
Беларуская мова 
— дзяржаўная мова Беларусі

“Хто саромеецца роднай мовы, варты таго, 
каб і яго добрыя людзі саромеліся.”
В. Ластоўскі — 
акадэмік АН РБ, гісторык, філолаг, Прэм’р-Міністар БНР, 
першы дырэктар Нацыянальнага Гістарычнага Музею РБ
.



Беларуская мова 
— дзяржаўная мова Беларусі

Беларускі этнас склаўся ў XIV-XV стагодзях, калі ўсе беларускія землі былі злучаны 
ў адзіную дзяржаву.

З таго ж часу гісторыкі і філолагі вызначаюць беларускую (старабеларускую) мову, 
як дзяржаўную мову краіны — на той час Вялікага княства Літоўскага.

Мапа Вялікага княства Літоўскага, XVII ст.



На ей былі пісаны ўсе дзяржаўныя акты і прывілеі, Статут 
ВКЛ і Метрыкі Літоўскія.
Адна з першых звестак аб вусным выкарыстанні беларускай 
мовы — так званая “клятва Кейстута” (брата в. кн. Альгерда і 
бацкі Вітаўта)

У час пахода ў Вугоршчыну, каб падцвердзіць мірны дагавар, 
Кейстут забіў быка (рагатую жывелу, рагаціну) і ўсклікнуў: 
“Рагаціна — розні нашы! Госпад з намі!”
Гэтыя словы фанэтычна дасканала запісаў лацінамоўны 
сведка ў Дубніцкай хроніке.

Да канца XVI стагодзя беларуская мова была адзинай дзяржаўнай мовай ВКЛ.
Нават князь Трансільваніі Стэфан Баторый, выбраны в. князем Літоўскім і каралем
Польскім, пісал сваі прывілеі старабеларускай мовай. Адзін з іх зараз знаходзіцца
ў Нацыянальным архіве РБ.

Прывілей Стэфана Баторыя, старабеларуская мова, Нацыянальны Архіў РБ 

Беларуская мова стала роднай нават дзеля шматлікіх татар хана Тахтамыша, якія
перайшлі з ім пад уладу в. князя Вітаўта. Яны ўспрыняли беларускія мову і імены, 
але захавалі сваю рэлігію і пісьменнасць. Ад іх засталіся кітабы — запісы тэкстаў 
на беларускай мове арабскімі літарамі. 



У час праўлення Стэфана Баторыя адбываецца ўздым 
сыстэмы адукацыі ў Рэчы Паспалітай. Найлепшыя 
навучальныя ўстановы таго часу былі ў езуітаў — каталіцкага 
манашаскага Ордэна. 

Яны заснавалі Полацкі і Несвіжскі і Віленскі калегіюмы, 
амаль пры кожнай іх місіі была навучальная установа. Яны 
актыўна дапамагалі базыліянам — уніятскаму Ордэну, які 
займаўся выхаваннем і адукацыяй моладзі.

У XVI ст. беларуская мова набывае лацінскую транслітарацыю (запіс лацінскімі 
літарамі). Карыстанне кірыліцай і лацінкай было вельлмі распаўсюджана. Нават, 
знакамітыя беларускія разьбары па дрэву, якія працавалі ў Маскве, пакінулі свае 
запісы — як кірыліцай, так і лацінкай.  

Аршанскі езуіцкі калегіюм Базіліянскі манастыр, Мінск

З таго часу мовамі адукацыі становяцца так сама польская і лацінская мовы.

“Беларуская рэзь” у маскоўскіх саборах



Напрыкацы XVII стагодзя, у 1696 годзе, Канфедэратыўны Сэйм пастанавіў, што 
дзяржаўныя дакумэнты павінны ісацца польскаю мовай. Яна стала адзінай
дзяржаўнай мовай Рэчы Паспалітай і мовай адукацыі.
  

Пасля далучэння да Расейскай Імперыі пасля разделаў Рэчы Паспалітай, моўнае 
становішча не змяняецца і ўсіх адукаваных ўраджэнцаў Беларусі лічылі палякімі. 
Так было да 1863 года — да паўстання Каліноўскага. Свае заклікі да народа і 
“Лісты з-пад шыбеніцы” ен пісаў лацінкай на беларускай мове.

Польская мова становіцца мовай адукаваных людзей, шляхты, гараджан. 
Але беларуская мова па-ранейшаму заставалася асноўнай “тутэйшай мовай”.
Так, назва паэмы Міцкевіча “Дзяды” нават у перакладах на замежныя мовы 
застаецца нязменнай, бо гэта свята беларускага народнага календара.

Таксама, як расейская мова ў часы Савецкага Саюза. Усе 15 рэспублік, стаўшых 
зараз незалежнымі дзяржавамі, мелі адзіную дзяржайную расейскую мову.

Філаматы — польскамоўныя ўраджэнцы Беларусі

Зварот К. Каліноўскага да народа



Пасля паўстання 1863 года адзінай мовай — дзяржаўнай і адукацыйнай 
— становіцца расейская. Так падоўжвалася да Першай Сусветнай вайны і 
развалу Расейскай Імперыі. 

У гэты час беларускамоўныя выданні — газета “Наша Ніва”, падручнікі і кнігі 
— друкаваліся як кірыліцай, так і лацінкай.

1917г. —  адбыўся крах Расейскай імперыі. У1918-1919  абвешчана Беларуская 
Народная Рэспубліка і адзінай дзяржаўнай мовай зацвержана беларуская. 

На змену БНР у 1919 годзе прыйшла БССР. І на працяг 16 год — з 1920 па 1936
— дзяржаўных моў было  чатыры: беларуская, польская, расейская і ідыш.

На гэтых чатырох мовах был надпис на стужке герба БССР ад 1927 года.

Мински ГУМ, шыльда 1930 года



Нягледзячы на спачатку польскамоўную, а потым расейскамоўную адукацыю,
беларускай мовай карысталася пераважная большасць “тутэйшых” жыхароў.

У XIX стагодзі Імператарскае Рускае Геаграфічнае Таварыства на працяг 40 год
дасылала этнаграфічныя экспедыціі ў новыя здабытыя землі — так званы 
Паўночна-Заходні край (6 губерній, раней складаўшыя Вялікае княства літоўскае). 

І манавіта мова была асноўнай рысай, па якой складаліся мапы рассялення
народаў.

Мапа па выніках экспедыціі прафесара Е. Карскага, 1903 г. 



У 1905 годзе рыхтавалася шматтомнае выданне пад назвай 
“Россия. Полное географическое описание.” пад кіраўніцтвам знакамітага навукоўца
і вандроўніка П. Сяменава-Цянь-Шаньскага. 

Выданне не было завершана. 
Падняпроўю і Беларусі. 

Дзевяты, амаль апошні том был прысвечаны 



Сення беларуская мова разам з расейскай з’яўляюцца дзяржаўнымі мовамі 
нашай краіны. 

Беларуская лацінка — тая, на якой пісал свае “Лісты” Каліноўскі — з’яўляецца 
афіцыйным лацінскім напісаннем. На ей выкананы — такія зараз нязвыклыя
— надпісы у Мінскім метрапалітэне.

Да беларускай мовы сення звяртаюцца ня толькі энтузіясты. На ей спяваюць 
музычныя гурты, ей карыстаюцца у сваей рэламе прамысловыя лідары, яна 
шырока распаўсюджваецца у сацыяльных сетках. Нават, замежнікі ствараюць
на ей цудоўныя вершы.

 "Горад" 
Ангела Эспіноса Руіз

Легенда абвяшчае, што дзесьці ёсьць горад, 
Восеньню золата і агню, 
Дзе зіма разразае паветра, як тысяча нажоў, 
Пакідаючы кроплі крыві, зь якіх будуць расьці кветкі 
Вясны, якая заўсёды спазьняецца. 
Горад, які абмываецца успамінам пра паўночнае мора 
Ды старадаўныя сны. 
Дзесьці ёсьць горад, дзе трэба прабачаць неба 
За ягоную шэрасьць, за шчырасьць. 
Горад, куды ўсмешкі ідуць на сьмерць, 
Дзе хаваецца каханьне пад белай коўдрай, 
А паэзія пад зямлёй. 
Горад, які выжыў сто бітваў, 
Верхам на першабытным кані. 
Горад, дзе, быць можа, жыве той чалавек, 
І губляецца сярод сумных, чужых твараў у мэтро, 
І адначасова бачыш, і ня бачыш. 
Горад, дзе хтосьці знаходзіць шчасьце... 
А хтосьці, ну, ня тое, праўда, што шчасьце, 
Але вельмі падобнае адчуваньне. 
Гэтага дастаткова.

"Я лічу, што беларуская мова вельмі мілагучная і добрая для складання вершаў. 
Я гэта адразу заўважыла. Я ведаю недзе 9-10 моў. 

Ёсць мовы, на якіх я магу лёгка пісаць вершы, а ёсць, на якіх — не. 
А па-беларуску выходзіць вельмі натуральна".
 
Ангела Эспіноса Руіз. 
Распавед пра свой зборнік вершаў “Раяль ля мора” 


