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ПЕРАДАЧА БЕЛАРУСКІХ ПРОЗВІШЧАЎ ПА-РУСКУ 

Згодна з дзеючым на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь канстыту-

цыйна ўзаконеным двухмоўем прозвішчы грамадзян у афіцыйных 

дакументах (пашпартах, дыпломах, пасведчаннях і пад.) запісваюц-

ца як па-беларуску, так і па-руску. Пры адсутнасці кадыфікаваных 

правілаў і профільных нарматыўных даведнікаў па рускамоўнай 

перадачы беларускіх прозвішчаў такі запіс праводзіцца зусім ад-

вольна, у выніку чаго ўзнікае вялікая колькасць памылковых і вары-

янтных напісанняў: Ворварин ад Варвáрын, Даморяд ад Дамарáд, 
Каллаур ад Калавýр, Робенок, Рабенок, Рябенок і Ребенок ад Рабя-

нóк [падрабязна гл.: 1]. На практыцы недакладнае або неаднастай-

нае рускае афармленне беларускіх прозвішчаў ускладняе ідэнтыфі-

кацыю асобы яго носьбіта, правакуе памылкі пры адваротным 

узнаўленні беларускіх прозвішчаў ад рускіх формаў, што прыво-

дзіць да скажэння нацыянальнага аблічча беларускага прозвішча і 

нярэдка стварае не толькі лінгвістычную, але і юрыдычна-прававую 

праблему.  

Пакуль што пісьмовае афармленне беларускіх прозвішчаў па-

руску залежыць выключна ад моўнай кампетэнцыі канкрэтнага чы-

ноўніка, які ажыццяўляе афармленне дакумента. Такое становішча 

не можа лічыцца прымальным. Для вырашэння праблемы рускай 

перадачы беларускіх прозвішчаў быў створаны рабочы варыянт «Ін-
струкцыі па перадачы беларускіх прозвішчаў на рускую мову» 

[змест паняцця «беларускае прозвішча» гл.: 2].  

У «Інструкцыі» прапануюцца наступныя спосабы перадачы бе-

ларускіх прозвішчаў на рускую мову: а) транслітарацыі, г. зн. 

палітарнай перадачы, напрыклад, Блізнuк – Близнюк; Сувáлка – Су-
валка; Шóбік – Шобик і пад.; б) транслітарацыі з заменай асобных 

літар, напрыклад, Дварcцкі – Дворецки; Карняйчýк – Корнейчук; 

Кýчараў – Кучеров і пад. Пры перадачы беларускіх прозвішчаў на 
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рускую мову не можа прымяняцца спосаб перакладу, нават калі 

літарны склад пры гэтым змяняецца мінімальна, напрыклад, Аба-
рáнкін – Абаранкин (а не Баранкин), Бязвýхі – Безвухи (а не Безухий 

ці Безухов), Верабéй – Верабей (а не Воробей).  
Агульныя правілы перадачы беларускіх прозвішчаў на рускую 

мову, паводле «Інструкцыі», зводзяцца да наступнага: 

 перадачу беларускіх прозвішчаў на рускую мову і іх арфагра-

фічнае афармленне неабходна ажыццяўляць з улікам прынцыпаў і 

правілаў арфаграфіі сучаснай рускай мовы (Бяссо наў – Бессонов; 

Марóзаў – Морозов; Палавíнка – Половинка); 

 каб забяспечыць дакладную ідэнтыфікацыю асобы пры пера-

дачы беларускіх прозвішчаў на рускую мову, неабходна: а) захоў-

ваць ініцыяльную літару прозвішча (Арлóў – Арлов, Вóзераў – Возе-
ров, Піліпéнка – Пилипенка, Усéваладаў – Усеволодов, Цітóў – Ци-

тов, Ярfміч – Яремич); б) не мяняць зыходную колькасць літар у 

рускай форме беларускіх прозвішчаў, у прыватнасці: не адлюстроў-

ваць беглы зычны ў спалучэннях лнц, рдц (Сóнцаў – Сонцев, а не 

Солнцев, хаця рус. солнце); не паказваць фінальны й у прозвішчах, 

якія маюць форму прыметнікаў, і ў прозвішчах на -скі/-оўскі, -еўскі, 

-аўскі, -інскі, -цкі (Аўсkны – Авсяны, Дварfцкі – Дворецки, Раманóў-

скі – Романовски); в) пры адсутнасці прамых літарных адпаведнікаў 

ужываць рускую графему, з дапамогай якой найлепшым чынам 

можна перадаць асаблівасці беларускага вымаўлення прозвішча 

(Ваўкóвіч – Вовкович, Шчáсны – Щасны);  

 для захавання спецыфічных беларускіх нацыянальных моў-

ных асаблівасцяў у рускай перадачы недапушчальныя: а) структур-

ныя пераўтварэнні зыходнай формы прозвішча (Залаты  – Золоты, а 

не Золотой); б) скажэнні, якія могуць прыводзіць да страты пазна-

вальнасці іменалагічнай адзінкі (Вóльскі – Вольски, а не Ольский); в) 

замена пісьмова замацаваных дыялектных асаблівасцяў (Віснkнскі – 

Виснянски, а не Веснянски, Хвядóсаў – Хведосов, а не Федосов).  

З улікам такіх асноўных спосабаў і агульных правілаў былі 

складзены і канкрэтныя правілы перадачы галосных і зычных гукаў, 

а таксама прозвішчных фармантаў [падрабязна гл.: 1].  

«Інструкцыя» прайшла абмеркаванне ва ўсіх вядучых беларус-

кіх ВНУ (Беларускім дзяржаўным універсітэце, Беларускім дзяр-

жаўным педагагічным універсітэце, абласных дзяржаўных універсі-

тэтах Гродна, Магілѐва, Віцебска, Гомеля, Брэста), у Інстытуце мо-



 

вы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі і 

атрымала станоўчыя рэцэнзіі. У 2007 г. тэкст «Інструкцыі» быў вы-

несены на шырокае грамадскае абмеркаванне ў часопісе «Роднае 

слова».  

Абсалютная большасць заўваг і рэкамендацый, выказаных у 

рэцэнзіях, была ўлічана ў тэксце «Інструкцыі», у прыватнасці ўве-

дзена правіла захавання ініцыяльнай літары і агульнай колькасці 

літар у беларускай і рускай формах прозвішча; правіла перадачы 

нязменным канцавога -а ва ўсіх тыпах прозвішчаў, у тым ліку і ў 

прозвішчах на -енка, -энка, -анка; правіла абавязковага (а не фа-

культатыўнага) напісання літары ѐ ў рускай форме прозвішча; уда-

кладнены правілы перадачы галосных пасля зацвярдзелага [р] і 

правілы напісання найменняў вядомых асоб (пісьменнікаў, паэтаў, 

мастакоў і пад.). Акрамя таго, былі ўнесены праўкі тэрміналагічнага 

характару, дапоўнена ілюстрацыйная частка «Інструкцыі».  

Толькі некаторыя заўвагі не былі прынятыя. Напрыклад, у 

рэцэнзіі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта ўказваецца, што 

захаванне дыграфаў дз, дж супярэчыць рускім вымаўленчым нор-

мам. Аднак наяўнасць у рускай мове ўласных найменняў Джамбул, 

Дзержинский, слоў джин, джип, джинсы, дзот, дзюдо і пад., як 

нам здаецца, дае магчымасць для функцыянавання рускіх формаў 

беларускіх прозвішчаў з такімі знакамі. У рэцэнзіі з Віцебскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта прапануецца прымаць пад увагу, што зы-

ходнай формай для беларускіх прозвішчаў доўгі час была руская. У 

сучаснай сітуацыі з пункту погляду сусветных анамастычных нор-

маў улічваць гэты факт, на наш погляд, неапраўдана. Зыходнай фор-

май для ўсіх іменалагічных адзінак, у тым ліку прозвішчаў, можа 

быць толькі нацыянальная, арыентуючыся на якую трэба выводзіць 

любыя іншамоўныя формы. Рэцэнзенты з ВДУ таксама рэкамен-

дуюць не мяняць існуючыя рускія напісанні беларускіх прозвішчаў, 

а ў спрэчных сітуацыях арыентавацца ў асноўным на думку нось-

біта прозвішча. Заўважым, што наяўнасць зафіксаваных памылко-

вых рускіх формаў не павінна служыць перашкодай для ўнармаван-

ня ў вобласці антрапаніміі. А прыватная думка носьбіта прозвішча, 

незнаѐмага з лінгвістычнымі і юрыдычнымі патрабаваннямі да 

афармлення дакументальнай адзінкі, не заўсѐды можа быць пры-

нята.  
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Асобныя пункты «Інструкцыі» яшчэ патрабуюць абмеркавання, 

напрыклад, напісанне беларускіх прозвішчаў з канцавымі -ы (-і) па-

руску без фінальнага й; перадача цекання, якое зараз прапануецца 

адлюстроўваць у ініцыяльных літарах. Але ў цэлым «Інструкцыя», 

як нам здаецца, можа служыць базай для ўпарадкавання антрапані-

мічнай сферы, што адпавядае інтарэсам беларускага грамадства і 

будзе садзейнічаць павышэнню прэстыжу беларускай мовы.  
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