боўю да ма ёй Бе ла ру сі, лю дзі. Ве ліч ная і гор дая, яна та го вар тая (У. Ка -

рат ке віч).
Ра дас ная зда гад ка аза рае мя не, і, здзіў ле ны, я па во лі ўстаю ў ако пе (В. Бы каў).
Піль ны, нас ця ро жа ны, сту піў ён у ха ту (І. Ме леж).

Ка лі ў склад ада соб ле на га аз на чаль на га зва ро ту ўклю ча на ін шая ўдак лад няль ная кан -
струк цыя, то яна вы дзя ля ец ца кос ка мі: На во кал быў гус ты тра вя ніс ты луг, усы па ны, ні бы
па цер ка мі, ра сою... (Я. Сі па коў).

Ка лі да па са ва ныя аз на чэн ні не ма юць вы ра жа на га ака ліч нас на га зна чэн ня, кос ка мо жа
не ста віц ца: Пра ця ты ма ро зам снег хрус тка скры пеў пад на га мі дзе да Та ла ша і гра моз на га
Мар ты на Ры ля (Я. Ко лас).

2. Да па са ва ныя аз на чэн ні, вы ра жа ныя пры мет ні ка мі і дзе еп ры мет ні ка мі, адзі ноч ныя і з
па яс няль ны мі сло ва мі, ада саб ля юц ца і вы дзя ля юц ца кос ка мі і ў тым вы пад ку, ка лі пры іх
зай мен нік ад сут ні чае, але пад ра зу мя ва ец ца: За ня ты дум ка мі, [я] і не заў ва жыў, як на ды шоў 
ве чар.

3. Ка лі да ад на го на зоў ні ка або зай мен ні ка ў ска зе ад но сяц ца не каль кі ада соб ле ных аз на -
чэн няў, вы ра жа ных дзе еп ры мет ні ка вы мі і пры мет ні ка вы мі сло ваз лу чэн ня мі або адзі ноч ны -
мі аз на чаль ны мі сло ва мі, то яны раз дзя ля юц ца кос ка мі як ад на род ныя чле ны ска за.

Нап рык лад:
Да ні ла Пла то на віч смя яў ся шчы ра і ве се ла, гэ так жа як і яны, ма ла дыя, ба дзё рыя (І. Ша -

мя кін).
Ён [дзік], на та пы ра ны, раз’юша ны, раз’ят ра ны, ста яў не па да лё ку ад толь кі што вы ры -

тай ям кі і цяж ка ды хаў – ба кі яго ха дзі лі хо ды рам (Б. Са чан ка).

4. Не ада саб ля юц ца і не вы дзя ля юц ца кос ка мі да па са ва ныя аз на чэн ні, вы ра жа ныя
адзі ноч ны мі пры мет ні ка мі і дзе еп ры мет ні ка мі, што ста яць пас ля на зоў ні ка, які па яс ня юць і 
з якім ут ва ра юць ад но сэн са вае цэ лае.

Нап рык лад:
Плы ве, гу дзе шум гул кі, бу даў ні чы... (Я. Ку па ла).
Тра вою спе лаю, му рож най уся за пах ла се на жаць (А. Ас трэй ка).

5. Не вы дзя ля юц ца кос ка мі да па са ва ныя аз на чэн ні, вы ра жа ныя пры мет ні ка мі і дзе еп ры -
мет ні ка мі (з па яс няль ны мі сло ва мі або без іх), якія пры цес най су вя зі з дзе яс ло вам ста но вяц -
ца імен най час ткай вы каз ні ка.

Нап рык лад:
Са ша іш ла да до му вя сё лая, уз ру ша ная гуль нёй (І. Ша мя кін).
А лес, як доб ры той зна ё мы, ста іць збя ле лы, не ру хо мы (Я. Ко лас).

6. Ада саб ля юц ца і вы дзя ля юц ца кос ка мі:
не да па са ва ныя аз на чэн ні, вы ра жа ныя на зоў ні ка мі ва ўскос ных скло нах (з па яс няль ны мі 

сло ва мі і без іх), з пры на зоў ні ка мі і, ра дзей, без пры на зоў ні каў.

Нап рык лад:
Без шап кі, у ад ной гім нас цёр цы, Ва сіль з усяе сі лы пра ца ваў вёс ла мі (І. Ша мя кін).
Хут чэй бы прыйш ла зі ма, бе лая і ма ла дая, з ма лі на вы мі ма ра за мі, са зво нам кань коў на

лё дзе і на ва год няй ёл кай (П. Пан чан ка).
На га ра док паў зла цём на-шы зая хма ра, з ру жо ва-се раб рыс ты мі бе раж ка мі (С. Гра хоў -

скі);

пры дат кі, якія ад но сяц ца да аса бо вых зай мен ні каў і звы чай на ста яць пас ля іх, зрэд ку –
пе рад зай мен ні кам.

Нап рык лад:
І толь кі ён, ма роз заў зя ты, ма роз за над та зу ха ва ты, адзін па ле се па ха джае... (Я. Ко -

лас).
Вунь яны цяг нуц ца, ва ро жыя ако пы (А. Мар ці но віч).
Сын лес ні ка, я сам з ма лен ства лю біў па ліць кас цёр, па ся дзець ля вог ні шча (І. Ша мя кін);

пры дат кі, якія ад но сяц ца да на зоў ні каў, ста яць пас ля іх і не ўтва ра юць з імі цес на га сэн -
са ва га адзін ства, у тым лі ку і тыя, што да лу ча юц ца пры да па мо зе злуч ні ка як (з ад цен нем
пры чы ны).

Нап рык лад:
І мя дзве дзь, даў ні ўла дар пу шчаў, так са ма пра бі вае са бе сцеж ку, пры хо дзя чы з да лё кіх

няз ве да ных схо ваў (П. Пес трак).
Сця па на, як сме ла га сал да та, час та па сы ла лі ў раз вед ку (В. Бы каў);
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пры дат кі, якія з’яў ля юц ца ўлас ны мі імё на мі, ста яць пас ля агуль на га на зоў ні ка і ма юць
удак лад няль нае зна чэн не (пе рад імі мож на без зме ны сэн су ўста віць сло вы гэ та зна чыць, а
імен на).

Нап рык лад:
Час цей за хо дзіць ту ды і стар шы ня, За хар Ле меш (Я. Ко лас).
Гэ та быў наш су сед, Іван Бра зоў скі, Шур каў баць ка (Я. Брыль);

пры дат кі, якія ад но сяц ца да ўлас на га імя, ста яць пас ля яго і ма юць удак лад няль нае зна -
чэн не.

Нап рык лад:
Ган на, ма ці Ла ба но ві ча, бы ла жан чы на доб рая, пра ца ві тая, руп лі вая... (Я. Ко лас).
Са май вы дат най фі гу рай Ад ра джэн ня быў Фран цыск Ска ры на, сын куп ца з По лац ка

(У. Ка рат ке віч).

Пе рад улас ным імем і агуль ным на зоў ні кам пры да так ада саб ля ец ца толь кі та ды, ка лі мае
да дат ко вае ака ліч нас нае зна чэн не: Пісь мен нік-псі хо лаг, Ко лас вель мі доб ра ра зу меў ча ла ве -
чыя ха рак та ры (І. Ша мя кін).

Два пры дат кі, якія ста яць пе рад улас ным імем, кос ка мі не ад дзя ля юц ца, тры і бо лей – ад -
дзя ля юц ца: док тар тэх ніч ных на вук пра фе сар Сі дар чук І.М.; на чаль нік шта ба ка пі тан
Дзя ні саў; док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар, лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла -
русь Мац ке віч Ю.Ф.; дэ кан, док тар хі міч ных на вук, пра фе сар Ва сіль еў А.А. і інш.

Пас ля ўлас на га імя пры дат кі та ко га ты пу ад дзя ля юц ца кос ка мі: М.І. Смя ян, док тар
сельс ка гас па дар чых на вук, пра фе сар, ака дэ мік На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі,
зас лу жа ны дзе яч на ву кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

7. Вы дзя ля ец ца кос ка мі пры да так да на зоў ні ка або аса бо ва га зай мен ні ка, які ёсць або
пад ра зу мя ва ец ца ў па пя рэд нім ска зе ці ў час тцы скла да на га ска за: Дзе ж па дзеў ся той Сы -
мон? Ці дзе хо дзіць спа за ран ня, не па се да-вет ра гон? (Я. Ко лас).

§ 50. Кос ка пры ада соб ле ных ака ліч нас цях і ака ліч нас ных зва ро тах

1. Кос кай вы дзя ля юц ца ака ліч нас ці, вы ра жа ныя дзе еп рыс лоў ны мі зва ро та мі, не за леж -
на ад іх мес ца ў ска зе.

Нап рык лад:
Шчас це ў пра цы знай шоў шы, доб ра ў по лі араць (П. Броў ка).
Ніз кія со неч ныя пра мя ні, яш чэ не аб лас каў шы зям лю, зна хо дзі лі бе лас неж ную кі пень яб -

лынь і за паль ва лі яе ру жо вым свят лом (В. Ка ра ма заў).

2. Ака ліч нас ці, вы ра жа ныя дзе еп рыс лоў ны мі зва ро та мі, якія з’яў ля юц ца ўстой лі вы мі
вы ра за мі, кос ка мі не ад дзя ля юц ца.

Нап рык лад:
Яны пра ца ва лі не пак ла да ю чы рук (З. Бя ду ля).
І слу ха юць яго ву шы раз ве сіў шы (А. Ма ка ё нак).
Рас туць яны [дзе ці] тут у нас на лес гле дзя чы (Я. Брыль).

3. Вы дзя ля ец ца кос ка мі ака ліч насць, вы ра жа ная адзі ноч ным дзе еп рыс лоў ем пры дзе я -
с ло ве-вы каз ні ку.

Нап рык лад:
Раз-по раз сту ка лі, па да ю чы, спі ла ва ныя дрэ вы (П. Га ла вач).
Ус пых ва лі, тра пе чу чы, бе лыя ра ке ты (І. Ме леж).
І не ча ка на над са май га ла вою рас ка лоў ся гром, зат ра шча ла, ло мя чы ся, дрэ ва (В. Адам -

чык).

4. Ака ліч нас ці, вы ра жа ныя адзі ноч ны мі дзе еп рыс лоў ямі, не ада саб ля юц ца і не вы дзя ля -
юц ца кос ка мі, ка лі ста яць пас ля дзе яс ло ва-вы каз ні ка і сва ім зна чэн нем наб лі жа юц ца да
пры слоўя спо са бу дзе ян ня ці ча су.

Нап рык лад:
Баць ка доў га ся дзіць за ду маў шы ся, і я не ча паю гэ тых дум (Я. Скры ган).
Ле на бег ла не азі ра ю чы ся (М. Лынь коў).
Не хва лі ся сеў шы, а хва лі ся з’еў шы (Пры каз ка).
Лю дзі хут ка ўста юць, спя ша ю чы ся ап ра на юць сваё ску ра ное ад зен не (Э. Са муй лё нак).

5. Пе рад злуч ні кам і, які звяз вае дзве ака ліч нас ці, вы ра жа ныя адзі ноч ны мі дзе еп рыс лоў -
ямі або дзе еп рыс лоў ны мі зва ро та мі, а так са ма пры слоў ем з дзе еп рыс лоў ем, кос ка не ста віц -
ца, як пры ад на род ных чле нах ска за.
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Нап рык лад:
Сме ю чы ся і жар ту ю чы, дзе ці іш лі да рэч кі (Я. Ко лас).
Кру шын скі га ва рыў ці ха і не па зі ра ю чы на гос ця (З. Бя ду ля).

Пры бяз злуч ні ка вай су вя зі па між та кі мі ака ліч нас ця мі кос ка ста віц ца.

Нап рык лад:
Ган на, не азі ра ю чы ся, не слу ха ю чы ні чо га, пе ра ла зя чы пла ты, нап рас ткі праз мок рыя,

па-асен ня му го лыя ага ро ды па ля це ла да Ва сі лё ва га се лі шча (І. Ме леж).
Конь вы цяг нуў воз на цвяр дзей шую да ро гу і пай шоў раў ней, не спя ша ю чы ся (К. Кра пі ва).
Па ні зіў шы го лас, шэп там дзед ска заў з уз ру шэн нем: «У лес трэ ба пе ра бі рац ца...» (Я. Ко -

лас).

6. Ка лі ака ліч насць, вы ра жа ная адзі ноч ным дзе еп рыс лоў ем або дзе еп рыс лоў ным зва ро -
там, зна хо дзіц ца па між ад на род ны мі дзе яс лоў ны мі вы каз ні ка мі, звя за ны мі злуч ні кам і, то
яны вы дзя ля юц ца кос ка мі без злуч ні ка.

Нап рык лад:
Сон ца апус ці ла ся зу сім ніз ка і, ста міў шы ся, па ча ло хі ліц ца на за хад (Б. Са чан ка).
Ста рас та слу хаў, пры плю шчыў шы во чы, і толь кі зга джаў ся (Я. Ко лас).

7. Не ад дзя ля ец ца кос кай ака ліч насць, вы ра жа ная дзе еп рыс лоў ем або дзе еп рыс лоў ным
зва ро там, пе рад якой ста іць уз мац няль ная час ці ца і.

Нап рык лад:
Штось ці трэ ба ра біць і не ат ры маў шы звес так (А. Ку ла коў скі).
Ан тон умее га ва рыць і не па ду маў шы як след (П. Га ла вач).

8. Ка лі спа лу чаль ны злуч нік, што звяз вае два ад на род ныя дзе яс лоў ныя вы каз ні кі, ста іць
па між ада соб ле ны мі ака ліч нас ця мі, вы ра жа ны мі дзе еп рыс лоў ны мі зва ро та мі ці адзі ноч ны -
мі дзе еп рыс лоў ямі, якія ад но сяц ца да роз ных вы каз ні каў, то кос ка ста віц ца пе рад злуч ні кам 
і пас ля яго.

Нап рык лад:
Іван за цяў ды хан не, ста ра ю чы ся як най ле пей па цэ ліць, і, трош кі не пад пус ціў шы са ба ку

да ка ме ня, стрэ ліў (В. Бы каў).
Уд вух з Ан дрэ ем нес лі яны сет ку на бе раг, тры ма ю чы вус цем уго ру, і, толь кі ады шоў шы -

ся да лей ад ва ды, пе ра вяр ну лі яе ку лём на дол (Я. Ко лас).

9. Ка лі ака ліч насць, вы ра жа ная дзе еп рыс лоў ным зва ро там або адзі ноч ным дзе еп рыс лоў -
ем, ста іць пас ля злуч ні ка ці злу чаль на га сло ва, якое звяз вае час ткі скла да на га ска за, то яна
ад дзя ля ец ца кос кай без гэ та га злуч ні ка.

Нап рык лад:
Чу еш ты, як зво няць ці ха, як, па лі ві та ю чы свае, не дзе ўнуч ка слуц кае тка чы хі пра вяс -

ну шчас лі вая пяе (М. Танк).
Жан чы на ся дзе ла пе ра бі ра ю чы фар тух. А по тым паг ля дзе ла ў ак но і, не ча ка ю чы ма ёй

про сь бы, ці ха па ча ла сваё апа вя дан не (А. Ва сі ле віч).
Сон ца, зра біў шы свой што дзён ны кру га бег, апус ці ла ся зу сім ніз ка і, ста міў шы ся, па ча ло

хі ліц ца на за хад (Б. Са чан ка).

10. Вы дзя ля юц ца кос ка мі ака ліч нас ці, вы ра жа ныя дзе еп рыс лоў ным зва ро там, і адзі ноч -
нае дзе еп рыс лоўе ў па зі цыі пас ля злуч ні ка а, які звяз вае два ад на род ныя дзе яс лоў ныя вы -
каз ні кі з суп раць лег лым зна чэн нем.

Нап рык лад:
Ла ба но віч не спы ніў ся, а, выб раў шы больш зруч нае мес ца, сме ла ру шыў на пе рад (Я. Ко -

лас).
Ён не га ва рыў, а, ма ха ю чы ку ла ка мі, кры чаў (П. Пес трак).

11. Ка лі злуч нік а па сэн се не пас рэд на звя за ны з ака ліч нас цю, вы ра жа най дзе еп рыс лоў -
ем, та ды пас ля яго кос ка не ста віц ца.

Нап рык лад:
Ры гор доў га шу каў вы хад, а знай шоў шы, ве се ла ўсміх нуў ся і вый шаў з ква тэ ры (Ц. Гар -

тны).
Са дзі ла ся [сон ца] на хва лі ве лі зар ным чыр во ным кру гам, а су тык нуў шы ся з ва дою, ува -

ча від кі змя ні ла фор му (А. Ку ла коў скі).

12. Ака ліч насць, вы ра жа ная адзі ноч ным дзе еп рыс лоў ем або дзе еп рыс лоў ным зва ро там,
пры якіх ста яць час ці цы толь кі, на ват, ра зам з імі ад дзя ля ец ца кос кай.
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Нап рык лад:
Толь кі прай шоў шы амаль паў да ро гі, [дзед] за пы таў: – Ну, а як у ця бе ў шко ле? (П. Броў -

ка).
На ват узяў шы кні гу пер шы раз у ру кі, ра зу ме еш, як та бе па шчас ці ла.
З краю на ляс ных пра га лах ста я лі ма ла дыя бя роз кі, толь кі-толь кі вы пус ка ю чы па ху -

чыя ліс точ кі і на да ю чы ле су асаб лі вую ча роў насць (Я. Ко лас).

13. Ка лі ада соб ле ная ака ліч насць, вы ра жа ная адзі ноч ным дзе еп рыс лоў ем або дзе еп рыс -
лоў ным зва ро там, звя за на з ас тат няй час ткай ска за злуч ні ка мі ні бы, як бы, быц цам і інш., то
кос ка ста віц ца пе рад ад па вед ным злуч ні кам.

Нап рык лад:
Яна [ма шы на] то бег ла ве се ла, жва ва, ка лі бы ло роў на, то гу ла і стаг на ла, быц цам злу ю -

чы ся, што яе не пус ка юць (Я. Скры ган).
Буш мар пра вёў ру кою па тва ры, як бы зні ма ю чы з яго штось ці чу жое і неп ры ем нае

(К. Чор ны).
Ле нач ка пры па ла тва рам да ма іх гру д зей, ні бы ха ва ю чы яго і ад мя не і ад ся бе (Я. Брыль).

14. Пры ада соб ле най ака ліч нас ці, вы ра жа най дзе еп рыс лоў ем або дзе еп рыс лоў ным зва ро -
там, за мест кос кі мо жа ста віц ца пра цяж нік, ка лі дзе еп рыс лоўе вы раз на вы дзя ля ец ца сэн са ва.

Нап рык лад:
Не шу ка ю чы – не зной дзеш (Пры каз ка).
І па ма гаць яму трэ ба – уме ю чы (Я. Брыль).

15. Вы дзя ля ец ца кос ка мі ака ліч насць, вы ра жа ная на зоў ні ка мі ва ўскос ных скло нах з
пры на зоў ні ка мі на су пе рак, у ад па вед нас ці, са зго ды і ін шы мі са зна чэн нем пры чы ны, умо -
вы, ус туп кі, спо са бу дзе ян ня.

Нап рык лад:
На су пе рак лі хой сты хіі, на гэ тай згру джа най жар стве, уз няў шы ве жы за ла тыя, пры го -

жы го рад рас цві це (П. Глеб ка).
Мак сі ма ў ва ен на-мар ское ву чы лі шча не пры ня лі, і ён, на пе ра кор жа дан ню баць коў, на

злосць усім, па е хаў у мар скі тэх ні кум (І. Ша мя кін).
Двац цаць вось ма га лі пе ня, у вы ні ку абы ход на га ма неў ру і ба я вой ата кі, вой скі Пер ша га

Бе ла рус ка га фрон та ава ло да лі Брэс там (У. Кар паў).
У вы пад ку якой пат рэ бы, звяр тай це ся па да па мо гу (І. Ша мя кін).
Няг ле дзя чы на тры вож ны час, ры нак жыў сва ім звы чай ным жыц цём (А. Які мо віч).
У ад па вед нас ці з за ко нам, кож ны мае пра ва на пра цу.

Пры та кіх ака ліч нас ных кан струк цы ях з не ка то ры мі пры на зоў ні ка мі да пус ка ец ца ад -
сут насць кос кі, ка лі яны сэн са ва і ін та на цый на не вы дзя ля юц ца.

Нап рык лад:
А млын – доб ры пункт, дзе мож на ў вы пад ку пат рэ бы сха вац ца (З. Бя ду ля).
У ад па вед нас ці з над вор’ем гэ так жа час та змя няе свой ко лер і во зе ра (В. Вольс кі).

16. Кос ка мі вы дзя ля юц ца ін фі ні тыў ныя зва ро ты, ка лі яны да лу ча юц ца да вы каз ні ка
пры да па мо зе злуч ні каў каб, для та го каб, з тым каб, за мест та го каб і інш.

Нап рык лад:
На тое ён і лес, каб шу мець (К. Кра пі ва).
Зра бі лі б што-не бу дзь ка рыс нае, за мест та го каб гу ляць.

17. Не вы дзя ля ец ца кос ка мі ін фі ні тыў ны зва рот з каб, ка лі ён ува хо дзіць у пы таль ную
сін так січ ную кан струк цыю з па чат ко вым што: Што каб пай сці ў ад па чы нак? А што каб
ска заць? А што каб зап ра сіць іх у гос ці? і інш.

18. Кос ка мі мо гуць вы дзя ляц ца ака ліч нас ці, вы ра жа ныя пры слоў ямі або пры слоў ны мі
зва ро та мі, што ад но сяц ца да вы каз ні ка і ма юць зна чэн не заў ва гі.

Нап рык лад:
Хве дар бег, ас ла бе ла і няў цям на, ужо не вы бі ра ю чы шля ху (В. Бы каў).
Са ба ка ўсё бра хаў, за лож на і ад на тон на (К. Кра пі ва).

§ 51. Кос ка пры сло вах і спа лу чэн нях слоў, якія ўдак лад ня юць або аб мя жоў ва юць зна -
чэн не ін шых слоў у ска зе

1. Кос ка мі вы дзя ля юц ца ака ліч нас ці, вы ра жа ныя сло ва мі і спа лу чэн ня мі слоў са зна чэн -
нем мес ца, ча су, спо са бу дзе ян ня і інш., якія ста яць по бач і ўдак лад ня юць, кан крэ ты зу юць
ці ўзмац ня юць сэнс па пя рэд ніх слоў, што ма юць больш шы ро кае зна чэн не.
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Нап рык лад:
Тут, на вы со кай і да во лі пра стор най пля цоў цы, і знай шло са бе ці хі пры пы нак ся ло Вер -

хань (Я. Ко лас).
За два ром, на бя ро зах, бы ла па се ка – больш за дзя ся так лі па вых вул ляў (М. Луп ся коў).
Ад туль, не дзе з-за ўзгор ка, да но сі лі ся не вы раз ныя, як бы пры глу ша ныя, гу кі (К. Кра пі ва).
А бы ло гэ та ты дзень та му, у ня дзе лю, пад ве чар (Я. Брыль).

2. Ка лі дру гая ака ліч насць мае больш шы ро кае зна чэн не, чым па пя рэд няя, то яна не
ўдак лад няе, а толь кі па яс няе па пя рэд нюю і кос ка мі не вы дзя ля ец ца.

Нап рык лад:
Зу сім інакш іш ло жыц цё ў сас ня ку за го ра дам, дзе быў штаб фрон ту (І. Ме леж).
Яш чэ зран ку на дру гі дзень па вёс цы па нес ла ся чут ка пра гэ та зда рэн не.

3. Ка лі дру гая ака ліч насць у ад но сі нах да па пя рэд няй мае больш вуз кае зна чэн не, але па
сэн се і ін та на цый на не вы дзя ля ец ца, то па між імі кос ка не ста віц ца.

Нап рык лад:
А там за во зе рам, як струн ка, пра лег ла роў нень ка чы гун ка (Я. Ко лас).
На ба ло це па а ба пал да ро гі рас лі кус ты ла зы і алеш ні ку (Я. Ко лас).
Дзя лі лі лу жок най час цей у ня дзе лю пад ве чар (Я. Брыль).

4. Ка лі ў ска зе ста яць по бач ад на за ад ной тры і больш ака ліч нас ці, з якіх нас туп ная ўдак -
лад няе па пя рэд нюю, але апош няя не мае ўдак лад няль на га зна чэн ня, то пас ля яе кос ка не ста -
віц ца.

Нап рык лад:
Там, на ўзлес сі, на вы со кім дрэ ве з раз га ліс тай кро най у гняз дзе шча бя та лі пту ша ня ты.

5. У тво рах мас тац кай лі та ра ту ры і ў пе ры я дыч ным дру ку пры вы дзя лен ні ўдак лад няль -
ных ака ліч нас цей з уз мац няль ным зна чэн нем ча сам ужы ва ец ца пра цяж нік.

Нап рык лад:
Стрэ лы чут ны толь кі не дзе да лё ка – у ле се (Я. Скры ган).

6. Кос ка мі вы дзя ля юц ца ака ліч нас ці, вы ра жа ныя сло ва мі і спа лу чэн ня мі слоў, якія
ўдак лад ня юць, пад крэс лі ва юць зна чэн не па пя рэд ня га пры мет ні ка, зай мен ні ка і інш.

Нап рык лад:
З яс на га, без адзі най хму рын кі, глы бо ка га не ба рос сы пам зо рак свя ціў поў ны ме ся чык

(І. Ша мя кін).
Кры ху да лей ста я ла не вя лі кая, хат на дзе сяць, вё сач ка (Я. Сі па коў).
Хва ліс тыя, доў гія, ле дзь не ў по яс, ва ла сы... бы лі нез вы чай на га, по пель на га ко ле ру

(Т. Бон дар).

7. Кос ка мі вы дзя ля юц ца спа лу чэн ні слоў і асоб ныя сло вы, якія ўдак лад ня юць або аб мя -
жоў ва юць, вы дзя ля юць ці ўзмац ня юць сэнс па пя рэд ніх ці нас туп ных слоў, да лу ча ю чы ся да
іх не пас рэд на або пры да па мо зе вы ра заў у тым лі ку, у тым лі ку і, ап ра ча (ап роч), ак ра мя,
амаль, за вык лю чэн нем, га лоў ным чы нам, па про зві шчы (па мя нуш цы і інш.), гэ та зна чыць,
так зва ны, або, ці (у зна чэн ні «гэ та зна чыць»), асаб лі ва, на ват, нап рык лад, як, у пры ват -
нас ці, і ў пры ват нас ці, і пры тым і інш.

Нап рык лад:
Усе па ле шу кі, у тым лі ку і ста рас та, пі саць не ўме лі (Я. Ко лас).
Ва да ў Нё ма не, на ват ка ля бе ра га, не ідзе, зда ец ца, а бя жыць (Я. Брыль).
Усе птуш кі, і на ват не па сед лі выя крык лі выя ве раб’і, сха ва лі ся ад на валь ні цы (Я. Маўр).
Доб ра па ма гае пад бел суп роць па даг ры, ці, як ця пер ка жуць, ад кла дан ня со лі (В. Вольс кі).

8. Ка лі спа лу чэн ні слоў з ап ра ча, ак ра мя і ін шы мі ма юць пры са бе ўзмац няль ную час ці цу
і, то яны звы чай на кос ка мі не вы дзя ля юц ца.

Нап рык лад:
Па бы ваў ля кры ні цы нех та і ак ра мя нас.

§ 52. Кос ка пры па боч ных і ўстаў ных кан струк цы ях

1. Кос ка мі вы дзя ля юц ца па боч ныя сло вы і кан струк цыі, якія ста яць у ся рэ дзі не або ў па -
чат ку ска за: бе зу моў на, бяс спрэч на, вя до ма, ка неч не, зра зу ме ла, на пэў на, сап раў ды,
праўда, пэў на, ві да воч на, ві даць, зда ец ца, зда ва ла ся, ма быць, маг чы ма, мо жа, му сіць, няй -
на чай, ба дай, знаць, ня бось, ча сам, бы вае, бы ва ла, як вя до ма, як ві даць, па ўсім ві даць, мо жа 
быць, ча го доб ра га, та го і гля дзі, са мо са бой ра зу ме ец ца і інш.
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Нап рык лад:
І я, бе зу моў на, шчас лі вы і рад, што доб ра за ро дзіць гус тая пша ні ца (П. Глеб ка).
Ла ба но віч, ві да воч на, быў за да во ле ны, што не трэ ба доў га шу каць фур ман кі (Я. Ко лас).
За хар Кры мя нец зір нуў на зор кі, па ду маў пра ма роз, які, няй на чай, збя рэц ца да ра ні цы

(М. Лынь коў).
Але рас стац ца нам час нас ту пае; пэў на, ужо до ля та кая ў нас (М. Баг да но віч).
Ха це ла ся мне, вя до ма, па чуць ад Ко ла са неш та нез вы чай нае, важ нае (Я. Брыль).
Не мо жа быць, ка неч не, і раз мо вы, каб да рос лы ча ла век нац ка ваў юна ка на юна ка (У. Ка -

рат ке віч).
Ад ра зу пас вят ле ла. Ві даць, ужо ўзыш ло сон ца (І. Ме леж).
Як ра дас на ён сус тра каў, бы ва ла, Вя лік дзень (Я. Ко лас).

2. Не вы дзя ля юц ца кос ка мі тыя сло вы, якія ўжы ва юц ца ў ро лі ма даль най час ці цы або са
зна чэн нем пры слоўя і вы ра жа юць сцвяр джэн не, уз мац нен не: мо жа, няй на чай, пэў на, на -
пэў на, ка неч не, сап раў ды, ча сам, бы вае, бы ва ла, ба дай, ба дай што, мо (усе ча ная фор ма сло -
ва мо жа) і інш., а так са ма сло вы ві даць, зда вац ца, якія ў ска зе выс ту па юць вы каз ні кам.

Нап рык лад:
Мо жа за якой паў га дзі ны ба таль ён па вуз кіх і сліз кіх хо дах, тран шэ ях быў вы ве дзе ны ў

лаг чы ну... (І. Ша мя кін).
Ця пер зі ма на пэў на ля жа (Я. Ко лас).
Та кія кор чмы-стан цыі Мін скі тракт меў ба дай праз кож ныя дзе сяць кі ла мет раў (З. Бя -

ду ля).
Мі кі та – не лю дзі мы, уд зень яго ба дай што і не спат ка еш на лю д зях... (Я. Ко лас).
Ды міць ту ман. Мо лепш пе ра ча каць, па куль за ра не пры ад чы ніць дзве ры? (М. Танк).
Ад туль ві даць ад ра зу пяць азёр (Я. Брыль).
Ча са мі Ла ба но ві чу зда ва ла ся, што вы ні кі да сяг ну ты ня з нач ныя (Я. Ко лас).

3. Вы дзя ля юц ца кос ка мі спа лу чэн ні слоў і ска зы, якія ма юць зна чэн не эма цы я наль най
ацэн кі фак таў рэ ча іс нас ці, а так са ма пе ра да юць па чуц цё вую рэ ак цыю на тыя фак ты, пра
якія га во рыц ца ў ска зе: на жаль, на вя лі кі жаль, на шчас це, як на тое шчас це, на маё здзіў -
лен не, як на тое лі ха, як на грэх, як на тую бя ду, хва ро ба на іх і інш.

Нап рык лад:
Аж тут, як на тое шчас це, ста іць саг ну тая бя рэ зі на (С. Гра хоў скі).
Ха та бы ла, на шчас це, ужо аб жы тая (П. Пес трак).
Але, на маё здзіў лен не, ён ад каз вае зу сім не так, як я ду маў (А. Асі пен ка).
Як на грэх, лоў быў шчас лі вы (Я. Ко лас).
На ват со рам на хат ніх зір нуць: ці не ўця мі лі, хва ро ба на іх, ад ча го мой тва рык смя ец ца,

ад ча го маё сэр цай ка б’ец ца (М. Баг да но віч).

4. Кос ка мі вы дзя ля юц ца сло вы, спа лу чэн ні слоў і ска зы, якія па каз ва юць на кры ні цу па -
ве дам лен ня, на пры на леж насць вы ка за най дум кі: па-мой му, па-твой му, па-яго на му, па-ва -
ша му, па-іх ня му, маў ляў, ду маю, на мой пог ляд, з пун кту гле джан ня (ка го-не бу дзь), на дум -
ку (ка го-не бу дзь), як вя до ма, як ка жуць, як лю дзі ка жуць, як той ка заў і інш.

Нап рык лад:
Гэ та, па-мой му, і ёсць сап раў дная су вязь з жыц цём (К. Чор ны).
Вы хо дзіць, па-яго на му, што ле дзь не са мі мы ві на ва ты, а не той, што на ша даб ро кра дзе

(Я. Брыль).
Яш чэ, як той ка заў, не ўсё скон ча на (Я. Брыль).

5. Кос ка мі вы дзя ля юц ца сло вы, спа лу чэн ні слоў і ска зы, якія пе ра да юць ад но сі ны да спо -
са бу вы ра жэн ня дум кі, ма ты ва цыю спо са бу вы каз ван ня ці вы ба ру сты ліс тыч ных срод каў
мо вы: ад ным сло вам, сло вам, што на зы ва ец ца, ска жам, як га во рыц ца, як гэ та га во рыц ца,
інакш ка жу чы, ка ра цей ка жу чы, улас на ка жу чы, пра сцей ка жу чы, шчы ра ка жу чы, не пры
вас ка жу чы, праўдзі вей ска заць, пап раў дзе ска заць, так ска заць, з даз во лу ска заць, я ска -
заў бы і інш.

Нап рык лад:
Ска жам, аб ва дзе га мон кі не бы ло спрад век, бо ха па ла нам заў сё ды і азёр, і рэк (А. Ас трэй -

ка).
Шчы ра ка жу чы, я толь кі лі чу ся бры га дзі рам (А. Асі пен ка).

6. Кос ка мі вы дзя ля юц ца сло вы, спа лу чэн ні слоў і ска зы, што вы ра жа юць ад но сі ны га во -
ра чай асо бы да слу ха ча: ба чыш (бач), пры знац ца, ка жаш, ка жа це, ве да еш, ве да е це, ра зу ме -
еш, ра зу ме е це, па вер це, вы ба чай це, да руй це, да руй це мне, ка лі лас ка, ка лі хо ча це ве даць, ці
дас це ве ры, зра бі це лас ку і інш.
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Нап рык лад:
Але ж язык у ця бе, да руй мне, як тая мян таш ка (М. Лынь коў).
На пі шы мне, ка лі лас ка, пі сям ко да ха ты! (Я. Ко лас).
Я, шчы ра пры знац ца, і за гад на вас пад рых та ваў (А. Асі пен ка).

7. Кос ка мі вы дзя ля юц ца сло вы і спа лу чэн ні слоў, якія слу жаць срод ка мі су вя зі асоб ных
час так вы каз ван ня і ўказ ва юць на пас ля доў насць, аб ме жа ван не, удак лад нен не, су пас -
таў лен не або аб’яд нан не час так тэк сту, на вы ра жэн не вы ні ку, зак лю чэн ня і пад.: па-пер шае,
па-дру гое, па-трэ цяе і інш., пер шае, дру гое, трэ цяе і інш., на рэш це, зна чыць, да рэ чы, на о -
гул, ад нак, пры нам сі, на ад ва рот, з ад на го бо ку, з дру го га бо ку, у сваю чар гу, ра зам з тым,
у п ры ват нас ці, між ін шым, між тым, да та го ж, та кім чы нам, га лоў ным чы нам, па край -
няй ме ры і інш.

Нап рык лад:
Тур се віч – гэ та мой нас таў нік і мой зям ляк, пры нам сі, ад нае во лас ці (Я. Ко лас).
Ва ло дзь ка вып ра сіў, на рэш це, у рэ дак та ра даз вол па е хаць на ра ён (Я. Брыль).
Спаз ні лі ся, ад нак, на вя лі кае спат кан не, трэ ба бы ло ра ней (В. Бы каў).
Мі ко ла быў, між тым, до ма (К. Чор ны).
З дру го га бо ку, Яд ві сі бы ло ці ка ва пас лу хаць, як вёў сваю ра бо ту ў шко ле нас таў нік...

(Я. Ко лас).
Па край няй ме ры, для яго ні чо га ўжо не бу дзе (В. Бы каў).
Та кім чы нам, усе ня яс нас ці, сум нен ні, пры не се ныя Саў кам, ця пер раз ве я лі ся (Я. Ко лас).

8. Ка лі сло ва на рэш це не вы кон вае фун кцыі па боч на га сло ва і вы ра жае ча са вае зна чэн не,
то яно кос ка мі не вы дзя ля ец ца.

Нап рык лад:
На рэш це да Па на са па ды хо дзіць шы ро кі ча ла век з жор сткі мі ву са мі (Я. Ко лас).
Тым ча сам по езд з кож най хві лі най наб лі жаў ся да вак за ла і на рэш це спы ніў ся (Я. Ко лас).

Ка лі сло ва ад нак у па чат ку ска за ці дру гой час ткі скла да наз лу ча на га ска за і пры ад на род -
ных чле нах ужы ва ец ца як суп ра ціў ны злуч нік, яно кос кай не ад дзя ля ец ца.

Нап рык лад:
Тур ку ста ла ляг чэй ад тае пах ва лы, ад нак ён пра ста душ на пры знаў ся (В. Бы каў).
Трэ ба бы ло пас паць. Ад нак ча мусь ці не спа ла ся.

9. Спа лу чэн ні слоў між тым, тым не менш, да та го ж, якія ўжы ва юц ца ў па чат ку ска за
або дру гой час ткі скла да на га ска за, вы кон ва юць фун кцыю злуч ні ка і кос кай не ад дзя ля юц -
ца.

Нап рык лад:
У вас на мяс тэч ка мно га сі лы не пат ра бу ец ца, між тым ва кол вя лі кая пат рэ ба ў лю дзях

(Ц. Гар тны).
На два рэ ноч. Між тым спаць не хо чац ца (І. Ме леж).
Тым не ме ней ён [Ла ба но віч] ус таў і ру шыў у той бок, ку ды па е ха ла дзяў чы на (Я. Ко лас).
Да та го ж Мі ніч яш чэ меў не да хоп у вы маў лен ні: ён ша пя ля віў (Я. Ко лас).

10. Кос ка мі вы дзя ля юц ца сло вы і спа лу чэн ні слоў, якія не ма юць улас на сін так січ на га
зна чэн ня і ўво дзяц ца ў сказ без якой-не бу дзь ма ты ва цыі: гэ та, гэ та са мае, ну, вот, са мо са -
бой, знац ца, зна чыц ца, ста ла быць, так ска заць, брат ты мой, ту дэ ма-сю дэ ма, ка лі на-ма -
лі на і інш.

Нап рык лад:
Зу сім не тое вый шла, зу сім не тое, што трэ ба бы ло на шай, зна чыц ца, вёс цы (М. Лынь -

коў).
Про ста, ну, сім па ты зу юць адзін дру го му ма ла дыя, хі ба ж ім і не па га ва рыць, хі ба ж ім і

не пас мя яц ца (М. Лынь коў).
Ту дэ ма-сю дэ ма, ку ды тут са дзіц ца! (Я. Ку па ла).
Ча го яны, ка лі на-ма лі на, там? (І. Ме леж).

11. Кос ка мі вы дзя ля юц ца па боч ныя сло вы і спа лу чэн ні слоў, якія ўва хо дзяць у склад ін -
шых па боч ных ці ўстаў ных ска заў, ада соб ле ных зва ро таў, удак лад няль ных ці ін шых вы дзе -
ле ных зна ка мі пры пын ку час так ска за.

Нап рык лад:
Нем цы, як ты, ма быць, ве да еш, ад на ві лі за вод у Гу до ве (Б. Са чан ка).
Бо ты – і вы цер іх, зда ец ца! – усё ж та кі нас ля дзі лі на чыс тай чыр во най пад ло зе

(Я. Брыль).
Не буд ку мае Жук – па ла цы (хоць не свае, вя до ма, пра цы) (К. Кра пі ва).
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Лю дзі слу ха лі ўваж лі ва, ба ю чы ся, ві даць, пра пус ціць хоць ад но сло ва (П. Пес трак).
Мы зай шлі ў край нюю ха ту, па бу да ва ную, на пэў на, пас ля вай ны.
Не ча ка ю чы, як ві даць, да лей шай раз мо вы, жан чы на хут ка вый шла з ха ты (П. Га ла вач).

12. Ка лі па боч нае сло ва ста іць пе рад ада соб ле ным зва ро там, па боч ным ска зам або ўдак -
лад няль най кан струк цы яй, то яно ўва хо дзіць у іх склад і кос кай не ад дзя ля ец ца.

Нап рык лад:
Стар шы ня ім клі ва абы хо дзіць ва кол ма шы ны, няй на чай пры гля да ю чы ся нес па кой ным

во кам да яе пак ла жы (І. Ша мя кін).
Плы лі ў вяс но вую сінь за ак но мяк кія акор ды, уз ды ха ла мо ра, і, мо жа зас лу хаў шы ся гэ -

тай му зыч най вяс ной, не па да ва лі свай го го ла су гар ма ты (І. На ву мен ка).
Ад не куль, ма быць з пе чы, да іх кі ну ла ся жан чы на (В. Бы каў).

13. Па між па боч ны мі сло ва мі, спа лу чэн ня мі слоў і ска за мі, якія ідуць ад но за ад ным, ста -
віц ца кос ка.

Нап рык лад:
Сло вам, на на ша шчас це, ха та ней кім чы нам уца ле ла (З. Бя ду ля).
Са мо са бой, ка неч не, пас та ві лі мы і ха ту (Б. Са чан ка).

14. Па боч ныя сло вы, спа лу чэн ні слоў і ска зы ад дзя ля юц ца кос ка мі ад па пя рэд ніх злуч -
ні каў, якія звяз ва юць чле ны ска за або час ткі скла да на га ска за.

Нап рык лад:
Сан коў скі з хо ду да лу чыў ся да пес ні, і, мо жа, ад та го яна за гу ча ла яш чэ энер гіч ней

(П. Пес трак).
Твае [ма ці] у мя не бро вы, твой лоб і нос. Твой нес па кой. І, пэў на, твой лёс (А. Вяр цін скі).
Ма ёр спы ніў ся ка ля дзвя рэй, зап лю шчыў во чы і, зда ло ся мне, па хіс нуў ся (І. Ша мя кін).
Та ды спрэч кі не раз лу ча лі іх, а, на ад ва рот, яш чэ бо лей ума цоў ва лі (Я. Ко лас).

15. Злуч нік а, ка лі ён скла дае ад но цэ лае з нас туп ным па боч ным кам па нен там ска за, не
ад дзя ля ец ца ад апош ня га кос кай: а мо жа, а маг чы ма, а зна чыц ца, а між ін шым, а па-дру гое.

Нап рык лад:
– І штаб па кі раў ніц тву пар ты зан скім ру хам бу дзе? – пы таў Ба га вік.
– Бу д зе. А мо жа, ён ужо і ёсць (В. Бы каў).

16. Не ад дзя ля ец ца кос кай ад па боч ных кам па нен таў уз мац няль ная час ці ца і.

Нап рык лад:
І сап раў ды, гэ та не кеп ская дум ка! (Я. Ко лас).
Дож джык, і праўда, так і поўз за каў нер (Я. Брыль).

17. Кос ка не ста віц ца па між па боч ны мі сло ва мі і час ці ца мі, якія да іх ад но сяц ца і ста яць
пас ля іх.

Нап рык лад:
Мо жа б ты даў мне хоць ка ва ла чак хле ба ў да ро гу? (Я. Ко лас).
Ну, на пэў на ж ёсць пры чы на, ка лі кпіць з ця бе яна? (Я. Ко лас).

18. Кос ка мі вы дзя ля юц ца ўстаў ныя сло вы, спа лу чэн ні слоў і ска зы, якія вы кон ва юць
удак лад няль ную фун кцыю (тлу ма чэн ні, заў ва гі, да дат ко выя звес ткі і інш.).

Нап рык лад:
Доў гі час Зак руж жа, так на зы ва лі вёс ку пры шлыя лю дзі, з на ва коль ным све там звяз ва -

ла звы чай ная ляс ная сцеж ка (А. Асі пен ка).
Віх рас ты хлап чук, яму бы ло год шэсць, штось ці мар мы таў праз сон і смя яў ся (К. Чор -

ны).

§ 53. Кос ка пры зва рот ку

1. Кос ка мі вы дзя ля юц ца зва рот кі ў па чат ку, у ся рэ дзі не і ў кан цы ска за ра зам са сло ва мі,
якія ад но сяц ца да іх.

Нап рык лад:
Сон ца, умый ся ра сою на сві таль най за ры (А. Бя ле віч).
За ні май, Бе ла русь ма ла дая мая, свой па чэс ны па сад між на ро да мі!.. (Я. Ку па ла).
На род пра ня се ця бе, род ная мо ва, свят лом нез га саль ным у сэр цы сва ім (М. Танк).
Дык уз ды мі свой го лас-звон з глы бінь ду шы, пяс няр сва бо ды (К. Буй ло).
Ві даць, па сур’ёз ных спра вах да нас, На дзя? (М. Лынь коў).
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2. Ка лі зва ро так раз дзя ля ец ца на час ткі ін шы мі сло ва мі, то кож ная з іх вы дзя ля ец ца кос -
ка мі.

Нап рык лад:
Ой ты, мая рыб ка, спі, за ла тая!

3. Ка лі па між зва рот ка мі-паў то ра мі ёсць зай мен нік ты або вы, то ён ад но сіц ца да пер ша га 
зва рот ка і кос ка ста віц ца пас ля зай мен ні ка.

Нап рык лад:
Ле та ты, ле та пры го жа-квя ціс тае, коль кі ты ўно сіш аз до бы з са бой! (Я. Ку па ла).

§ 54. Кос ка пры вык ліч ні ках і гу ка пе рай ман нях

1. Кос ка мі ад дзя ля юц ца вык ліч ні кі, ка лі яны не ма юць пад крэс ле най кліч най ін та на цыі
і зна хо дзяц ца ў па чат ку ці ў ся рэ дзі не ска за.

Нап рык лад:
Ах, дру жа-клён! Ну як яго не ўспом ніць?.. (П. Трус).
Мі лая! О, коль кі ра дас ці да еш май му ты сэр цу ма ла до му! (Я. Ку па ла).
Ох, наш то ж ты, ноч ка, так пры го жа-мі ла? (Я. Ко лас).
Эх, як слаў на, як пры го жа, хо ра ша, пры стой на! (Я. Ко лас).
Эй, дзя цюк ма ла ды, не ту жы, не гля дзі ты скрозь слё зы на свет... (Я. Ку па ла).

2. Кос ка мі ад дзя ля юц ца вык ліч ні кі і гу ка пе рай ман ні, ка лі яны зна хо дзяц ца ў ся рэ дзі не
або ў кан цы ска за ці паў та ра юц ца.

Нап рык лад:
Раз дол ле ў лу зе, эх, раз дол ле! (Я. Ко лас).
Шка да, ай, як шка да Ілі ко (Э. Са муй лё нак).
Коль кі ў ле се гры боў, ай-яй-яй! (З. Бя ду ля).
Ну, ну, па ша вель вай ся, – пад га няў ён Але ся (К. Кра пі ва).
Толь кі ў дру гой па ла ві не, дзе спяць гас па ды ня і яе дач ка-ву ча ні ца, раз ма шыс та і глу ха

сту ка юць хо дзі кі: як-так, як-так... (І. Ша мя кін).

3. Не ад дзя ля юц ца кос ка мі вык ліч ні кі пе рад аса бо вы мі зай мен ні ка мі.

Нап рык лад:
Ой ты, ноч ка, чар ня вая ноч, агар ні цеп лы нёю мя не... (П. Пан чан ка).
Эх ты, – ка жа яна, – лепш вось да ха ты ідзі, а то бу дзе та бе ад ма ці (Я. Брыль).

4. Не з’яў ля ец ца вык ліч ні кам і не ад дзя ля ец ца кос кай час ці ца о пры зва рот ку, ад моўі,
сцвяр джэн ні, а так са ма не ад дзя ля юц ца кос кай уз мац няль ныя час ці цы, ад ноль ка выя па гу -
ка вым скла дзе з вык ліч ні ка мі.

Нап рык лад:
Я не для вас, па ны, о не, у час воль ны пе сень кі скла даю... (Я. Ку па ла).
О так, так, пла ны ма юць вык люч ную ро лю ва ўся кай спра ве (М. Лынь коў).
Мі ко лу ж ад на му ай-ёй як цяж ка (Я. Брыль).
Я яш чэ ого які ду жы! (І. Ша мя кін).

§ 55. Кос ка пры сцвяр джаль ных, ад моў ных і пы таль ных сло вах

1. Кос кай ад дзя ля юц ца сцвяр джаль ныя, ад моў ныя і пы таль ныя сло вы ў па чат ку ска за,
ка лі яны звя за ны са ска зам, які рас кры вае, кан крэ ты зуе іх сэнс: так, але, ага, ну, што ж, як
жа, не, што, як і інш.

Нап рык лад:
Так, трэ ба пры няць гэ тыя заў ва гі.
Не, не та кою я ха цеў су с т рэць ця бе, ся с т ра! (Я. Скры ган).
Што, гры боў яш чэ ня ма? (Я. Ко лас).
Як, ты гэ та га яш чэ не зра біў?

Ка лі пры та кіх сло вах ста яць уз мац няль ныя час ці цы, то кос кай яны ад дзя ля юц ца ра зам.

Нап рык лад:
Ой не, па кі даць та ва ры ша ў бя дзе нель га (Я. Маўр).

2. Ка лі сцвяр джаль ныя, ад моў ныя і пы таль ныя сло вы паў та ра юц ца, то яны раз дзя ля юц -
ца кос ка мі.

Нап рык лад:
Так, так, па ні гас па ды ня. Ча ла век стра ляе, а чорт ку лю но сіць (Я. Ку па ла).
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Але, але, яго ма ці і мне па каз ва ла ліст, у якім ён пі ша, што няй на чай му сіць пры ехаць на
свя та (Ц. Гар тны).

Не, не, – адаг наў ад ся бе змроч ныя дум кі Іван (Б. Са чан ка).
Што, што ты ска заў?

3. Сцвяр джаль ныя, ад моў ныя і пы таль ныя сло вы ў ся рэ дзі не ска за вы дзя ля юц ца кос ка мі 
з двух ба коў.

Нап рык лад:
Ра бо та, што ж, у лес не па бя жыць (Ц. Гар тны).
Ты не па ве рыш, не, та кой на валь ні цы ў нас не бы ло ні ко лі!

4. У кан цы ска за пе рад сцвяр джаль ны мі, ад моў ны мі і пы таль ны мі сло ва мі ста віц ца кос -
ка, а пас ля – знак пры пын ку ў ад па вед нас ці з агуль ны мі пра ві ла мі.

Нап рык лад:
Ця пер ты пой дзеш спаць, так? (І. Ме леж).
Я ра бо ты не ба ю ся, не!

ГЛА ВА 14
КОС КА Ў СКЛА ДА НЫМ СКА ЗЕ

§ 56. Кос ка ў скла да наз лу ча ным ска зе

1. Кос кай ад дзя ля юц ца час ткі скла да наз лу ча ных ска заў, якія аб’яд на ны злуч ні ка мі і, ды 
(у зна чэн ні «і»), дый (ды і), або (аль бо), ці.

Нап рык лад:
Ідуць ад кож на га пе ро на на ўсход і за хад цяг ні кі, і ад апош ня га ва го на да лё ка све цяць

агань кі (С. Гра хоў скі).
Пра плы ве гук ба яз лі ва па-над лу гам, па-над ні вай у зня ме лы свет, ды зноў ці ха-ці ха ста -

не (Я. Ко лас).
Ад за веі не бы ло ві даць аг нёў на ват не да лё кіх вё сак, ды і бліз кія іш лі ў цем ры ле дзь пры -

кмет ны мі мут ны мі зна ка мі (І. Ме леж).

2. Пе рад злуч ні ка мі і, ды (у зна чэн ні «і»), або, ці кос ка не ста віц ца:
ка лі ў скла да наз лу ча ным ска зе (звы чай на ў па чат ку) ёсць агуль ны член, які ад но сіц ца да

пер шай і да дру гой час так, або агуль ная час ці ца ці па боч нае сло ва.

Нап рык лад:
Дзе-ні дзе ў га род чы ках, ля ган каў чыр ва не лі вяс но выя квет кі і зац ві таў бэз (В. Бы каў).
Праз ней кі час ве цер ра заг наў хма ры ў вы шы ні і дождж сціх (І. Ме леж).
Толь кі вер ха ві ны сос наў гу лі ле дзь чут на ды ша ляс це лі тра пят кія асі ны (М. Лынь коў);

ка лі час ткі скла да наз лу ча на га ска за з’яў ля юц ца бе за са бо вы мі (ад на род ны мі па зна чэн -
ні), ня пэў на-аса бо вы мі або на мі на тыў ны мі ска за мі, а так са ма ка лі ма юць фор му пы таль ных, 
па бу джаль ных ці кліч ных ска заў.

Нап рык лад:
Ці шы ня і пра стор (Э. Аг няц вет).
Коль кі ра дас ці і коль кі за хап лен ня!

3. Кос кай ад дзя ля юц ца час ткі, якія аб’яд на ны ў скла да наз лу ча ны сказ злуч ні ка мі але, а,
ды (у зна чэн ні «але»), ж (жа), аж, ад нак, за тое, толь кі і інш.

Нап рык лад:
На вод да лек чу лі ся стрэ лы, але тут бы ло ўжо ці ха (І. Ме леж).
Мар тын ас таў ся ў хмыз ня ку, а дзед Та лаш знік з ва чэй, рас плыў ся ў цем ра дзі (Я. Ко лас).
І чу жо му на ву чай ся, ды свай го не цу рай ся (Пры каз ка).
Мі кі та моц на пас ту каў у дзве ры, ад нак з ка бі не та ніх то не аз ваў ся (М. За рэц кі).
На ву лі цы скрып ка грае, мя не ж ма ці не пус кае (На род нае).
За вяр нуў ся [Бруй] і ха цеў ужо іс ці на зад, аж з пе чы па чуў ся го лас: «Хто там?» (Я. Ко -

лас).

4. Кос кай ад дзя ля юц ца час ткі, якія аб’яд на ны ў скла да наз лу ча ны сказ пры да па мо зе
паў тор ных злуч ні каў і... і, ні... ні, то... то, не то... не то, або (аль бо)... або (аль бо), ці... ці, ці то...
ці то.

Нап рык лад:
І хва лю ец ца пша ні ца, і дры жыць пя шчот на гай (П. Броў ка).
Ні ко лас на ні ве не ўска лых нец ца, ні ліст на дрэ ве не ўзва рух нец ца (Я. Ко лас).
Або іх [пту шак] тут не бы ло, або яны про ста не ад важ ва лі ся па да ваць го ла су (Я. Ко лас).
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Ці то стог не бу ра, ці то ві хор гу ляе.

§ 57. Кос ка ў бяз злуч ні ка вым ска зе

Кос кай ад дзя ля юц ца час ткі скла да на га бяз злуч ні ка ва га ска за, якія па сэн се і ін та на цый -
на звя за ны па між са бой.

Нап рык лад:
Цві туць лу гі, жаў цее про са, уз ды мае жы та ка ла сы (С. Гра хоў скі).
Не ба се я ла цяп ло, цёп лы дож джык це ру шыў, у дум ках ра дас на бы ло, бег лі пес ні ад ду шы

(Я. Ку па ла).
Ад зям лі да са мых чу боў на дрэ вах не бы ло ні вод най га лін кі, сля ды ад усіх ко ліш ніх га лі -

нак даў но зап лы лі жы вой сма лою, згла дзі лі ся, ка ра над імі сам кну ла ся (В. Ка ра ма заў).

§ 58. Кос ка ў скла да на за леж ным ска зе

1. Кос ка ста віц ца:
па між га лоў най і да да най час тка мі.

Нап рык лад:
Па са джу ка ля вё сак са ды ма ла дыя, каб ты веч на цві ла і ў шчас ці рас ла, да ра гая мая Бе -

ла русь (П. Пан чан ка).
Яны вы е ха лі з два ра, ка лі апош няя жоў тая па лос ка за ры да га ра ла на за ха дзе (У. Ка рат -

ке віч).
Каб лю біць Бе ла русь на шу мі лую, трэ ба ў роз ных кра ях па бы ваць... (А. Ста вер).
Дзя ды і баць кі на шу мо ву ства ра лі, каб звон ка зві не ла, бы ла як агонь (П. Броў ка);

па між да да ны мі час тка мі, якія ад но сяц ца да ад ной і больш га лоў ных час так.

Нап рык лад:
Глянь ту ды, дзе ма шы ны спя ва юць, дзе па лае ў го ра не сталь, дзе ра бо чыя пес ні скла да -

юць пад ста лё вы на пеў ма лат ка (П. Трус).
А там, дзе ра зам мы прайшлі, вя сен ні гул не моў кнуў, га зо ны пыш на рас цві лі, за зі ха це лі

вок ны (М. Танк).

Ка лі да да ная час тка ста іць у ся рэ дзі не га лоў най, яна вы дзя ля ец ца кос ка мі з двух ба коў.

Нап рык лад:
Над ус край кам ле су, дзе па чы на лі ся жоў тыя пяс кі, заз ві не ла пес ня ляс но га жа ва ран ка

(Я. Ко лас).

2. Ка лі ад на род ныя да да ныя час ткі звяз ва юц ца пры да па мо зе адзі ноч ных злуч ні каў і, ды
(у зна чэн ні «і»), або, ці, то па між імі кос ка не ста віц ца.

Нап рык лад:
Я люб лю ча сі ну на валь ні цы, ка лі б’е пя рун па ўсіх ла дах і злу юц ца ў хма рах бліс ка ві цы

(П. Пан чан ка).
Не ка то рыя іш лі да лей, дзе бы ло на чальс тва і дзе раз да лі ся гэ тыя не ча ка ныя вы бу хі

(В. Бы каў).
Як толь кі раз дне ла і ўзыш ло сон ца, па ча лі збі рац ца вуч ні (Я. Ко лас).

Пе рад суп ра ціў ны мі злуч ні ка мі і пе рад злуч ні кам і, які паў та ра ец ца па між ад на род ны мі
да да ны мі час тка мі, кос ка ста віц ца.

Нап рык лад:
На ра дзіў ся я ў маі, як са ды ва кол цві лі, а ў над нё ман скім гаі рас пя ва лі са лаўі (А. Ру сак).

3. Кос ка не ста віц ца пе рад злуч ні ка мі і, ды (у зна чэн ні «і»), або, ці, што звяз ва юць дзве га -
лоў ныя час ткі, да якіх ад но сіц ца агуль ная да да ная час тка.

Нап рык лад:
Ужо сон ца пра гляд ва ла праз вер ша лі ны хвой і па чы на ла ад чу вац ца га ра чы ня лет ня га

дня, ка лі нас таў ні кі па дыш лі да ба ло та (Я. Ко лас).
Ка лі нас ту пае глы бо кая во сень, над зям лёй ніз ка сце лец ца ту ман або ім жыць дроб ны

дождж (К. Чор ны).

4. Ка лі да да ная час тка звяз ва ец ца з га лоў най пры да па мо зе сас таў ных пад па рад ка валь -
ных злуч ні каў (перш чым, за тым што, пас ля та го як, для та го каб, па ме ры та го як, да та -
го ча су па куль, з пры чы ны та го што, няг ле дзя чы на тое што, дзя ку ю чы та му што, у су вя зі
з тым што і інш.), то кос ка ста віц ца па між да да най час ткай і га лоў най, ка лі да да ная па чы на -
ец ца та кім злуч ні кам і ста іць пе рад га лоў най (злуч нік не раз ры ва ец ца).
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Нап рык лад:
З той па ры як пай шлі на аб ла ву, цяг нец ца іх па ля ван не да сён няш ніх дзён (А. Ку ля шоў).
Для та го каб пра ца да ва ла плён ныя вы ні кі, трэ ба пры ву чыць да ста лых і сур’ёз ных ад -

но сін да яе з ма лых га доў (Я. Ко лас).
Па ме ры та го як не ба свят ле ла, цем ра змя ня ла ся рэд кім лёг кім змро кам... (І. Ме леж).

Ка лі да да ная час тка ска за ста іць пас ля га лоў най, кос ка ста віц ца або пе рад дру гой час ткай 
сас таў но га пад па рад ка валь на га злуч ні ка, або пе рад гэ тым злуч ні кам у поў ным яго скла дзе ў
за леж нас ці ад сэн су.

Нап рык лад:
Я гэ ту мо ву ўзяў са бе та му, што заш мат у ёй бы ло га рот ных пе сень (М. Танк).
Баб ка бы ла спа гад лі вая да чу жо га го ра, та му што са ма пе ра жы ла шмат па кут і ня год

(Ю. Пшыр коў).
Ён па а бя цаў не па кі даць га ле рэю да та го ча су, па куль не ад кры ец ца но вая эк спа зі цыя.

5. У за леж нас ці ад сэн су кос ка мо жа ста віц ца пас ля пер шай час ткі сас таў но га пад па рад -
ка валь на га злуч ні ка.

Нап рык лад:
Пе рад тым, як іс ці ў по ле, яна пры бі ра ла ў ха це, мы ла пад ло гу, ла вы (Б. Са чан ка).
Па ме ры та го, як пры пы няў ся дзе ў вёс цы Ельс кі са сва ім ат ра дам, пры пы няў ся і Сця пан

(П. Пес трак).
Няг ле дзя чы на тое, што да вя ло ся нес ці на пля чах тол і бо еп ры па сы, ад ста ю чых не бы ло

(І. Ме леж).
Мо жа на ват та му, што на во кал бы ло мно га пра сто ру, хлоп цу рап там ста ла няў туль -

на (І. Чыг ры наў).

6. Кос ка не ста віц ца пе рад як, ка лі, што і інш., якія ўва хо дзяць у склад ус той лі вых вы ра -
заў ты пу як не трэ ба лепш, як ні ў чым не бы ва ла, ка лі б то ні бы ло, што б там ні бы ло і інш.

Нап рык лад:
Усё бы ло вы лі ча на і вы мер ка ва на як не трэ ба лепш (К. Чор ны).
Су па кой ся, пра шу ця бе. Што б там ні бы ло, у на шых ад но сі нах ні чо га не зме ніц ца

(К. Кра пі ва).

У вы ра зах не хто ін шы, як..., не што ін шае, як... пе рад як ста віц ца кос ка.

Нап рык лад:
Прый шоў не хто ін шы, як наш су сед.
Гэ та не што ін шае, як ця га да тае са мае сты хіі, у якой жы лі іх ра ней шыя про дкі (К. Кра -

пі ва).

7. Ка лі по бач ста яць два пад па рад ка валь ныя злуч ні кі (ці злуч нік і злу чаль нае сло ва),
а так са ма злу чаль ны і пад па рад ка валь ны злуч ні кі (у ска зах з роз ны мі ві да мі су вя зі), то па -
між імі ста віц ца кос ка.

Нап рык лад:
Бры га дзе ра бо чых ска за лі, што, ка лі сво е ча со ва бу дзе за кон ча ны аб’ект, яны ат ры ма -

юць прэ мію.
Пот за лі ваў во чы, але, каб не вы даць сва ёй сла бас ці, хло пец не кі даў вёс лаў (І. Ша мя кін).

8. Пе рад дру гім злуч ні кам кос ка не ста віц ца, ка лі га лоў ная час тка па чы на ец ца сло ва мі
дык, то.

Нап рык лад:
А яш чэ пом ніць ён [Алесь], што ка лі пры хо дзі лі жаў не ры ў вёс ку, дык нас мі ха лі ся з усіх,

аб зы ва ю чы «му жы ка мі» (П. Броў ка).
Ён ча ла век дар ма што сур’ёз ны, а ка лі раз га во рыц ца, дык лю ба слу хаць (К. Кра пі ва).
Трэ ба бы ло ад па чыць, але Іван ад чу ваў, што ка лі ўпа дзе ў снег, то на пэў на бо лей ужо не

ўста не (В. Бы каў).

9. Ка лі пе рад пад па рад ка валь ным злуч ні кам ці злу чаль ным сло вам ста іць ад моўе не або
злу чаль ны злуч нік (і, ці, або і інш.), які звя за ны з да да най час ткай, то яна не ад дзя ля ец ца
кос кай ад га лоў най час ткі.

Нап рык лад:
Нам трэ ба ве даць не дзе ты быў, а што ты за дзень зра біў.
Ён спа кой ны і ка лі заў зя та пра цуе, і ка лі ад па чы вае.

10. Да да ная час тка ў па зі цыі пас ля га лоў най, вы ра жа ная толь кі ад ным злу чаль ным сло -
вам або спа лу чэн нем слоў, кос кай не ад дзя ля ец ца.
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Нап рык лад:
Яны па е ха лі і не ска за лі ку ды.
Не вя до ма хто тут гас па дар.

ГЛА ВА 15
КРОП КА З КОС КАЙ

§ 59. Пра ві лы пас та ноў кі кроп кі з кос кай

1. Кроп ка з кос кай ста віц ца па між ад нос на не за леж ны мі сас таў ны мі час тка мі ска за, якія
аб’яд ноў ва юц ца ў адзін скла да ны сказ без злуч ні каў, а са мі час ткі раз гор ну тыя і (або) ма юць
свае зна кі пры пын ку.

Нап рык лад:
Чар не ец ца са жаю ве чар. Дождж б’ец ца аб хва лі ра кі; гу ляе, гу дзе над ёй ве цер, за во дзіць,

што ў по лі ваў кі (М. Баг да но віч).
Ру чай зас таў ся не дзе ўба ку, го ман яго пры ціх; мац ней і вы раз ней ста лі шу мець ялі ны;

све жы ве цер скрозь гой даў вер ха ві на мі; сон ца сха ва ла ся; змар кат не лае не ба ўсё да лей і шы -
рэй аб клад ва ла хма ра (В. Бы каў).

Кроп ка з кос кай мо жа ста віц ца на сты ку час так бяз злуч ні ка ва га ска за з ад нос на не за леж -
ны мі час тка мі, ка лі па між імі зна хо дзіц ца па боч нае сло ва. У гэ тым вы пад ку кроп ка з кос кай
па каз вае, да якой з час так ад но сіц ца па боч нае сло ва.

Нап рык лад:
Але якое гэ та зап ра шэн не – адзін сказ у кан цы, як бы між ін шым, для вет лі вас ці; мо жа,

спа дзя ва ла ся, што ён не ад ва жыц ца пры ехаць (І. Ша мя кін).

2. Кроп ка з кос кай ста віц ца па між час тка мі скла да на га ска за, якія звяз ва юц ца па між са -
бой:

да лу чаль ны мі злуч ні ка мі але, толь кі, ад нак, усё ж, тым не менш і інш., асаб лі ва ка лі гэ -
тыя час ткі раз гор ну тыя і (або) ма юць свае зна кі пры пын ку.

Нап рык лад:
Ма ро зік крэ піць, лёд таў шчэе, і рэч ка воль ная ня мее, да дна ва дзі ца вы мяр зае і хо ду, бед -

ная, не мае, і цес на там ёй, і ня мі ла яе ха лод ная ма гі ла; але дар ма: жы вую сі лу не зап ра то -
рыш ты ў ма гі лу, ма роз бяз жа лас ны і лю ты! (Я. Ко лас).

Гой да ла ся ў цэб ры ва да, лью чы ся праз край, і тва ру свай го вы раз на раз гле дзець у ва дзе
Ага та не маг ла; толь кі бя ле лі ў ва дзе ру кі, і гэ та це шы ла яе (К. Чор ны);

да лу чаль ны мі злуч ні ка мі і і ды (у зна чэн ні «і») толь кі ў тым вы пад ку, ка лі яны аб’яд ноў -
ва юць дзве сас таў ныя час ткі, якія без гэ тых злуч ні каў бы лі б са мас той ны мі ска за мі, раз дзе -
ле ны мі кроп кай.

Нап рык лад:
На ёй [ялін цы] ва лос кія арэ хі, а з па за ло ча най па пер кі гля дзяць па над ныя цу кер кі;

і больш на ёй ня ма ні чо га, ды хі ба ж дзе цям трэ ба мно га? (Я. Ко лас).

3. Пе рад злуч ні кам а кроп ка з кос кай ста віц ца толь кі ў тым вы пад ку, ка лі сас таў ныя час -
ткі, якія звяз ва юц ца гэ тым злуч ні кам, раз гор ну тыя і ма юць свае зна кі пры пын ку.

Нап рык лад:
Ён не вы сок, не над та ёмак, ды кар ча ві ты і няў ло мак, а во лас мае цём на-ру сы, і зу хаў скія

яго ву сы ў ме ру доў гі, гус та ва ты, уго ру чуць кан цы пад ня ты; а во чы шэ ры, не вя ліч кі, гля -
дзяць пры вет на, як су ніч кі, але рап тоў на і ад ра зу не рас чы та еш іх вы ра зу... (Я. Ко лас).

4. Кроп ка з кос кай ста віц ца па між раз ві ты мі ад на род ны мі чле на мі, ка лі пры ад ным з іх
ёсць кос кі.

Нап рык лад:
Хло пец злёг ку зад ры жаў і ўзяў скрып ку пас лух мя на; стру ны звон кія на ла дзіў, раз-дру гі

смыч ком пра вёў і ад даў ся ўвесь аб ла дзе, ча рам струн ных га ла соў (Я. Ко лас).
Я вый шаў на ву лі цу і ад чуў, як сцю дзё нае ма роз нае па вет ра апа лі ла мне твар; па чуў, як

звон ка ры піць снег; уба чыў, як га рыць на сон цы ас не жа нае по ле... (А. Ас та пен ка).
На тал ля ... то ад кры ва ла сум ку, то зак ры ва ла; то заш піль ва ла на са бе коф тач ку, то,

як ад га ра чы ні, рас шпіль ва ла яе (Я. Скры ган).

5. Кроп ка з кос кай ста віц ца па між раз гор ну ты мі да да ны мі час тка мі скла да на за леж на га
ска за, пад па рад ка ва ны мі ад ной і той жа га лоў най, ка лі па між да да ны мі ня ма злу чаль на га
злуч ні ка, асаб лі ва ка лі ў ся рэ дзі не та кіх да да ных ёсць свае да да ныя час ткі.
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Нап рык лад:
Ка лі з-пад за вя лых шы пу лек па ка за лі ся і смач на за пах лі спа чат ку ма лень кія шэ ра-сі нія 

стру мень чы кі ды му, а по тым, вель мі хут ка раз рос шы ся, вя лі кі мі клу ба мі пап лы лі над буль -
боў ні кам; ка лі, на рэш це, праз гол ле пра бі лі ся жва выя і бе ла ва тыя на ран ку язы кі по лы мя,
на ўчас тку не як ад ра зу ўсё змя ні ла ся (А. Ку ла коў скі).

Няг ле дзя чы на тое, што крыў да раз-по раз за га ра ла ся ў ду шы Кля но ві ча, яго це шы лі пер -
спек ты вы, што вось ён зой мец ца дас ле да ван нем гле баў; што бу дзе ар га ні зоў ваць се ваз ва ро -
ты, ад кры ваць роз ныя кур сы; ...што ён ед зе ў та кую воб ласць, дзе яш чэ не звя ла ся мяс цо вая
чыр во ная па ро да ка роў, аб якой Кля но віч даў но ду мае; што гэ тую па ро ду няс луш на за кі ну -
лі... (П. Пес трак).

6. Кроп ка з кос кай ста віц ца па між гру па мі ад нос на не за леж ных сас таў ных час так бяз -
злуч ні ка ва га ска за, а так са ма па між гру па мі да да ных час так, якія ад но сяц ца да ад ной га -
лоў най.

Нап рык лад:
Цём ны бор, кус ты, ба ло ты, ку чы лоз і дуб ня ку, рэч кі, ку пі ны, ча ро ты, мо ра траў і хмыз -

ня ку; мос цік, зло жа ны з бяр вен няў, брод і грэб ля кож ны крок, на да ро зе рад ка рэн няў, крыж,
па хі ле ны на бок; пе ра лес кі, лес, па ля на, ста рас вец кі дуб з жар лом, хвоя-ве ліч на кур га не з
чор ным бус ла вым гняз дом; гразь, пяс кі, лу жок зя лё ны, шум кры ніч кі з-пад кар ча, шэ лест
ліс цяў нес кан чо ны, крык у не бе крум ка ча; вер бы, гру ша-сі ра ці на, ніз ка рос лы цём ны гай...
(Я. Ко лас).

7. Кроп ка з кос кай ста віц ца ў кан цы руб рык пе ра лі чэн ня, ка лі яны не з’яў ля юц ца са мас -
той ны мі ска за мі, але дас тат ко ва раз гор ну тыя і (або) ма юць свае зна кі пры пын ку.

Нап рык лад:
Па вод ле па пя рэд ніх да ных, рух усіх трох спа да рож ні каў ад бы ва ец ца па бліз кіх ар бі тах

з па чат ко вы мі па ра мет ра мі:
пе ры яд аба ра чэн ня 95,2 мі ну ты;
мак сі маль ная ад ле г ласць ад па вер хні Зям лі (у апа геі) 876 кі ла мет раў;
мі ні маль ная (у пе ры геі) 210 кі ла мет раў;
ву гал на хі лу ар біт да пло с кас ці эк ва та ра 56 гра ду саў 10 мі нут.

ГЛА ВА 16
ДВУК РОП’Е

§ 60. Пра ві лы пас та ноў кі двук роп’я

1. Двук роп’е ста віц ца пе рад пе ра лі чэн нем ад на род ных чле наў, ка лі пе рад імі ёсць аба -
гуль няль нае сло ва (зай мен нік, пры слоўе, на зоў нік) або сло вы нап рык лад, а імен на.

Нап рык лад:
На о гул яе [нас таў ні цу] лю бі лі ўсе: вуч ні, нас таў ні кі, кал гас ні кі (І. Ша мя кін).
Усе бы лі ап ра ну ты па-свя точ на му: чыс цень ка і пры го жа (Я. Ко лас).
На пры гу мен ні, по руч з са дам, па вець з гум ном ста я ла ра дам, а пад па вет каю пры ла ды:

ва зок, ка лё сы, па на ра ды, ста рыя са ні, во сі, ко лы і вул ляў не каль кі на пчо лы... (Я. Ко лас).
На ўро ках мо вы пра во дзяц ца роз ныя ві ды ра бот, нап рык лад: дык тан ты, са чы нен ні, пе -

ра ка зы і інш.

2. У афі цый ных па пе рах, да ку мен тах, у на ву ко вых пра цах, зрэд ку ў мас тац кіх тэк стах
двук роп’е пе рад ад на род ны мі чле на мі ста віц ца і та ды, ка лі пе рад імі ад сут ні чае аба гуль няль -
нае сло ва.

Нап рык лад:
Да за я вы пры кла да юц ца: ... .
На на ра д зе пры сут ні ча лі: ... .
Ву чы лі шча рых туе: то ка раў, сле са раў ... .

3. Двук роп’е ста віц ца пе рад пе ра лі чэн нем ад на род ных аз на чэн няў, якія вы ра жа ны пры -
мет ні кам або на зоў ні кам ці зай мен ні кам і ад но сяц ца да па яс няль на га па пя рэд ня га на -
зоў ні ка.

Нап рык лад:
Вя ла ся звы чай ная раз мо ва зна ё мых лю дзей у пер шыя хві лі ны сус трэ чы: пра над вор’е,

пра зда роўе, пра на ві ны.

4. Ка лі ад на род ны мі чле на мі з па пя рэд нім аба гуль няль ным сло вам сказ не за кан чва ец ца,
то пе рад імі ста віц ца двук роп’е, а пас ля іх – пра цяж нік.
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Нап рык лад:
Ры бац кая снасць: сет ка, не рат кі, ву ды – бы ла ад мыс ло вая ў дзя дзь кі Мар ці на (Я. Ко -

лас).
Баць ка пры браў з во за ўсё: плуг, ба ра ну, мяш кі з буль бай – і ўвай шоў у ха ту (М. За рэц кі).

5. Двук роп’е ста віц ца пе рад ад на род ны мі чле на мі, якія тлу ма чаць, удак лад ня юць зна -
чэн не па пя рэд ніх слоў.

Нап рык лад:
На ско рым ча се ра ніч кою Алесь у кеп скім быў нас троі: ха дзіў, бур чаў, не змоў чваў ма ме,

усё да га ры вяр нуў на га мі (Я. Ко лас).
Яна ўзя ла ся за ра бо ту: наб ра ла бя рэ мя дроў, унес ла ў ха ту і, за па ліў шы га зоў ку, ста ла

клас ці іх у печ (К. Чор ны).

6. Двук роп’е ста віц ца па між час тка мі бяз злуч ні ка ва га скла да на га ска за, ка лі ў дру гой
час тцы рас кры ва ец ца змест ці ўказ ва ец ца пры чы на та го, пра што га во рыц ца ў па пя рэд няй
час тцы.

Нап рык лад:
Аў гі ня пус ка ец ца на хіт расць: яна кру та вер не свой чо вен на пе ра рэз Мар ты на ва му чоў -

ну (Я. Ко лас).
Яна да маг ла ся свай го: ста ло вая ўжо кра са ва ла ся жоў тай стра хою (П. Броў ка).
Але па га ва рыць яму так і не ўда ло ся: гас па ды ня зап ра ша ла гас цей за стол (Я. Ко лас).

7. Двук роп’е мо жа ста віц ца па між тры ма час тка мі бяз злуч ні ка ва га скла да на га ска за, у
якім кож ная нас туп ная час тка ў ад но сі нах да па пя рэд няй абаз на чае пры чы ну, вы ра жае
ўдак лад няль на-тлу ма чаль нае зна чэн не і інш.

Нап рык лад:
Але спра ва тут не ў ча се бы ла: не да вер лі выя за ла цін цы дру гое ме лі ў дум ках: каб не пры -

браў ча сам гэ ты ін струк тар і сад, і ага род, і се на кос (Я. Ко лас).
Пра шу: хоць раз за ду май це ся, лю дзі: на што мы тра цім леп шыя га ды? (А. Ба чы ла).

8. Двук роп’е ста віц ца па між дзвю ма час тка мі бяз злуч ні ка ва га скла да на га ска за, пер шая
з якіх за кан чва ец ца дзе яс ло ва мі ба чыць, гля дзець, раз гле дзец ца, чуць, ад чуць, ад чу ваць, заў -
ва жыць, зра зу мець, ве даць, ве рыць, ка заць, ра зу мець і інш., пры да па мо зе якіх указ ва ец ца,
што да лей бу дзе іс ці па ве дам лен не пра які-не бу дзь факт, па дзею, з’яву і пад.

Нап рык лад:
[Зо ся] заў ва жы ла: Ян ка ўжо там, за ву ша ком дзвя рэй (Г. Да лі до віч).
Праз ту ман раз гле дзеў ся ця пер я: над па ля най жоў кне поў ны ме сяц (М. Лу жа нін).
Ад ным сло вам ска заць, усе ба чы лі: яна і пры го жая, і ўда лая (К. Чор ны).
Ня хай усё гэ та пес ня на га да ла, але я ве ру: ус та не го рад мой (М. Танк).
Алесь зра зу меў: нер во васць Кас ту ся мо жа сап са ваць спра ву (У. Ка рат ке віч).
Праз вок ны ві даць: на ўсхо дзе раз га ра ец ца ра ні ца (М. Луп ся коў).

9. Двук роп’е ста віц ца пас ля ска заў або слоў, якія ўво дзяць у тэкст про стую мо ву.

Нап рык лад:
Ла год нень ка ўмее га ва рыць дзед Па вал: «Не ха дзі ты, Агат ка, да лё ка» (Я. Ко лас).
Ці ха шэп чуць за пар ка нам дзе ці: «Вунь но вая нас таў ні ца ідзе» (С. Гра хоў скі).
Рая пра па на ва ла: «Хлоп цы, дзяў ча ты! Да вай це на ве да ем Да ні лу Пла то на ві ча!» (І. Ша -

мя кін).

ГЛА ВА 17
ПРА ЦЯЖ НІК

§ 61. Пра ві лы пас та ноў кі пра цяж ні ка

1. Пра цяж нік ста віц ца па між дзей ні кам і вы каз ні кам:
ка лі абод ва га лоў ныя чле ны ска за вы ра жа ны на зоў ні кам у на зоў ным скло не і пры вы каз -

ні ку ад сут ні чае дзе яс лоў-звяз ка.

Нап рык лад:
Мінск – ста лі ца, гор дасць на ша, сла ва ўсёй кра і ны (Я. Ку па ла).
Мат чы ны ру кі – за ла тыя ру кі (І. Ме леж).
Фра зе а ло гія – раз дзел мо ваз наў ства, які вы ву чае се ман тыч ныя, гра ма тыч ныя і сты ліс -

тыч ныя асаб лі вас ці ўстой лі вых вы ра заў.
Пра сто ра і час – усе а гуль ныя фор мы ка ар ды на цыі з’яў і па дзей;

ка лі абод ва га лоў ныя чле ны ці адзін з іх вы ра жа ны не аз на чаль най фор май дзе яс ло ва.
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Нап рык лад:
Ву чыц ца ў на ро да – за да ча кож на га пісь мен ні ка (К. Чор ны).
Ха ту зра біць – не скрын ку збіць (Пры каз ка).
Дзе так уз га да ваць – не грыб коў наз бі раць (Пры каз ка);

ка лі пе рад вы каз ні кам ёсць сло вы гэ та, вось, зна чыць, гэ та зна чыць, гэ та ёсць.

Нап рык лад:
Па э зія – гэ та па ку та і ра дасць, пра к лён і бяз лі тас насць, спо ве дзь і гор дасць (П. Пан чан ка).
Кож ны ча ла век – гэ та цэ лы свет (К. Чор ны).
Ці мох і Га ну ля – вось роў ная па ра (Я. Ку па ла).
Іг на ра ваць мо ву – гэ та зна чыць іг на ра ваць на род, на цыю (П. Пес трак);

ка лі дзей нік і вы каз нік вы ра жа ны лі чэб ні ка мі або адзін з іх вы ра жа ны на зоў ні кам у на -
зоў ным скло не, а дру гі – лі чэб ні кам ці коль кас на-імен ным спа лу чэн нем.

Нап рык лад:
Пяць і тры – во сем.
Шэс ць д зя сят і пяць д зя сят – сто дзе сяць.
Пло ш ча На ра чы – во сем д зя сят квад рат ных кі ла мет раў.
Пло шча ба сей на Нё ма на – 98,2 тыс. км2;

ка лі вы каз ні кам выс ту пае ўсе ча ная фор ма дзе яс ло ва, вык ліч нік або гу ка пе рай маль нае
сло ва.

Нап рык лад:
Ула дзік за раз – шмыг у дзве ры (Я. Ко лас).
А ку ля – дзык! А дру гая ў ру ку (Я. Брыль).
Я – хоп за па ва ды! Конь спу жаў ся, а я – скок на яго (Я. Ко лас).

2. Пра цяж нік ста віц ца пе рад аба гуль няль ным сло вам пас ля ад на род ных чле наў.

Нап рык лад:
І двор, і да ро га, і лес – усё бы ло за не се на бе лым сне гам (І. Пташ ні каў).
Ад чу ван не дак лад нас ці сло ва, умен не ка рыс тац ца ім, куль ту ра мо вы і пісь мен насць –

усё за ле жыць ад та го, як за гу ча ла сло ва, па чу тае ў ма лен стве (В. Віт ка).

3. Ка лі пас ля ад на род ных чле наў пе рад аба гуль няль ным сло вам ужы та па боч нае сло ва
або спа лу чэн не слоў сло вам, ад ным сло вам, ка ра цей ка жу чы, то пра цяж нік ста віц ца пе рад
па боч ным сло вам, а пас ля яго – кос ка.

Нап рык лад:
Нач ны лес, ці хі, ле дзь улоў ны гул ма ра зя вых со сен, ці шы ня ляс ных нет раў – ад ным сло -

вам, усё нас трой ва ла на роз дум (М. За рэц кі).

4. Ка лі ад на род ныя чле ны ска за ста яць у ся рэ дзі не ска за пас ля аба гуль няль на га сло ва, то
пе рад імі ста віц ца двук роп’е, а пра цяж нік – пас ля іх.

Нап рык лад:
Хут ка ўсё: не ба, і да ро га, і чэз лыя ба лот ныя хмыз ня кі – па та ну ла ў снеж най за ві ру се

(Я. Ко лас).
Усё: і хмур нае не ба, і мёр злая чор ная зям ля – бы ло ахоп ле на не чым сум ным, ха лод ным і

гроз ным (К. Чор ны).

5. Пра цяж нік ста віц ца па між ад на род ны мі чле на мі ска за, ка лі пра пу шча ны суп ра ціў ны
злуч нік.

Нап рык лад:
Не пла ча – смя ец ца шчас лі вая ма ці (М. Баг да но віч).
На чар го вым пры пын ку ў пя рэд нія дзве ры не ўвай шоў – ус ко чыў ма ла ды, як і ша фёр, хло -

пец (Ф. Ян коў скі).
Гас па дар па вёў яго не ў жы лы ка тэдж – у лаз ню… (І. Ша мя кін).
Не сва і мі – чу жы мі на га мі гас па дар па ды шоў да ка ня (П. Глеб ка).

6. Пра цяж нік ста віц ца пе рад злуч ні кам і па між дву ма чле на мі ска за, ка лі дру гі з іх вы ра -
жае вы нік, хут кую зме ну па дзей, не ча ка насць.

Нап рык лад:
А ўба чыў Ма шу – і ад ра зу па даб рэў (І. Ша мя кін).
Зір неш – і зрэд ку дзе ўба чыш адзі но кі яб лык, што блі шчыць між ліс ця на апош нім сон цы

(Я. Сі па коў).
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7. Ка лі злуч нік і звяз вае два ад на род ныя вы каз ні кі, з якіх дру гі вы ра жа ны ўсе ча най фор -
май дзе яс ло ва, то па між імі заў сё ды ста віц ца пра цяж нік – пе рад злуч ні кам або пас ля яго.

Нап рык лад:
Па хіс ну ла ся хвоя – і бразь на зям лю (Я. Ко лас).
Да рэч кі жа да най пра бра лі ся хлоп цы і – стоп! (Я. Ко лас).

8. Пра цяж нік ста віц ца пе рад не да па са ва ным аз на чэн нем, вы ра жа ным не аз на чаль най
фор май дзе яс ло ва ці спа лу чэн нем з гэ тай фор май.

Нап рык лад:
Усіх не па ко і ла ад на дум ка – выс та яць (М. Лынь коў).
Мі ка нор ус пом ніў баць каў на каз – паг ля дзець, ці не прад аюць кос (І. Ме леж).

9. Пра цяж нік ста віц ца пе рад не раз ві тым або раз ві тым пры дат кам, які ста іць у кан цы ска за:
ка лі ў пры дат ку тлу ма чыц ца, удак лад ня ец ца змест аз на ча е ма га на зоў ні ка і пе рад ім без

змя нен ня сэн су мож на ўста віць сло вы імен на, а імен на.

Нап рык лад:
Па цяг нуў ся лес сця ною – ель нік, дуб і хва і на (Я. Ко лас).
За ўвесь час яна ні ра зу не гля ну ла на свай го су се да – Ла ба но ві ча (Я. Ко лас);

ка лі пры да так ад но сіц ца да зай мен ні ка.

Нап рык лад:
На пе ра дзе ішоў ён – та ва рыш Да рож ка (П. Пес трак).
Вось яна – дзя во чая пек на та (І. Ша мя кін).
Ён пас пеў ужо ко рат ка пе ра зна ё міц ца з усі мі ў гэ тым до ме і стаць быц цам сва ім ча ла ве -

кам – гэ ты ма ла ды і вя сё лы хло пец (К. Чор ны);

ка лі не аб ход на пад крэс ліць ад цен не са мас той нас ці пры дат ка.

Нап рык лад:
А вось і сам гас па дар гэ тай ха ты – Тра хім (К. Кра пі ва).
Ан дрэй ся дзеў, апёр шы ся на край ста ла, і да пыт лі ва па зі раў на лю дзей – на мо ла дзь і

ста рых (П. Пес трак).

10. Пра цяж нік ста віц ца ў ня поў ных скла да ных ска зах на мес цы пра пу шча на га чле на
ска за.

Нап рык лад:
З ад на го бо ку да ро гі ста яў рэд кі хвой нік, а з дру го га – кус ты яд лоў цу, а да лей – алеш нік

(Я. Ко лас).
Ра ны го яц ца ча сам, а друж баю – го ра (А. Ку ля шоў).
Вось пра бег ла ім гнен не, за тым – за ла тая мі ну та (Я. Яні шчыц).

11. Ка лі ўстаў ная кан струк цыя зна хо дзіц ца па між час тка мі, дзе па він на ста віц ца кос ка,
або ў кан цы са мой ус таў ной кан струк цыі ёсць гэ ты знак пры пын ку, то кос ка спа лу ча ец ца з
пра цяж ні кам і ста віц ца пе рад дру гім пра цяж ні кам.

Нап рык лад:
Каб даб рац ца да на дзе лу цёт кі Нас ці – так за вуць жон ку баць ка ва га бра та, – трэ ба

прайсці ка ля буд кі, у якой яш чэ ня даў на яны жы лі… (І. На ву мен ка).
Дзяў чы на – ма чы ха даз на ла ся ўжо, што за вуць яе Па рас ка, – пры вя ла воз на двор «во лас -

ці», ска за ла, што яна жы ве тут, на пер шым па вер се, з бо ку два ра (І. Ме леж).

12. Пра цяж нік ста віц ца па між час тка мі скла да наз лу ча на га ска за, ка лі ў дру гой час тцы
пад крэс лі ва ец ца вы нік у ад но сі нах да пер шай, ка лі пе ра да ец ца не ча ка насць, хут кая зме на
па дзей або суп раць пас таў лен не.

Нап рык лад:
Мо мант – і ў вес ніч ках па ка за ла ся Ален ка… (Я. Ко лас).
Ся рэ дзі на кас трыч ні ка – і та кі ма роз (І. Ша мя кін).
Пы таў ся, шу каў – і ні слы ху ў ад каз, ні сле ду ні дзе, ні да лё ка га рэ ха (П. Пан чан ка).
Узяў ся чы таць – і не чы та ла ся (М. Га рэц кі).

13. Пра цяж нік ста віц ца ў бяз злуч ні ка вых ска зах па між час тка мі:
ка лі ў пер шай час тцы ўказ ва ец ца на ўмо ву або час дзе ян ня, пра якое па ве дам ля ец ца ў дру -

гой час тцы.

Нап рык лад:
За пя еш па ду шы, да сі ўце хі гас цям – поў ны гус лі на сып лю ду ка таў (Я. Ку па ла).
Ве цер за гу ляе – хвой нік, ло зы гнуц ца (Я. Ко лас).
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Пад рас цеш вя лі кі – рас ка жу та ды (П. Глеб ка);

ка лі ў дру гой час тцы па каз ва ец ца вы нік або ро біц ца вы вад з та го, пра што па ве дам ля ец ца
ў пер шай час тцы.

Нап рык лад:
Шмат зо рак у не бе – доб ра жы вё ла рас пло дзіц ца. Гус тая шэ рань на га лі ны ляг ла – ад яб -

лы каў, ад іг руш дрэ вы да са май зям лі пры гнуц ца (Л. Дай не ка).
Ра нак луг ра сой ку пае – дзень га ра чы бу дзе (А. Ба чы ла);

ка лі змест час так суп раць пас таў ля ец ца ці су пас таў ля ец ца.

Нап рык лад:
Клік нуць ха це ла ся – го лас за мёр (П. Броў ка).
Ма ці бу дзі ла сне даць – ён не ўстаў (І. На ву мен ка);

ка лі ў ска зе га во рыц ца пра хут кую зме ну па дзей або ў дру гой час тцы па каз ва ец ца не ад па -
вед насць, не ча ка ны вы нік та го, пра што па ве дам ля ец ца ў пер шай час тцы.

Нап рык лад:
Бліс ну ла ма лан ка – ста ла від на як уд зень (С. Гра хоў скі).
Гля нуў я ту ды-сю ды – ні ко га не ві даць (Я. Ко лас).
Ён пас лу хаў – ці ха ўсю ды (Я. Ко лас);

ка лі апош няя час тка з’яў ля ец ца аба гуль няль най у ад но сі нах да па пя рэд ніх.

Нап рык лад:
Ці ха буль ка та ла ва да ў ка на ве, сы па ла ся ліс це, чы ры ка лі не дзе

ве раб’і – усё гэ та бы ло та кім звык лым, доб рым, пры го жым (М. Га мол ка).
Дол зас ла ны шыш ка мі, цві це су ніч нік, брус ніч нік, пе ра гук ва юц ца птуш кі, зві няць ка ма -

ры – усё тут зна ё мае… (І. На ву мен ка);

ка лі дру гая час тка з’яў ля ец ца да лу чаль ным ска зам.

Нап рык лад:
І раз га рэ ла ся іг ры шча – даў но та ко га не бы ло (Я. Ко лас).
Ан дрэй быў у доб рым гу мо ры – гэ та ад ра зу кі да ла ся ў во чы (М. За рэц кі);

ка лі дру гая час тка з’яў ля ец ца па раў нан нем у ад но сі нах да пер шай.

Нап рык лад:
Сло ва ска заў – ся ке раю ад сек (Пры каз ка).
14. Пра цяж нік ста віц ца па між дву ма сло ва мі, якія абаз на ча юць пра сто ра выя, ча са выя

або коль кас ныя ме жы (гэ тыя сло вы за мя ня юць сло ваз лу чэн ні з пры на зоў ні ка мі ад (з) … да.

Нап рык лад:
Па са жыр скі по езд «Мінск – Мас ква» пры быў на стан цыю Ор ша.
Яр быў мет ры ча ты ры ў шы ры ню, мет раў пят нац цаць – двац цаць глы бі нёю, а ў даў жы -

ню цяг нуў ся мет раў на шэс ць д зе сят (У. Ка рат ке віч).

15. Пра цяж нік ста віц ца па між дву ма ці не каль кі мі най мен ня мі ў наз вах ву чэн няў, за ко -
наў, па дзей і інш.

Нап рык лад:
За кон за ха ван ня ма тэ рыі Ла ма но са ва – Ла ву азье быў вя лі кім на ву ко вым ад крыц цём

ХVІІІ ста год дзя.
Шах мат ны матч Кар паў – Кас па раў за кон чыў ся ўні чыю.

16. Пра цяж нік не ста віц ца, ка лі вы каз нік, вы ра жа ны ўсе ча най фор май дзе яс ло ва, ін та -
на цый на не вы дзя ля ец ца.

Нап рык лад:
Я тым ча сам шмыг за дзве ры (З. Бя ду ля).
Да ні ла шусь тут у ва ро ты з жа лез ным ём кім са ха ром (Я. Ко лас).

17. Пра цяж нік па між дзей ні кам і вы каз ні кам, вы ра жа ны мі на зоў ні кам або на зоў ні кам і
зай мен ні кам ці пры мет ні кам, не ста віц ца:

ка лі па між га лоў ны мі чле на мі ска за ста іць пры слоўе або час ці ца.

Нап рык лад:
А мой баць ка так са ма пар ты зан (І. Ша мя кін).
Дзед Та лаш не про ста пра вад нік у Бук рэ е вай раз вед цы (Я. Ко лас);

ка лі па між га лоў ны мі чле на мі ска за ста іць па боч нае сло ва ці ада соб ле ны член ска за (ак -
ра мя пры дат ка).
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Нап рык лад:
Хлоп цы, ві даць, доб рыя ры ба кі (Я. Сі па коў).
Хло пец, ап ра ну ты ў сал дац кі шы нель, наш зям ляк (К. Чор ны);

ка лі дзей нік ста іць пас ля вы каз ні ка.

Нап рык лад:
Стра шэн ны шту кар і сва воль нік гэ ты Нё ман (Я. Ко лас);

ка лі пе рад вы каз ні кам ёсць ад моўе не.

Нап рык лад:
Сам са бе ча ла век не во раг (Пры каз ка).
Сля пы сля по му не па ва дыр (Пры каз ка);

ка лі пры вы каз ні ку ўжы ва юц ца па раў наль ныя злуч ні кі як, усё роў на як, быц цам, быц -
цам бы, бы, ні бы, што.

Нап рык лад:
Жы та як сця на (І. На ву мен ка).
Аб ло кі ні бы воў на (Я. Яні шчыц).
Вя сен ні луг што выс таў ка на род на га мас тац тва (І. Ша мя кін);

ка лі дзей нік вы ра жа ны аса бо вым зай мен ні кам, а вы каз нік – на зоў ні кам у на зоў ным
скло не.

Нап рык лад:
Па сі ве лы мой лес, я твой веч ны пак лон нік, я твой веч ны даў жнік (Я. Сі па коў);

ка лі дзей нік вы ра жа ны на зоў ні кам, а вы каз нік – пры мет ні кам.

Нап рык лад:
Не ба чыс тае, ва сіль ко вае (А. Які мо віч).
У поз нюю во сень ва да пад мас тком чыс тая і ха лод ная (К. Чор ны).

18. Пра цяж нік мо жа ста віц ца пры сэн са ва-ін та на цый ным вы дзя лен ні:
вы каз ні ка.

Нап рык лад:
Рак – не ры ба, ка жан – не птуш ка (Пры каз ка).
Лё дам гас ці нец мой вы бі ты, вы лі ты, лёд – як ма гі ла са ма (Я. Ку па ла).
Я – ча ла век, мне трэ ба жыць, тва рыць, а не га рэць у по лы мі на пал му (А. За рыц кі).
Не ба – вы со кае, бла кіт нае (Я. Маўр);

двух ці больш да па са ва ных аз на чэн няў, што ста яць звы чай на ў кан цы ска за.

Нап рык лад:
Сон ца зай шло, і па ча ло ся змяр кан не – ці хае, све жае, з ра сой і ка ма ра мі (Я. Брыль).
За паль ва лі ся то тут, то там зо ры – вя сё лыя, мі гат лі выя (Б. Са чан ка).
Па ка за ла ся на ват сон ца – чыр во нае, ніз кае (Б. Са чан ка);

пры дат ка або гру пы ад на род ных пры дат каў, якія ста яць у ся рэ дзі не ска за пас ля аз на ча е -
ма га на зоў ні ка, ка лі не аб ход на пад крэс ліць са мас той насць пры дат каў.

Нап рык лад:
Нач ны дра пеж нік – са ва – бяс шум на плы ве ў па вет ры (В. Вольс кі).
Граб цы – дзяў ча ты, ма ла дзі цы – што раз ва ру шац ца жы вей, бо чу юць го лас на валь ні цы

(Я. Ко лас). Ка лі пат ра бу ец ца пас та ноў ка пас ля ада соб ле на га пры дат ка кос кі, то дру гі пра -
цяж нік апус ка ец ца: Па да юць сня жын кі – ды я мен ты-ро сы, па да юць бя лют кі за ма ім ак ном
(П. Трус);

да да ных чле наў ска за, якія зна хо дзяц ца ў кан цы ска за.

Нап рык лад:
Ка ля шко лы шча бя та лі дзе ці – звон ка, ра дас на (Я. Ко лас);

да да най час ткі скла да на за леж на га ска за, якая мо жа зна хо дзіц ца пе рад га лоў най час ткай
або пас ля яе.

Нап рык лад:
Ца ні це ча ла ве ка заў сё ды пры жыц ці. Ка лі зап лю шчыць ве кі – ён згі не ў не быц ці (П. Пан -

чан ка).
Што ду маў баць ка – не ве даю (Я. Брыль).
Хто птуш ку пак рыў дзіць – той сам са бе здра дзіць (П. Пан чан ка).
Та ды ма гут ная кра і на – ка лі пя ву чы ў ёй на род (Я. Яні шчыц).
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Смя ю ся, ка лі пла каць трэ ба. Жур ба – ка лі на вус нах смех (Я. Яні шчыц).

19. Пра цяж нік мо жа ста віц ца ў ня поў ных про стых ска зах на мес цы пра пу шча на га чле на
ска за.

Нап рык лад:
Па су сед ству з Бе лым во зе рам зна хо дзіц ца дру гое – Чор нае (В. Вольс кі).
Праз шум эша ло на пра рваў ся не да лё кі гар мат ны вы бух. За тым яш чэ не каль кі – боль -

шай сі лы (І. Ме леж).
У цём ным не бе – ка ра го ды сі ня ва тых зо рак (М. Баг да но віч).

20. Пра цяж нік мо жа ста віц ца ў ска зе, каб паз бег нуць двух сэн соў нас ці вы каз ван ня.

Нап рык лад:
Ты што – за быў ся? Па раўн.: Ты што′ за быў ся?
І якія лю дзі нез вы чай ныя – та лен ты! Па раўн.: І якія лю дзі – нез вы чай ныя та лен ты!

21. Пра цяж нік мо жа ста віц ца для вы дзя лен ня ўстаў ных кан струк цый.

Нап рык лад:
Але ся – ёй бы ло ўжо ка ля дзе ся ці гад коў – ся дзе ла за пра сніч каю (Я. Ко лас).
Ба ло та зра бі ла ся сі вое ад по пе лу, і па ім – уна чы бы ло ві даць з вёс кі – бе гаў агонь, ад га ра лі 

вы су ша ны аль шэў нік і ні цая ла за, што рас лі вы со ка на куп’і (І. Пташ ні каў).

ГЛА ВА 18
ДУЖ КІ

§ 62. Пра ві лы пас та ноў кі ду жак

1. У дуж кі бя руц ца ўстаў ныя сло вы, спа лу чэн ні слоў і ска зы, якія аб’яд на ны з ас ноў ным
ска зам сэн са вай су вяз зю і слу жаць у якас ці заў ваг, удак лад нен няў і пад.

Нап рык лад:
У ру ках у яго вя лі кая гал ка ка мя коў (буль бя ной ка шы) (К. Кра пі ва).
Узя лі мы ву ды, ка ця лок для юш кі, са чок (на ўся кі вы па дак) і ру шы лі на ры бал ку (А. Які -

мо віч).
Мы, дзе ці, ся дзе лі на на шым бяр вен ні (баць ка збі раў ся ста віць но вую ха ту і та му на ва -

зіў ужо мно га ле су) і ра бі лі са бе свіс туль кі з вяр бо вых прут коў (Я. Сі па коў).
У яго та ды жы ла за па вет ная ма ра – стаць лёт чы кам (ка лі не лі чыць та го, што адзін

час, ня даў на, ён за хап ляў ся ге а ло гі яй, каб зна хо дзіць за то е ныя ба гац ці) (І. Ме леж).

2. У дуж кі бя руц ца сло вы і спа лу чэн ні слоў (ра зам з ад па вед ным зна кам пры пын ку), якія
вы ра жа юць рэ ак цыю, ад но сі ны слу ха чоў да чы ёй-не бу дзь пра мо вы, вы каз ван ня, рэп лі кі.

Нап рык лад:
С т а р ш ы н я. ...Па жа да ем жа яму да лей шых пос пе хаў. (Бур ныя ап ла дыс мен ты.)
А н д р э й. ...Да но вай сус трэ чы, сяб ры. (Ап ла дыс мен ты.)
Ц і м о х. ...Так мя не ашу ка лі! (Смех.)
Г а н н а. ...Хто не дбае, той не мае, люд цы мае! (Гуч ны смех.)
Б р ы г а д з і р. ...Та кое не час та сус тра ка ец ца. (Вя сё лае ажыў лен не ў за ле.)
А н і с і м. ...Та му кож ны па ві нен ат ры маць сваю до лю. (Вок лі чы: «Пра віль на!»)
С а к р а т а р. Ці бу дуць пы тан ні да пры сут ных? (Га ла сы: «Хо піць!»)

3. У дуж кі бя рэц ца про зві шча аў та ра або про зві шча аў та ра і кры ні ца (наз ва тво ра), з якой
пры во дзіц ца цы та та.

Нап рык лад:
Ка ля па са ды лес ні ко вай цяг нуў ся го жаю пад ко вай ста ры, вы со кі лес ця ніс ты (Я. Ко лас.

«Но вая зям ля»).

4. Пас ля цы та ты, не пас рэд на за якой у гэ тым жа рад ку ў дуж ках змя шча ец ца спа сыл ка на 
аў та ра або на аў та ра і кры ні цу (г. зн. пе рад ад кры валь най дуж кай), за хоў ва ец ца ад па вед ны
знак пры пын ку – пы таль нік, кліч нік або шмат кроп’е.

Нап рык лад:
Эпіг ра фам да пра цы ўзя ты сло вы: «А там, над Нё ма нам, плы вуць чаў ны ў пра сто ры,

там спе вы ко цяц ца ў ня мую да ля чынь» (П. Трус. «Ліст да сяс тры»).
Пры га да лі ся зна ё мыя рад кі: «Чым сус трэ ла мя не мая ву лі ца, як я вы хо дзіў?» (А. Ку ля -

шоў. «Сцяг бры га ды»).
Ня хай для нас па лет кі ро дзяць, ня хай для нас са ды цві туць! (П. Пан чан ка).
На сус трач цяг ні ку вы хо дзяць з-за ўзгор ка ма ла дыя але шы ны, ду бы, хвоі... (П. Га ла вач).
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5. Ка лі ж спа сыл ка на аў та ра ці на аў та ра і кры ні цу змя шча ец ца асоб на ўні зе пад тэк стам,
та ды ў кан цы тэк сту (цы та ты) ста віц ца кроп ка ці ін шы ад па вед ны знак пры пын ку (пы таль -
нік, кліч нік, шмат кроп’е) і спа сыл ка ў дуж кі не бя рэц ца.

Нап рык лад:
Лю бі це сваю зям лю ад да на і да кан ца. Ін шай нам не да дзе на, дый не трэ ба. 

У. Ка рат ке віч.
…Мак сім Баг да но віч па пра ву за няў па чэс нае мес ца ў на шай ма ла дой па э зіі як вы со ка та -

ле на ві ты па эт і май стра па э тыч най фор мы. …Тое, што на пі саў ён за сваё ка рот кае жыц цё,
ста віць яго ў пер шыя ра ды на шых леп шых пес ня роў.

Якуб Ко лас. «Вы дат ней шы па эт і кры тык».

6. У дуж кі бя руц ца рэ мар кі аў та ра ў дра ма тур гіч ным тво ры.

Нап рык лад:
А л ь ж б е т а (убя гае, тры ма ю чы ў ру цэ клі нок з тва ра гом). Што гэ та ў вас тут па ра бі ла -

ся, мае мі лень кія?
П а ў л і н к а. Ка бы ла дзя дзь ка ва ўцяк ла ці хто ўкраў. (Ідзе, са дзіц ца на ло жак і шые)

(Я. Ку па ла).

7. Пас ля ўстаў ной кан струк цыі (пе рад зак ры валь най дуж кай) ста віц ца пы таль нік, кліч -
нік або шмат кроп’е, якія пат ра бу юц ца кан тэк стам, а кроп ка не ста віц ца.

Нап рык лад:
Быў уз го рак, так як бу бен, але Ціт па се яў лу бін, дык (ці ве ры вы дас це?), як ча рот, жыт -

цо рас це (К. Кра пі ва).
Зміт рок (доб ры ён хло пец!) чы тае роз ную лі та ра ту ру (В. Ка валь).
І толь кі шко ла (я ад ра зу ўба чыў яе і бес па мыл ко ва паз наў) ста я ла за га ро да мі, блі жэй да

ле су (І. Ша мя кін).

ГЛА ВА 19
ДВУ КОС СЕ*

§ 63. Пра ві лы пас та ноў кі дву кос ся

1. У дву кос се бя руц ца сло вы, якія ўжы ты ў іра ніч ным сэн се або ў якім-не бу дзь асо бым,
нез вы чай ным зна чэн ні.

Нап рык лад:
«Вы со кае на чальс тва» спа чат ку пры сла ла мне па дзя ку, што доб ра ву чыў дзя цей у шко -

ле... (Я. Ко лас).
Аў тар «пры шпі ліў» да пер са на жаў лі рыч ныя ма ты вы, але ні дзе не раз віў іх і не пас та віў 

у дзей сную і воб раз ную за леж насць ад кан флік ту і ідэі (По лы мя).
Не пра хо дзіць і дня, каб на ўчас тку паг ра нат ра да вар та выя гра ні цы не зат рым лі ва лі

пе ра воз чы каў «ле вых» гру заў (З га зет).

2. У дву кос се бя руц ца наз вы:
га на ро вых зван няў, не ка то рых ор дэ наў і ме да лёў: га на ро вае зван не «На род ны па эт Бе -

ла ру сі», га на ро вае зван не «Зас лу жа ны нас таў нік Рэс пуб лі кі Бе ла русь», ор дэн «За служ бу
Ра дзі ме», ме даль «За ад ва гу», але: ор дэн Ма ці, ме даль Фран цыс ка Ска ры ны;

лі та ра тур ных тво раў, на ву ко вых прац, га зет, ча со пі саў, руб рык, спек так ляў, тан цаў, му -
зыч ных тво раў, кар цін і пад.: па э ма «Сы мон-му зы ка», ра ман «Лю дзі на ба ло це», ка ме дыя
«Паў лін ка», ма наг ра фія Л.М. Ша ку на «Сло ваў тва рэн не», га зе та «Лі та ра ту ра і мас тац -
тва», ча со піс «По лы мя», спек такль «Нес цер ка», пес ня «Алек сан дры на», на род ны та нец
«Буль ба», опе ра «Кас тусь Ка лі ноў скі», сю і та «На Па лес сі», кар ці на «Аба рон цы Брэс цкай
крэ пас ці»;

прад пры ем стваў, ус та ноў, выт вор чых аб’яд нан няў, стан цый, са на то ры яў, гас ці ніц, кі на -
тэ ат раў і ін шых ар га ні за цый: ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыс тва «Ка му нар ка», рэс пуб лі -
кан скае ўні тар нае прад пры ем ства «Мін скі трак тар ны за вод», ус та но ва «Рэ дак цыя га зе -
ты «Рэс пуб лі ка», гас ці ні ца «Еў ро па», кі на тэ атр «Ра дзі ма», ус та но ва аду ка цыі «Бе ла рус кі
дзяр жаў ны пе да га гіч ны ўні вер сі тэт імя Мак сі ма Тан ка», стан цыя мет ро «Ня мі га»;

ма рак ма шын, выт вор чых, кан ды тар скіх, пар фу мер ных вы ра баў і пад.: «Ні ва», «Вол га»,
«Опель» (аў та ма бі лі); «Ла су нак», «Мін скі грыль яж» (цу кер кі); «Ляс ны лан дыш» (ду хі).
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3. У дву кос се не бя руц ца наз вы, у склад якіх ува хо дзяць сло вы імя, па мя ці.

Нап рык лад:
Кал гас імя Гас тэ лы.
Алея па мя ці во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў.

4. У дву кос се бя руц ца сло вы ін шых час цін мо вы, што выс ту па юць у ро лі на зоў ні каў.

Нап рык лад:
Увесь час у яго гэ тае «гэй» на язы ку вер ціц ца (Я. Ко лас).
Ні сту ку, ні гру ку, ні каш лю, а толь кі да лё кае «ку-ку» ці крык пе ра пёл кі... (А. Ба чы ла).
У гэ тым «ну-ну» Саў ка па чуў нот ку спо га дзі, і яму ста ла ляг чэй (Я. Ко лас).
А хі ба зям лі гэ тай «дзя куй» не ска жу? (К. Кі рэ ен ка).
Усё гэ та, вя до ма, вель мі ці ка ва, але бы ло тут і сваё «ад нак» (Я. Брыль).
Ма ці ста я ла, слу ха ла, ці не па чуе ў ле се зна ё мае «но» (Я. Ко лас).

ГЛА ВА 20
ЗНА КІ ПРЫ ПЫН КУ І ДВУ КОС СЕ ПРЫ ПРО СТАЙ МО ВЕ І ЦЫ ТА ТАХ

§ 64. Пра ві лы пас та ноў кі зна каў пры пын ку і дву кос ся пры про стай мо ве і цы та тах

1. У за леж нас ці ад мес ца слоў аў та ра, якія ўво дзяць про стую мо ву, ста вяц ца нас туп ныя
зна кі пры пын ку:

ка лі про стая мо ва за піс ва ец ца ў ра док, яна зак лю ча ец ца ў дву кос се.

Нап рык лад:
Бар ві на пра ціс нуў ся праз на тоўп да Ан дрэя і Сан коў ска га і з хо ду ска заў: «Пой дзем»

(П. Пес трак).
Пас лан цы на род ныя ска за лі: «Ад ной сям’ёю жыць на род наш бу дзе ад гэ тых пор на веч -

ныя вя кі» (П. Пан чан ка);

ка лі про стая мо ва па чы на ец ца з аб за ца, пе рад ёй ста віц ца пра цяж нік.

Нап рык лад:
Ва сіль ужо га тоў быў зноў па к рыў дзіц ца, але Ган на до б ра, шчы ра про сіць:
– Ска жы што-не бу дзь!.. (І. Ме леж).
Нех та гуч на клі каў з дру го га бе ра га:
– Гэй, па ро м шчык, да вай пе ра пра ву! (М. Лынь коў);

ка лі сло вы аў та ра ста яць пе рад про стай мо вай, то пас ля іх ста віц ца двук роп’е, а про стая
мо ва, якая па чы на ец ца не з аб за ца, зак лю ча ец ца ў дву кос се.

Нап рык лад:
У пра мо ве на ўра чыс тым схо дзе Якуб Ко лас га ва рыў: «Маё сло ва, хоць і вуз кі мі да ро га мі,

але да хо дзі ла да на ро да»;

ка лі сло вы аў та ра ста яць у ся рэ дзі не про стай мо вы, па дзя ля ю чы яе на дзве час ткі, то пе -
рад сло ва мі аў та ра ў за леж нас ці ад ін та на цый на га афар млен ня пер шай час ткі про стай мо вы
ста вяц ца пы таль нік, кліч нік, шмат кроп’е ці кос ка і ўслед за гэ ты мі зна ка мі – пра цяж нік, а
пас ля слоў аў та ра – або кроп ка і пра цяж нік (ка лі пер шая час тка про стай мо вы з’яў ля ец ца за -
кон ча ным ска зам), або кос ка і пра цяж нік (ка лі пер шая час тка про стай мо вы не з’яў ля ец ца
за кон ча ным ска зам).

Нап рык лад:
«Хі ба ж мо жам мы з та бою зай мац ца не сур’ёз ны мі спра ва мі? – пы тан нем на пы тан не

ад ка за ла На дзя і пры гар ну ла да ся бе Май ку, пры ту лі ла, як ту ляць да рос лыя ма лых дзя -
цей. – Рас каз вай, як жы веш, як ва ю еш?» (М. Лынь коў).

«Сця пан ка, – ска заў ча ла век, – ідзі па ся дзі ў цянь ку, ты ста міў ся» (К. Чор ны).
«Эх, ва дзіч ка... – пра цяг ваў Са ва, вы ці ра ю чы твар кры сом кур ткі, – квет ка мі пах не»

(П. Пес трак).

2. У сло вах аў та ра мо гуць ужы вац ца два дзе яс ло вы са зна чэн нем маў лен ня, дум кі ці бліз -
кія да іх па зна чэн ні; пры гэ тым ка лі дру гі дзе яс лоў ад но сіц ца да дру гой час ткі про стай мо вы,
то пас ля слоў аў та ра ста вяц ца двук роп’е і пра цяж нік.

Нап рык лад:
«Я ска заў бы вам, ды толь кі не ве даю, як пры ме це вы тое, што я ска жу, – ці ха ад зы ва ец ца 

ён. І, мо мант сча каў шы, да дае: – Я ду маю, што з гэ та га ні чо га не бу дзе» (Я. Ко лас).
«Ве да еш, ма ма, ка го я пры вя ла? – ве се ла ска за ла дач ка і та ем на пра шап та ла: – Гэ та

той са мы госць, яко га мы ўсе ка лісь ці ра та ва лі ад нем цаў» (Я. Маўр).
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3. Ка лі ў скла дзе слоў аў та ра, што ста яць пе рад про стай мо вай, ня ма дзе яс ло ваў са зна чэн -
нем маў лен ня, дум кі ці бліз кіх да іх па зна чэн ні, то ў кан цы слоў аў та ра ста віц ца кроп ка.

Нап рык лад:
Урэш це дзед дас тае з кі шэ ні ка ва лак хле ба.
– Еш, Ві хор... На-а-а... (З. Бя ду ля).
Вік тар зап лю шчыў во чы і на ўвесь па кой пры твор на зах роп. «Хай ду мае, што я сплю...»

(Б. Са чан ка).

4. Ка лі сло вы аў та ра ідуць за про стай мо вай, то пас ля про стай мо вы ў ад па вед нас ці з ін та -
на цы яй ста вяц ца пы таль нік, кліч нік, шмат кроп’е ці кос ка (на мес цы кроп кі), а за гэ ты мі
зна ка мі – пра цяж нік.

Нап рык лад:
– Што вы сён ня неш та не ў гу мо ры? – за пы та ла ся Яд ві ся і гля ну ла на нас таў ні ка

(Я. Ко лас).
– Эх, што за мяс ці на! – па чаў ён [Ла ба но віч] і рап там пе ра пы ніў са мо га ся бе (Я. Ко лас).
«Вам, Лес ка вец, ві даць, хо чац ца, каб аса біс та вас пах ва лі лі», – Лі да ска за ла гэ та як бы

між ін шым, на ват не па вяр нуў шы ся да яго (І. Ша мя кін).

5. Ня вы ка за ная про стая мо ва, пры якой у скла дзе слоў аў та ра звы чай на ёсць дзе яс лоў ду -
маць (па ду маць) або ін шыя сло вы, спа лу чэн ні слоў і на ват ска зы са зна чэн нем дум кі, мер ка -
ван ня, раз ва жан ня і пад., заў сё ды бя рэц ца ў дву кос се.

Нап рык лад:
«Ча му гэ та пы та ла яна [Яд ві ся] пра кні гу? – па ду маў Ла ба но віч. – Ці не па ла жы ла яна

ча го ту ды?» (Я. Ко лас).
«Во ўско чыў дык ус ко чыў», – чу хаў па ты лі цу Яў хім Ба бай (Б. Са чан ка).
«Неш та ў іх до ма зда ры ла ся, – за бі ла ся ў Іва на тры вож на сэр ца. – Інакш чу жо га ча ла ве -

ка на ноч не зап ра ша лі б» (Б. Са чан ка).

6. Рэп лі кі дзвюх і больш асоб (у ды я ло гу) звы чай на за піс ва юц ца з чыр во на га рад ка і з пра -
цяж ні кам пе рад кож най рэп лі кай.

Нап рык лад:
– Ты па вёс цы воль на хо дзіш?
– Ха д жу, як і ха дзіў. А што?
– Ні чо га, ні ко га не ба іш ся?
– Я не зло дзей, не за бой ца. Ча го ж мне ба яц ца? (Б. Са чан ка).
– Бой быў, Ва ля.
– Дзе?
– Над мо рам. Да лё ка.
– З кім?
– Не вя до ма (І. Ме леж).

7. Ка лі не каль кі рэп лік за піс ва юц ца ў ра док без ука зан ня, ка му яны на ле жаць, то па між
імі ста віц ца пра цяж нік і кож ная з іх бя рэц ца ў дву кос се.

Нап рык лад:
«Вы яш чэ не бы лі ў сва ёй шко ле?» – «Не, не бы ла. І не ве даю, якая яна там. А вы ўжо даў но

тут?» – «А ўжо за раз два ме ся цы бу дзе» (Я. Ко лас).

8. Ка лі пас ля па пя рэд няй рэп лі кі ідуць сло вы аў та ра, то пе рад нас туп най рэп лі кай пра -
цяж нік не ста віц ца.

Нап рык лад:
На рэш це ад чы ня юц ца дзве ры, не дзе брэ ша са ба ка, ува хо джу. Пе ра да мной хлоп чык з

лям пай у ру ках. «Ты што тут ро біш?» – пы та ю ся. «Ні чо га, – ка жа. – Чыс та пі сан не пі шу»
(В. Бы каў).

9. Цы та ты, як і про стая мо ва, бя руц ца ў дву кос се. Ска ра чэн не цы та ты абаз на ча ец ца
шмат кроп’ем.

Нап рык лад:
«Пісь мен нік, які не пра цуе над мо вай, не кла по ціц ца аб па паў нен ні сва іх моў ных за па -

саў, – пі саў Якуб Ко лас, – мо жа стаць пе рад не бяс пе кай апы нуц ца за дзвя ры ма лі та ра ту -
ры».

Кан д рат Кра пі ва ад зна чаў, што «...кан цы ля рыз мы больш за ўсё псу юць на шу лі та ра -
тур ную мо ву і ім трэ ба аб’явіць бяз лі тас ную вай ну».
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ГЛА ВА 21
СПА ЛУ ЧЭН НЕ ЗНА КАЎ ПРЫ ПЫН КУ

§ 65. Пра ві лы пас та ноў кі спа лу чэн няў зна каў пры пын ку

1. Ка лі пы таль нік, кліч нік, кроп ка, шмат кроп’е або кос ка ўжы ва юц ца ў спа лу чэн ні з пра -
цяж ні кам, то пра цяж нік ста віц ца пас ля пе ра лі ча ных зна каў пры пын ку.

Нап рык лад:
«Хло пец твой ужо доб ра пад рос?» – спы таў той пры глу ша на (Я. Брыль).
«Ма лай цы! – стры ма на пах ва ліў Ла ды нін, акі нуў шы во кам зжа тую пло шчу. – Доб ры

па ча так» (І. Ша мя кін).
«Ні чо га. Ні чо га, усё пройд зе...» – пас пра ба ва ла ўсміх нуц ца яна (І. Ме леж).
Кра суй, наш Мінск, – лю бі мая ста лі ца! (М. Хве да ро віч).

2. Ка лі пас ля пра цяж ні ка ста яць сло вы, якія вы дзя ля юц ца па ад па вед ных пра ві лах кос -
ка мі (нап рык лад, па боч нае сло ва), то кос ка пе рад ім апус ка ец ца.

Нап рык лад:
Удас ца ім за шыц ца ў лес – на пэў на, адар вуц ца ад да га ня тых.
Пас пе еш зра біць усё да ве ча ра – мо жа, даз во лю сха дзіць на вя чор кі.

3. Кос ка і пра цяж нік ста вяц ца:
пе рад сло вам, якое паў та ра ец ца для та го, каб звя заць з яго да па мо гай да да ную час тку

скла да на за леж на га ска за, сас таў ную час тку скла да наз лу ча на га ці час тку про ста га ска за раз -
гор ну тай кан струк цыі.

Нап рык лад:
Тыя сцеж кі, што ў заў тра вя дуць, – тыя сцеж кі ад ноль ка вы, му сіць? (П. Трус).
У ці шы ні, якой не мо жа па ру шыць ні да лё кая пес ня ад туль, дзе па лі і да ро гі, ні гру ка тан -

не эк ска ва та ра, што ўжо да но сіц ца па ва дзе з та го бо ку, дзе Нё ман, пры зор ках, што не як
цьмя на пра свеч ва юць з вы со кай вы шы ні, і пры ме ся цы, які бар во вым ак рай цам ус таў над лу -
гам, – у та кой ці шы ні і спа кой най паў цем ры вый шлі на пра цу ня даў нія гос ці гэ тых мяс цін –
баб ры (Я. Брыль).

Сап раў ды, хто яна, гэ тая пес та ва тая пры га жунь ка, зі хат лі вы ас ко лак чу жо га, да лё ка -
га све ту, не да рэч ным лё сам вай ны за кі ну тая ў фа шыс цкі кан цла гер, – хто яна, каб вык ла -
даць ёй яго ба лю чае, што ў свой час адаб ра ла столь кі ду шэў нае сі лы ў са мо га? (В. Бы каў);

у скла да на за леж ных ска зах, звы чай на з не каль кі мі да да ны мі час тка мі пе рад га лоў най,
якія рас па да юц ца на дзве агуль ныя сэн са выя час ткі, каб абаз на чыць мес ца гэ та га па дзе лу.

Нап рык лад:
Па куль ён ішоў у ва ду, за над та, як зда ва ла ся То лю, плё ха ю чы на га мі, па куль ён пыр хаў і

пак рэк тваў ад за да валь нен ня, – нех та трэ ці, зда лёк яш чэ, з-за ра кі ўба чыў шы хлоп цаў, па -
ды шоў да кла дач кі, па якой ня даў на пе ра бі раў ся пе вень з чу бат ка мі, узы шоў на вос траў і па -
чаў пад кра дац ца да бе ра га (Я. Брыль).

Коль кі бы ло лю дзей на схо дзе, што′ яны аб мяр коў ва лі, якое там пры ня лі ра шэн не, – нам
пра гэ та не ка за лі;

у скла да ных ска зах з роз ны мі ві да мі су вя зі, а так са ма ў ска зах з ха рак тэр ны мі ры са мі пе -
ры я ду (з вы раз ным па дзе лам на дзве час ткі, з ана фа рыч най бу до вай пер шай сас таў ной час -
ткі).

Нап рык лад:
Ка лі ж асен нія на ві ны змя ня лі сад, ка лі з бя роз ір ваў ліс це ве цер, а ма роз, на ліў шы яга ды

ра бі ны, тра ву гу біў, і мы на гой уз ры ва лі прэ лых ліс цяў слой; ка лі пат ро ху чыр ва не лі ча ром -
ха, лі па, строй ны клён, а гнёз ды змроч ныя ва рон між го ла га гал ля чар не лі, і гроз ны ве ча ра па -
жар пы лаў між бу ра-шы зых хмар; ка лі асен ні ве цер дзі ка стаг наў і глу ха па на чах гры меў у
наш жа лез ны дах, – та ды да ле та Ве ра ні ка ад нас зні ка ла ў ін сты тут і не бу дзі ла зга дак
тут (М. Баг да но віч).

Ці кос ка заз во ніць у час ка са ві цы, ці пес ню дзяў чо за пяе, ці не ба заз зяе ў аг нях бліс ка ві цы, 
ці ве цер у па лях заз луе, ці гром гуч на беж ны пра ко ціц ца ў хма рах, ці грук не над по лем пя рун, –
усё вод гук зна хо дзіць у воль ных аб ша рах, усё іх дак ра на ец ца струн (Я. Ко лас).

Ці за вы лі ваў кі, ці за ен чыў ві хор, ці за пеў са ла вей, ці за га га ла гусь, – я тут ба чу свой
край, по ле, рэч ку і бор, сваю мат ку-зям лю – Бе ла русь (Я. Ку па ла).

4. У кан цы пы таль ных ска заў, якія вы маў ля юц ца з кліч най ін та на цы яй, спа чат ку ста -
віц ца пы таль нік, а по тым – кліч нік.
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Нап рык лад:
Зям ля Ра дзі мы! У сэр цы боль са лод кі хто не ад чуў, сус трэў шы ся з та бой?! (А. Зво нак).
Ці ж гэ та мно га?!
Хі ба ж так трэ ба?!

5. У кан цы кліч ных ска заў, якія вы маў ля юц ца з пы таль най ін та на цы яй, спа чат ку ста -
віц ца кліч нік, а по тым – пы таль нік.

Нап рык лад:
Ба чыў ты!? Сло ва нель га ска заць!? (К. Чор ны).

6. Пе рад зак ры валь ным дву кос сем за хоў ва ец ца кроп ка, якая па каз вае гра фіч нае ска ра -
чэн не.

Нап рык лад:
У ін струк цыі бы ло на пі са на: «Пры мя ня ец ца для склей ван ня вы ра баў з па пе ры, кар до ну

і г.д.».

7. Ка лі пе рад зак ры валь ным дву кос сем ста іць пы таль нік або кліч нік, то кос ка ста віц ца
па вод ле кан тэк сту.

Нап рык лад:
«Што пры ня се вяс на?», «Што вяс на па ка жа?», «Што бу дзе вяс ною?» – у прад чу ван ні

важ ных па дзей пы та лі ся лю дзі і ўпо тай ку рых та ва лі ся да іх (Я. Ко лас).
Пят ра аб га ня лі фур ман кі з больш лёг кі мі пак ла жа мі, і ён, све ця чы ся сва ім яс ным тва -

рам і пе сен ны мі бры ва мі, толь кі пас пя ваў га ва рыць: «Доб ры дзень, дзя дзеч ка!», «Доб ры
дзень, цё тач ка!», хоць трош кі скі роў ва ю чы ўбок свай го гнед ку, каб даць аб мі нуць (Я. Скры -
ган).

8. Пы таль нік, кліч нік і шмат кроп’е ста вяц ца пе рад зак ры валь ным дву кос сем, ка лі яны
ад но сяц ца толь кі да слоў, узя тых у дву кос се; пас ля зак ры валь на га дву кос ся гэ тыя зна кі ста -
вяц ца та ды, ка лі ад но сяц ца да ўся го ска за, які за кан чва ец ца сло ва мі, узя ты мі ў дву кос се.

Нап рык лад:
Хлап чук спы ніў ся на ўсход ках і з па даз ро нас цю паг ля дзеў на жан чы ну. «Яна яго ве дае ці

гэ та про ста ці каў насць, мо жа на ват і пус тая?» (К. Чор ны).
Я пас лаў ёй ка рот кі і сціп лы ад каз: «Пры язд жай, бу дзеш гос цяй жа да най у нас на вя лі -

кай бу доў лі...» (А. Ку ля шоў).
Ча му кам байн пра цуе не ў «Во лі»? (І. Ша мя кін).
А ве да еш ты на ша га Іва на «Тар па ка»? (Я. Ко лас).

9. Ка лі пе рад зак ры валь ным дву кос сем ста іць пы таль нік, кліч нік або шмат кроп’е, то яны 
паў тор на не ста вяц ца пас ля дву кос ся; не ад ноль ка выя зна кі (ка лі яны пат ра бу юц ца ў за леж -
нас ці ад ха рак та ру ад па вед ных час так тэк сту) ста вяц ца пе рад дву кос сем і пас ля яго.

Нап рык лад:
Ці ву чы лі вы ў шко ле на па мяць верш Я. Ку па лы «А хто там ідзе?»
Вы чу е це, як мне пя юць на т хнё ныя па э ты? Як шэп чуць за ка ха ныя: «люб лю!..»? (Э. Ва ла -

се віч).
Якая га лоў ная дум ка вы ка за на ў вер шы Я. Ко ла са «Аса дзі на зад!»?
Ву ча ні ца вы раз на пра чы та ла верш П. Броў кі «Пах не ча бор».

10. У ме жах ад на го ска за кос ка, кроп ка з кос кай, двук роп’е ці пра цяж нік ста вяц ца толь кі 
пас ля зак ры валь най дуж кі на мес цы раз ры ву ас ноў на га ска за ўстаў ной кан струк цы яй.

Нап рык лад:
Па лі ла ся печ (на нач браў ся ма роз); у пе чы сква ры ла ся све жы на (К. Чор ны).
Ма шы ўспом ніў ся за піс у Але сі ным дзён ні ку (учо ра ён вы пад ко ва тра піў ёй у ру кі):

«У чым па э зія на ша га жыц ця?» (І. Ша мя кін).
«Ма лы Лон дан» (без пры га ра даў) – так са ма не ма лень кі, ка лі пры няць пад ува гу, што ён

на ліч вае не менш за шэсць міль ё наў жы ха роў (К. Кра пі ва).

11. Кроп ка, пы таль нік, кліч нік ці шмат кроп’е ста вяц ца пе рад зак ры валь най дуж кай, ка -
лі яны ад но сяц ца толь кі да слоў, узя тых у дуж кі.

Нап рык лад:
Ка лі ён увай шоў у па кой, той, што ся дзеў за ста лом, – з чор най ку ча ра вай га ла вою, у гім -

нас цёр цы вай ско ва га крою, – не ад ры ва ю чы ся ад па пе ры, па даў яму ле вую ру ку. (У пра вай ён
тры маў за вос тра ны з абод вух кан цоў чыр во на-сі ні ало вак.) (К. Кра пі ва).

Ня хай жы ве на ша род ная Бе ла русь! (Усе ўста юць. Ап ла дыс мен ты.)
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– Ды ў цэн тры (чуў мо?) вы да лі дэк рэт – на мя са здаць усіх бы коў, якім мі ну ла дзе сяць год
(К. Кра пі ва).

А як вы нас сус трэ не це (ці паб лі жэе даль?), ра ка імя Лаў рэн ція, зя лё ны Ман рэ аль
(П. Пан чан ка).

Ня даў на (ка то ры раз!) я пра чы таў «Но вую зям лю» (І. Ша мя кін);

пас ля зак ры валь най дуж кі яны ста вяц ца та ды, ка лі ад но сяц ца да ўся го ска за, які за кан -
чва ец ца сло ва мі, узя ты мі ў дуж кі.

Нап рык лад:
Ін шы раз рэ кі двух роз ных ба сей наў бя руць па ча так з ад на го і та го ж ба ло та (нап рык -

лад, рэ кі Лу чэ са і Ар шы ца па між Ві цеб скам і Ор шай).
Ві даць, сво е а саб лі вай ці каў нас цю ча со пі са да сла вян ства тлу ма чыц ца тое, што ён змя -

шчаў тво ры гру пы ўкра ін скіх пісь мен ні каў (Кас та ма раў, Ас наў янен ка, Гу лак-Ар ця моў скі
і інш.).

12. Пры спа лу чэн ні пы таль ні ка або кліч ні ка са шмат кроп’ем гэ тыя зна кі ста вяц ца на мес -
цы пер шай або пер шай і дру гой кро пак.

Нап рык лад:
Ган на, што з та бою ро біц ца?.. Ча му ты та кою ста ла?.. (К. Чор ны).
А што ж ты ця пер ра біць бу дзеш?!. (Я. Брыль).

13. Пры спа лу чэн ні шмат кроп’я з кос кай кос ка не ста віц ца.

Нап рык лад:
Ва лю ня... слаў ная мая... ска жы ты мне што-не бу дзь, га?.. Ска жы... (Я. Брыль).
І там… на дне… цві лі лі леі ў баг не веч нас ці... (М. Баг да но віч).
Згу бі лі вер бы ка ля ро васць, а там сня гі… сня гі… сня гі… (П. Трус).

14. Пе рад шмат кроп’ем мо жа ста віц ца двук роп’е ці кос ка, ка лі ёсць не аб ход насць па ка -
заць пе ра лік цы тат, якія пры во дзяц ца не поў нас цю.

Нап рык лад:
У тэ лег ра мах па ве дам ля ла ся: ... ва ен ны пе ра ва рот у Грэ цыі, ра бо чыя ў Фран цыі ад мо ві лі -

ся раз гру жаць суд ны з ва ен ны мі гру за мі...

15. Ка лі ў па чат ку або ў кан цы цы та ты (тое ж ад но сіц ца і да про стай мо вы) сус тра ка юц ца
ўнут ра нае і знеш няе дву кос сі, то ў дру ка ва ным тэк сце яны па він ны ад роз ні вац ца па між са -
бой ма люн кам (так зва ныя «елач кі» і «лап кі»), пры чым знеш няе дву кос се не па він на апус -
кац ца.

Нап рык лад:
Ана толь Ані кей чык пі саў пра пом нік Ян ку Ку па лу ў Аў раў-пар ку: «У ас но ву ідэі гэ та га

пом ні ка я пак лаў Ку па лаў скі верш “Бра ту на чу жы не”».

ГЛА ВА 22
ПАС ЛЯ ДОЎ НАСЦЬ ЗНА КАЎ ПРЫ ПЫН КУ ПРЫ СПА СЫЛ КАХ

§ 66. Пра ві лы пас ля доў нас ці зна каў пры пын ку пры спа сыл ках

1. Кос ка, кроп ка з кос кай, двук роп’е і кроп ка ста вяц ца пас ля ліч бы або зо рач кі, якія
з’яў ля юц ца зна ка мі-па ка заль ні ка мі спа сыл кі (каб ука заць, што спа сыл ка ад но сіц ца да
пэў на га сло ва ці гру пы слоў): ...1, або ...2; або ...*: або ...**.

2. Пы таль нік, кліч нік, шмат кроп’е і дву кос се ста вяц ца пе рад зна кам спа сыл кі (ліч бай
ці зо рач кай): ...?1 або ...!2 або ...»*.

3. Пас ля зна ка спа сыл кі (ліч бы ці зо рач кі), які раз ме шча ны за дву кос сем, кроп ка за -
хоў ва ец ца: ...»1. або ...»**.
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