
Аб ролі слоўнага  націску ў сучаснай беларускай мове 

 

У  кожным слове беларускай мовы, калі яно мае два ці некалькі 

складоў, адзін склад  вымаўляецца найбольш гучна і працягла. Выдзяленне ў 

слове аднаго склада з ліку іншых большай сілай вымаўлення і працягласцю 

гучання называецца н а ц і с к а м. Націскным складам у слове з’яўляецца той 

склад, у якім павялічана працягласць галоснага гука. Напрыклад, у словах 

сады, гарадскі большую працягласць маюць апошнія галосныя, а значыць, 

яны і будуць націскнымі. 

Беларускі націск разнамесны, свабодны, г.зн., што націскным можа 

быць любы склад: мо´ва,  вучы´ць, працава´ць, замацава´ны, 
пераабсталява´ць. Праўда, ёсць мовы, у якіх націск “прымацаваны” да 

пэўнага склада. Так, у чэшскай мове  націск у самастойных словах прыпадае 

на першы склад, у польскай мове – на перадапошні, у французскай – на 

апошні. 

Разнамесны націск беларускай мовы у адных словах бывае нерухомым, 

а гэта значыць застаецца на адным і тым жа складзе пры ўтварэнні розных 

словаформ  аднаго і таго ж слова ці нават пры ўтварэнні новых 

аднакаранёвых слоў:  ле´та—ле´там—ле´тні – ле´цейка, а ў другіх – 

рухомым, г.зн.  пры ўтварэнні словаформ ці новых слоў пераходзіць з аднаго 

склада на іншы: го´рад  -- гарады´ – гарадскі´; дом – дамы´ – дамо´к. Але 

рухомасць націску не азначае, што яго можна адвольна змяніць. Слова, 

вымаўленае з нязвыклай пастаноўкай націску, мы не пазнаём, а значыць, і не 

ўспрымаем, паколькі няправільная пастаноўка націску разбурае слова ў 

цэлым (параўн.: важка´, ліпе´нь, а´бруч замест ва´жка, лі´пень, абру´ч. 

Некаторыя словы ў сучаснай беларускай мове могуць ужывацца з 

двума націскамі і ўтвараюць пры гэтым акцэнталагічныя варыянты, якія 

з’яўляюцца нормай для беларускай літаратурнай мовы.  Напрыклад, 

разлама´ны – разло´маны, верасо´вы – ве´расавы, наво´кал -- навако´л, 
ла´скавы -- ласка´вы, віхар – віхор,  лётаць – лятаць і інш. У моўнай 

практыцы побач з літаратурнай нормай сустракаюцца і нелітаратурныя 

акцэнталагічныя варыянты. Часцей за ўсё яны ўзнікаюць пад уплывам 

народных гаворак, дыялектаў: цвёрды – цвярды´, го´луб – галу´б, цяжа´р – 
ця´жар, ву´гал – вуго´л.  Першыя словы ў пералічаных парах з’яўляюцца 

нарматыўнымі, а другія –  адхіленнем ад беларускай літаратурнай нормы. 

Варыянты ў пастаноўцы націску часам назіраюцца і ў запазычаных 

словах. Прычынай гэтаму з’яўляецца няправільнае засваенне месца націску ў 

іх. Напрыклад, замест правільнага вымаўлення  алфаві´т, азбе´ст, 
інду´стрыя, інструме´нт, дакуме´нт, кіламе´тр, цэ´нтнер, куліна´рыя, 
металу´ргія, ста´туя, ста´тут можна пачуць алфа´віт, а´збест, 
індустры´я, інстру´мент, даку´мент, кіло´метр, цэнтне´р, кулінары´я, 
металургі´я,  стату´я, стату´т. 

Такога тыпу з’ява назіраецца і ў лексіцы, агульнай з рускай мовай. 

Напрыклад, словы адзіна´ццаць, гліня´ны, мале´нькі, крапіва´, паслане´ц 

адрозніваюцца паводле націску ад рускіх оди´надцать, гли´няный, 



ма´ленький, крапи´ва, посла´нец. Вымаўленне іх на рускі манер будзе 

з’яўляцца адхіленнем ад беларускай літаратурнай нормы. 

Звычайна кожнае знамянальнае слова ў беларускай літаратурнай мове 

мае адзін націск, які прыпадае на галосны пэўнага склада: вы´падак, ры´мар, 
сівы´ (пра колер – сівыя валасы), сі´вы (пра масць жывёлы – сівы конь), 
бульбяны´, аб’і´нец, а´ркуш, ры´мляне, белару´сы, ву´сы, дэфі´с, магазі´н, 
дазіме´тр, фо´льга, фено´мен і інш. 

Агульнаўжывальныя складаныя словы, асабліва з невялікай па 

працягласці першай асновай, таксама маюць адзін націск: басано´гі, 
дабрабы´т, сыро´ватка, часо´піс, кулямёт, земляме´р і інш. 

У складаных шматскладовых словах, акрамя асноўнага націску, можа 

з’яўляцца яшчэ і дадатковы, так званы пабочны націск, які абазначаецца 

нахілам улева: маро`заўсто´йлівы, мна`газна´чны, да`брая´касны, 
до`макіраўні´цтва, но`вабудо´ўля, ільно`валакно´, сто`гало´вы, 
збо`жжанарыхто´ўка, што`хвілі´ну і інш. 

Націск дапамагае адрозніць значэнні слоў. Такія словы пішуцца 

аднолькава, але ў вымаўленні адрозніваюцца месцам націску, што і 

садзейнічае размежаванню іх лексічнага значэння. Такія словы, як правіла, 

з’яўляюцца амографамі. Напрыклад, атла´с ‘тканіна з бліскучым правым 

бокам’ і а´тлас ‘зборнік карт, табліц, чарцяжоў, схем і пад.’, ба´цькі ‘мн. ад 

бацькі; сінонім тата’ і бацькі´ ‘ бацька і маці ў адносінах да сваіх дзяцей; 

продкі’, бу´йны ‘неспакойны, дзёрзкі’; ‘моцны, нестрыманы’ і буйны´ ‘ 
большых памераў, чым звычайна’,’вялікі па плошчы, па колькасці 

насельніцтва’, грама´да  ‘што-небудзь вялікае, масіўнае’ і грамада´ ‘мноства 

людзей, натоўп’, лю´дскі ‘чалавечны, пачцівы; прыстойны; добры’ і людскі´ 
‘які належыць людзям; уласцівы людзям’,  му´зыка ‘ галіна мастацтва’ і 
музы´ка ‘музыкант’, галі´на ‘бакавы адростак на ствале дрэва; сук з веццем’ і 
галіна´ ‘асобная вобласць навукі, вытворчасці і пад.’, спя´чы ‘які спіць’ і 
спячы´ ‘прыгатаваць выпяканнем, выпечы’ і інш. 

Розніца ў пастаноўцы месца націску садзейнічае адрозненню слоў з 

аднолькавым лексічным значэннем, але ўжытых у розных граматычных 

формах. Так, па націску адрозніваюцца дзеясловы незакончанага і 

закончанага трывання: высыпа´ць – вы´сыпаць, скліка´ць – склі´каць, 
абсыпа´ць – абсы´паць, закіда´ць – закі´даць. 

Адрозніваюцца з дапамогай націску формы інфінітыва і асабовыя 

формы  дзеясловаў: лю´бі ць – любі´ць, мані´ць – ма´ніць, валі´ць – ва´ліць, 
палі´ць (у печы) – па´ліць, налупі´ць – налу´піць, масці´ць – мо´сціць.   

Націск з’яўляецца адзіным сродкам адрознення форм назоўнага склону 

множнага ліку і роднага склону адзіночнага ліку назоўнікаў жаночага роду, 

якія заканчваюцца на –а/-я: велічы´ні – велічыні´, тра´вы – травы´, но´гі – 
нагі´, ру´кі – рукі´. 

 Націскам адрозніваюцца назоўнікі ў розных склонах і ліках:  бра´там ( 
м.р. адз.л. Т. скл.) і брата´м (мн. л. Д. скл.), бе´рагам (м.р. адз.л. Т. скл) і 

берага´м (мн. л. Д. скл), пачу´цці (мн. л. Н. скл.)  і Быць у добрым пачуцці´ 
(адз.л. М. скл.). 



Большасць службовых слоў у беларускай мове не мае націску. Яны, як 

правіла, прымыкаюць да паўназначных слоў і ўтвараюць разам з імі  адзінае 

фанетычнае слова: у ле´се [ул’э´с’э], без ве´ры [б’аз’в’э´ры], не мог [н’амо´х], 
не магу´  [н’эмагу´], не бу´ду [н’абу´ду], не хачу´  [н’эхачу´], з травы´ 
[стравы´], ра´дасць і го´ра [ра´дас’ц’і го´ра], брат і сястра´ [бра´ты 
сястра´]. Вось чаму колькасць лексічных слоў (гэта ўсе самастойныя і 

службовыя словы) і фанетычных слоў часта можа не супадаць. Так, 

напрыклад,  у сказе Ён не мог прыйсці ў школу  шэсць лексічных слоў 

адпавядаюць чатыром фанетычным словам, паколькі адмоўная часціца не і 

прыназоўнік у (ў) не маюць самастойнага націску. Параўн.: [йон н’амох 
прыйс’ц’і ўшколу]. 

Як бачым, націск адыгрывае вялікую ролю ў працэсе вуснага і 

пісьмовага маўлення. Няправільная пастаноўка націску ў словах з’яўляецца 

сведчаннем не толькі нізкай культуры нашага маўлення, але самае горшае – 

садзейнічае разбурэнню  слоў і  лексічнай сістэмы нашай мовы ў цэлым. 

Наогул,  пры сумненні правільна вызначыць месца націску як у спрадвечна 

беларускіх, так і запазычаных словах неабходна звяртацца да слоўнікаў.  

Паметы пастаноўкі націску даюцца без выключэння ўсімі  слоўнікамі 

беларускай мовы, у тым ліку і перакладнымі,  а найбольш поўна 

“Тлумачальным слоўнікам беларускай мовы” (у 5 тт.) і “Слоўнікам 

беларускай мовы” ( пад рэд. М.В. Бірылы. -- Мн.,1987). 
 
 


