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ПЕРАДАЧА ФРАНЦУЗСКІХ НАСАВЫХ ГАЛОСНЫХ [α ̃] і [ɔ̃] 
ПРЫ ПРАКТЫЧНАЙ ТРАНСКРЫПЦЫІ НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ 
БЕЗЭКВІВАЛЕНТНЫХ УЛАСНЫХ ІМЁН 

сноўным спосабам перадачы фран-
цузскіх безэквівалентных уласных 
імён (у першую чаргу тапонімаў 

і антрапонімаў) з’яўляецца практычная транс-
крыпцыя, пры якой французскім фанемам або 
іх алафонам ставяцца ў адпаведнасць знакі 
беларускай графікі, здольныя найбольш бліз-
ка перадаць гучанне іншамоўных онімаў. 

Мэта дадзенага артыкула – выяўленне 
правіл перадачы французскіх насавых галос-
ных [α̃] і [ɔ̃] пры практычнай транскрыпцыі на 
беларускую мову французскіх безэквівалент-
ных уласных імён. 

На матэрыяле беларускай мовы праблема 
перадачы французскіх насавых галосных 
яшчэ не станавілася прадметам спецыяльнага 
даследавання. Маладаследаваным застаецца 
пытанне транскрыбіравання [α̃] і [ɔ̃] і ў рускай 
лінгвістыцы. Аўтары, якія вывучалі сістэму 
рускай перадачы французскіх онімаў, да гэта-
га часу абмяжоўваліся найбольш агульнымі, 
часам супярэчлівымі заўвагамі і рэкаменда-
цыямі ў сферы перадачы насавых галосных 
[α̃] і [ɔ̃] [1, с. 287; 2, с. 7, 11, 15–16, 22–24; 3, 
с. 365–368, 371]. Між тым актуальнасць выву-
чэння дадзенай праблемы абумоўлена на-
дзённымі патрэбамі перакладчыцкай, энцык-
лапедычнай і картаграфічнай практыкі. 

Абавязковай перадумовай правільнага 
транскрыбіравання французскіх онімаў з’яўля-
ецца веданне норм іх літаратурнага вымаў-
лення, што не можа тым не менш само па са-
бе забяспечыць адзінства ў перадачы безэкві-
валентных уласных імён на беларускую мову. 
Многія французскія антрапонімы і тапонімы 
атрымліваюць розныя варыянты напісання: 
Chambrelan – Шамбрэлян [4, с. 163] і Шамбра-
лан [4, с. 257–258], rue des Petits-Champs – на 
вуліцы Пці-Шам [5, с. 249] і на вуліцы Пцішан 
[6, с. 186], Colombes – Каломбы [4, с. 115] і Ка-
лёмб [4, с. 113, 115, 364], Paimpol – Пемполь 
[7, т. 5, с. 532] і Пэнполь [8, с. 22, 27, 116], 
Quimper – Кемпер [9, т. 6, с. 413; т. 16, с. 464; 
7, т. 10, карта да с. 630] і Кэмпэр [10, с. 68], 
Évian-les-Bains – Эвіян-ле-Бэн [9, т. 6, с. 479; 
т. 14, с. 73] і Эвіян-ле-Бен [9, т. 18, кн. 1, с. 42], 

Saint-Étienne – Сэнт-Эцьен [9, т. 16, с. 464] 
і Сент-Эцьен [9, т. 16, с. 465] і інш. 

Такое становішча тлумачыцца ў першую 
чаргу глыбокімі адрозненнямі ў фаналагічных 
сістэмах французскай і беларускай моў (як 
у парадыгматыцы, так і ў сінтагматыцы). Прак-
тычная транскрыпцыя французскіх зычных, як 
правіла, выклікае меншыя цяжкасці, чым пе-
радача французскіх галосных, што звязана 
з большай развітасцю падсістэмы кансанан-
таў у беларускай мове (36 зычных фанем 
у беларускай мове пры 21 зычнай у француз-
скай). Складанасці тут звычайна ўзнікаюць 
з прычыны розніцы ў магчымасцях спалучаль-
насці французскіх і беларускіх зычных, гэта 
значыць, абумоўлены сінтагматычнымі факта-
рамі. Наадварот, у сувязі з адноснай беднас-
цю беларускага вакалізму французскія галос-
ныя часта не знаходзяць адэкватных адпавед-
нікаў у парадыгматыцы (5 беларускімі галос-
нымі фанемамі даводзіцца перадаваць 
16 французскіх), што прыводзіць да непасля-
доўнасці і разнабою ў транскрыпцыі француз-
скіх уласных імён. 

Практыка перадачы французскіх уласных 
імён на беларускую мову развіваецца пад пэў-
ным уплывам норм рускай транскрыпцыі 
французскіх онімаў. Гэты ўплыў праяўляецца 
ў трох асноўных формах. 

Па-першае, беларускія формы часта 
(асабліва ў энцыклапедычных выданнях) ро-
бяцца на ўзор рускіх, якія ўжо зафіксаваны 
ў рускамоўных даведачных і картаграфічных 
крыніцах. У дадзеным выпадку ўплыў рускай 
тэорыі практычнай транскрыпцыі праяўляецца 
апасродкавана (праз выпрацаваныя на яе ас-
нове рускія формы французскіх онімаў). 

У беларускіх перакладах мастацкай літара-
туры ўплыў рускай практыкі перадачы фран-
цузскіх уласных імён найбольш яскрава выяў-
ляецца пры перадачы французскага твора не 
з арыгінала, а з наяўнага рускага перакладу. 
Але і ў прамых беларускіх перакладах, калі 
рускі тэкст выкарыстоўваецца ў якасці дапа-
можнай крыніцы, для зверкі, беларускія фор-
мы французскіх уласных імён могуць быць 
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абумоўлены рускімі. Пры гэтым у абодвух вы-
падках, побач з адпаведнымі нормам рускай 
практычнай транскрыпцыі формамі, у бела-
рускі тэкст могуць трапіць з рускага перакладу 
і формы, якія ім супярэчаць.  

Па-другое, пэўнае (хаця і значна меншае) 
месца мае, відаць, і прамы ўплыў прыведзеных 
у рускіх тэарэтычных працах правіл на перада-
чу французскіх уласных імён па-беларуску. 

Па-трэцяе, у дзейнасці многіх беларускіх 
перакладчыкаў назіраецца (асабліва актыўна 
пачынаючы з 1990-ых гадоў) тэндэнцыя да ад-
штурхоўвання ад рускіх форм і норм практыч-
най транскрыпцыі і да прыняцця адрозных 
правіл перадачы, прычым далёка не заўсёды 
гэта можа быць абгрунтавана спецыфікай 
беларускай мовы. 

Такім чынам, уплыў рускай тэорыі і практы-
кі перадачы французскіх онімаў можа мець 
розную скіраванасць і нават прыводзіць да 
супрацьлеглых вынікаў, што спрыяе інтэнсіфі-
кацыі правапіснага разнабою ў беларускай 
транскрыпцыі французскіх уласных імён. 
Пералічаныя формы ўплыву маюць неадноль-
кавую вагу ў энцыклапедычнай (перавага пер-
шай формы) і перакладчыцкай (перавага 
трэцяй формы ў перакладах з французскага 
арыгінала) практыцы, што вядзе да пэўнага 
разрыву паміж гэтымі дзвюма асноўнымі сфе-
рамі ўжывання французскай анамастыкі 
ў беларускай мове. 

З прычыны неўласцівасці насавых галос-
ных фанем беларускай мове французскія на-
савыя галосныя даводзіцца перадаваць праз 
біфанемныя спалучэнні (ротавы галосны + на-
савы зычны), што можа прыводзіць (у прыват-
насці, у пазіцыі канца слова) да нейтралізацыі 
ў беларускай транскрыпцыі апазіцыі француз-
скіх насавых фанем [α̃], [ɔ̃], [ε̃] спалучэнням [a] + 
[n] (або [m]), [ɔ] + [n] (або [m]), [ε] + [n] (або [m]). 

Калі звярнуцца да фанемы [α̃], то тут асоб-
нага разгляду патрабуюць дзве групы выпадкаў: 

1) фанеме [α̃] у арфаграфіі адпавядаюць 
спалучэнні an, en, ean, aen, aën або aon 
(з магчымым дабаўленнем нямых зычных); 

2) фанеме [α̃] у арфаграфіі адпавядаюць 
спалучэнні am або em (з магчымым дабаўлен-
нем нямых зычных). 

Пры арфаграфічным адлюстраванні праз 
an, en (ean, aen, aën або aon) фанема [α̃] тран-
скрыбіруецца на беларускую мову як ан ва 
ўсіх пазіцыях, акрамя становішча пасля [ɲ], [i] 
або [j]: Argentan – Аржантан [9, т. 9, с. 187; 
т. 16, с. 455], Nogent-le-Rotrou – Нажан-ле-
Ратру [9, т. 9, с. 176], Petitclément – Пцікле-
ман [11, с. 61]. Пасля [ɲ] або [i] фанема [α̃] 
перадаецца спалучэннем ян: Carignan – Ка-
рыньян [7, т. 2, карта да с. 89], Draguignan – 

Драгіньян [7, т. 10, карта да с. 630], Morbihan – 
Марбіян [9, т. 3, с. 301; 7, т. 10, карта да 
с. 630], Tihange – Тыянж [9, т. 3, с. 87]. У вы-
падку спалучэння [iα̃] транскрыпцыя іян 
абгрунтоўваецца арфаграфічнымі правіламі 
беларускай мовы, якія не дазваляюць у сярэ-
дзіне замежных уласных імён напісання іа. 
Спалучэнне [jα̃] у цэлым транскрыбіруецца 
праз ян: Viansson-Ponté – В’янсон-Пантэ [10, 
с. 161, 298], Lorient – Лар’ян [9, т. 6, с. 53; т. 16, 
с. 464–465], Royan – Руаян [9, т. 6, с. 472], 
Hayange – Аянж [7, т. 2, карта да с. 89; т. 10, 
карта да с. 631], Boulogne-Billancourt – Булонь-
Біянкур [9, т. 12, с. 149], Briançon – Брыянсон 
[7, т. 10, карта да с. 630]. Асобна трэба спыніц-
ца на спалучэнні [α̃n], якое сустракаецца 
ў састаўных тапонімах з кампанентам прына-
зоўнікавага паходжання en. Марфалагічныя 
меркаванні (пажаданасць захавання адзінства 
формы элемента en у розных фанетычных 
пазіцыях), а таксама нехарактэрнасць для 
беларускай мовы падваення зычных у запазы-
чаных словах абумоўліваюць перадачу спалу-
чэння [α̃n] ідэнтычна транскрыпцыі адной 
фанемы [α̃] – праз ан: Beaumont-en-Auge – 
Ба-мон-ан-Ож [9, т. 9, с. 133]. 

Пры арфаграфічным адлюстраванні праз 
am або em фанема [α̃] перад губнымі шумнымі 
[p] або [b] транскрыбіруецца на беларускую 
мову як ам: Ramponneau – Рампано [4, с. 198], 
Campemuret – Кампмюрэ [4, с. 257], Rocam-
bole – Ракамболь [8, с. 353], Chambonnières – 
Шамбаньер [9, т. 16, с. 475; 7, т. 10, с. 639], 
Gembloux – Жамблу [9, т. 3, с. 88; 7, т. 2, карта 
да с. 89]. Калі фанема [α̃] знаходзіцца перад 
губным санантам [m], то на беларускую мову 
яна заўсёды перадаецца праз ан: la Champ-
meslé – Шанмеле [11, с. 213; 7, т. 10, с. 639; 9, 
т. 8, с. 324], chartreuse de Champmol – манас-
тыр Шанмоль [9, т. 6, с. 277]. 

Неўрэгуляванай застаецца перадача фа-
немы [α̃], арфаграфічна адлюстраванай праз 
am (amp, emp), у пазіцыі перад іншымі зычны-
мі (не [b], не [p] і не [m]) або на канцы слова. 
У рэальнай практыцы сустракаюцца два спо-
сабы транскрыбіравання [α̃] у названым стано-
вішчы – праз спалучэнні ан або (бліжэй да 
французскай арфаграфіі) ам: Bontemps – Бан-
тан [4, с. 287, 289–292], Le Temps – «Тан» 
[6, с. 36; 10, с. 22, 24], Chautemps – Шатам 
[10, с. 70, 268, 326], Fécamp – Фекан [8, с. 109; 
7, т. 10, карта да с. 630], Beauchamp – Башан 
[9, т. 8, с. 325; 7, т. 6, с. 12], Duchamp – Дзю-
шан [9, т. 6, с. 5; т. 8, с. 270; т. 16, с. 475; 
12, с. 113], Deschamps – Дэшан [9, т. 16, с. 470], 
rue des Petits-Champs – на вуліцы Пцішан 
[6, с. 186] і на вуліцы Пці-Шам [5, с. 249], 
Champsaur – Шансор [7, т. 10, с. 632, карта да 
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с. 630], Champtercier – Шантэрсье [9, т. 5, с. 82], 
Chamfort – Шамфор [12, с. 46], L’Isle-Adam – 
Л’Іль-Адан [9, т. 6, с. 131] і Ліль-Адан [11, 
с. 176], H.G. Adam – А.Ж. Адам [9, т. 10, с. 248]. 
Як можна заўважыць з прыведзеных прыкла-
даў, у энцыклапедычных выданнях дамінуюць 
варыянты з ан, у той час як у перакладных 
тэкстах назіраецца больш вострая канкурэн-
цыя абодвух спосабаў транскрыбіравання. На-
пісанні з ан падтрымліваюцца традыцыйнымі 
беларускімі формамі французскіх прозвішчаў 
Adam (Adolphe Charles), Villiers de L’Isle-Adam, 
Vieuxtemps – Адан (Адольф Шарль) [9, т. 1, 
с. 94], Вілье дэ Ліль-Адан [9, т. 4, с. 172], 
В’ётан [9, т. 4, с. 136]. Распаўсюджанасць ва-
рыянтаў з ан абумоўлена таксама запазыч-
ваннем транскрыпцыйных форм з рускіх тэкс-
таў (гэты феномен адыгрывае асабліва знач-
ную ролю ў энцыклапедычнай літаратуры). 
У рускіх выданнях напісанні з ан істотна пера-
важаюць, хаця поўнай уніфікацыі яшчэ не да-
сягнута. Неаднастайнасць у рускай транс-
крыпцыі можа ўзнікаць, калі фанема [α̃] 
у французскай арфаграфіі адлюстроўваецца 
праз am без наступнай нямой літары p і знахо-
дзіцца перад зычнай (акрамя [b], [p]) або на 
канцы слова (параўнайце ў гэтай сувязі розна-
галоссі ў нарматыўных крыніцах пры перада-
чы тапоніма L’Isle-Adam: Л’Иль-Адам [2, с. 39], 
але Л’Иль-Адан [13, т. 1, с. 410; т. 3, с. 169]). 
Калі ж фанеме [α̃] у арфаграфіі адпавядаюць 
спалучэнні amp або emp, яна рэгулярна тран-
скрыбіруецца на рускую мову праз ан (параў-
найце: Champfleury – Шанфлёри, але 
Chamson – Шамсон, Chamfort – Шамфор). 

Можна прывесці пэўныя аргументы на ка-
рысць транскрыбіравання канцавой фанемы 
[α̃] пры яе арфаграфічным адлюстраванні 
праз -am (без p нямога) з дапамогай спалучэн-
ня ам. Пры такім рашэнні не толькі захоўваец-
ца адпаведнасць французскай арфаграфіі, 
але і дасягаецца ўніфікацыя перадачы канца-
вога спалучэння -am на транслітарацыйнай ас-
нове. Апошняя акалічнасць мае пэўнае прак-
тычнае значэнне. Канцавое спалучэнне -am 
(у адрозненне ад -amp) можа чытацца ў фран-
цузскіх уласных імёнах не толькі як [α̃], але і як 
[am] (напрыклад: Ham – Ам [7, т. 2, карта да 
с. 89], Arcam – Аркам [5, с. 284]). Транслітара-
цыйны падыход дазваляе адэкватна перадаць 
гэта арфаграфічнае спалучэнне нават без 
дакладнага ведання ягонага вымаўлення. Пры 
прыняцці ж правіла перадачы канцавога [α̃] = 
am праз ан памылковае прачытанне спалучэн-
ня -am як насавой галоснай можа прывесці да 
сур’ёзнага скажэння фанемнай структуры 
ўласнага імя. Так, Р.А. Лідзін транскрыбіруе 
прозвішчы Ozanam і Latham як Озанан і Ла-

тан [14, с. 385], хаця тут am абазначае два гу-
кі [am], і, такім чынам, няправільная фанемная 
атрыбуцыя прывяла тут да недарэчных суад-
носін: французскае [m] = рускае н. 

Сітуацыя ўскладняецца, аднак, тым, што 
на канцы слова фанема [α̃] адлюстроўваецца 
фіналлю -am (без наступнага нямога зычнага) 
вельмі рэдка і найбольш частотныя француз-
скія ўласныя імёны з канцавым [α̃] = am – 
Adam (Adolphe Charles) і Villiers de L’Isle-Adam, 
як адзначана вышэй, ужо зацвердзіліся ў бе-
ларускай мове ў формах Адан, Вілье дэ Ліль-
Адан, дзе французскай фанеме [α̃] адпавядае 
спалучэнне ан, а не ам. Паўстае пытанне, ці 
варта пры перадачы зусім нешматлікіх безэк-
вівалентных французскіх онімаў з фіналлю 
am = [α̃] прытрымлівацца іншага прынцыпу, 
чым пры напісанні імён, што ўжо маюць тра-
дыцыйныя эквіваленты? Відаць, можна рэка-
мендаваць транскрыпцыю канцавога -am праз 
ан ва ўсіх выпадках, калі ёсць упэўненасць, што 
дадзенае спалучэнне абазначае фанему [α̃]: 
L’Isle-Adam – Л’Іль-Адан, H.G. Adam – 
А.Ж. Адан. Пры сумненнях жа ў фанемнай 
прыналежнасці канцавога спалучэння am мэ-
тазгодна прытрымлівацца транслітарацыйнай 
перадачы (праз ам). Можна меркаваць, што 
прыведзенае правіла не павінна, аднак, рас-
паўсюджвацца на асабовае імя (а не прозві-
шча) Adam, якое перадаецца не спосабам 
практычнай транскрыпцыі, а шляхам замены 
этымалагічна адпаведнай беларускай 
формай: Adam de la Halle – Адам дэ ла Аль 
[9, т. 16, с. 475]. 

Нягледзячы на тое, што ў некаторых бела-
рускіх перакладчыкаў назіраецца тэндэнцыя 
да перадачы спалучэнняў amp, emp = [α̃] 
з набліжэннем да французскай арфаграфіі (як 
ам), наўрад ці на сучасным этапе развіцця бе-
ларускай літаратурнай мовы такі спосаб тран-
скрыбіравання можа быць рэкамендаваны. 
Асаблівасці беларускай моўнай сітуацыі, якая 
характарызуецца афіцыйным блізкароднас-
ным двухмоўем пры нашмат большай камуні-
катыўнай магутнасці рускай мовы, прымуша-
юць лічыць немэтазгодным адхіленне ад рус-
кай традыцыі афармлення замежнай анамас-
тыкі там, дзе гэта не абумоўлена спецыфікай 
беларускай мовы (на розных яе ўзроўнях – 
графіка-арфаграфічным, фанетыка-фанала-
гічным, марфалагічным) або іншымі сур’ёзны-
мі прычынамі. Рускамоўныя тэксты застаюцца 
галоўнай крыніцай інфармацыі для пераваж-
най большасці насельніцтва Беларусі. Таму 
і знаёмства з французскімі ўласнымі імёнамі 
часцей за ўсё адбываецца праз пасярэдніцтва 
рускай мовы. Чым лягчэйшым будзе атаясам-
ліванне беларускіх і рускіх транскрыпцый 
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адных і тых самых французскіх онімаў, тым 
больш эфектыўнай будзе міжмоўная і між-
культурная камунікацыя ў беларускім соцыу-
ме. У сувязі з гэтым можна выказацца за пера-
дачу фанемы [α̃], якой у арфаграфіі адпавя-
дае amp або emp, з дапамогай спалучэння ан 
(Chautemps – Шатан, rue des Petits-Champs – 
вуліца Пці-Шан), тым больш што аб’ектыўна 
гэта самы пашыраны спосаб транскрыбіра-
вання [α̃] у названых умовах. 

Што да рэдкіх выпадкаў арфаграфічнага 
афармлення фанемы [α̃] у сярэдзіне слова не 
перад [b] або [p] спалучэннем am (без нямога 
p), то тут, пэўна, адпаведна жывым тэндэнцы-
ям маўленчай практыкі варта прытрымлівацца 
транслітарацыйнай перадачы: Amfreville – 
Амфрэвіль, Damremon – Дамрэмон, Damville – 
Дамвіль, Chamson – Шамсон. 

Больш выразна, хаця і не да канца пасля-
доўна, тэндэнцыя да транслітарацыйнага па-
дыходу праяўляецца пры перадачы фанемы 
[ɔ̃]. Тут можна вылучыць дзве групы выпадкаў: 

1) фанеме [ɔ̃] у арфаграфіі адпавядаюць 
спалучэнні on, eon, aon або oon (з магчымым 
дабаўленнем нямых зычных); 

2) фанеме [ɔ̃] у арфаграфіі адпавядае спа-
лучэнне om (з магчымым дабаўленнем нямых 
зычных). 

Пры арфаграфічным адлюстраванні праз 
on (eon, aon, oon) фанема [ɔ̃], за выключэннем 
становішча пасля [ɲ] або [j], рэгулярна тран-
скрыбіруецца на беларускую мову як он пад 
націскам (у апошнім складзе слова) і ан не пад 
націскам (не ў апошнім складзе слова): 
Saimbron – Сэмброн [8, с. 178, 180–181, 193], 
Nontron – Нантрон [9, т. 6, с. 320], Mont-
brizon – Манбрызон [9, т. 3, с. 331], Dumoncel – 
Дзюмансэль [8, с. 233], Honfleur – Анфлёр 
[8, с. 27; 9, т. 3, с. 317; т. 16, с. 455]. Пасля [ɲ] 
фанема [ɔ̃] перадаецца як ён: Bignon – Біньён 
[4, с. 191], Gueugnon – Гёньён [7, т. 10, карта да 
с. 631], C. Gagnon – К. Ганьён [9, т. 7, с. 564; 
7, т. 5, с. 369], Ognon – Аньён [9, т. 16, с. 455; 
7, т. 11, с. 317]. Націскное спалучэнне [jɔ̃] транс-
крыбіруецца ў цэлым як ён: Troyon – Труаён 
[9, т. 1, с. 369; т. 2, с. 305], Doillon – Дуаён 
[9, т. 16, с. 478], Gaillon – Гаён [9, т. 16, с. 473], 
Grémillon – Грэміён [9, т. 16, с. 478], Nyon – 
Ньён [9, т. 17, с. 403], Balion – Бальён [5, с. 58]. 
Цяжкасці выклікае перадача спалучэння [jɔ̃] не 
пад націскам (не ў апошнім складзе слова). 
Так, тапонім Thionville атрымлівае рознае 
афармленне на картах у «БелСЭ» і «Беларус-
кай энцыклапедыі»: Цьянвіль [7, т. 2, карта да 
с. 89; т. 10, карты да с. 630–631] (тут [jɔ̃] пера-
даецца праз ян) і Цьёнвіль [9, т. 16, с. 455, 
464] (дзе [jɔ̃] адпавядае спалучэнне ён). Апош-

ні спосаб уяўляецца больш мэтазгодным, бо 
ён дазваляе дасягнуць адзінства ў перадачы 
націскнога і ненасціскнога [jɔ̃] і дыферэнцыра-
ваць у беларускай транскрыпцыі спалучэнні 
[jɔ̃] і [jα̃]. 

Пры арфаграфічным адлюстраванні спалу-
чэннем om фанема [ɔ̃] перад губнымі шумнымі 
[p] або [b] транскрыбіруецца на беларускую 
мову як ом пад націскам (у апошнім складзе 
слова) і ам не пад націскам (не ў апошнім 
складзе слова): Combelombe – Камбеломб 
[4, с. 265], Bombois – Бамбуа [9, т. 7, с. 263], 
rue de la Pompe – вуліца Помп [11, с. 144], 
Pompey – Пампэ [7, т. 10, карта да с. 631]. Не-
аднастайнай застаецца перадача [ɔ̃] = om у 
пазіцыі перад іншымі зычнымі або на канцы 
слова. У традыцыйных беларускіх формах 
французскіх уласных імён Comte, Franche-
Comté, Coulomb – Конт, Франш-Кантэ, Ку-
лон – насавой фанеме [ɔ̃] адпавядае спалучэн-
не он. Прынятыя ў беларускай і рускай мовах 
напісанне і вымаўленне онімаў Конт і Франш-
Кантэ (руск. Франш-Конте) уплываюць на пе-
радачу безэквівалентных французскіх улас-
ных імён, у якіх [ɔ̃] = om знаходзіцца ў станові-
шчы перад t: Vaux-le-Vicomte – Во-ле-Віконт 
[9, т. 9, с. 181, 204], Nizy-le-Comte – Нізі-ле-
Конт [7, т. 2, карта да с. 89], Fontenay-le-
Comte – Фантэнэ-ле-Конт [9, т. 4, с. 145]. 

Аднак пры перадачы [ɔ̃] = om перад іншымі 
зычнымі або на канцы слова ў беларускай мо-
ве назіраецца моцная, значна больш яскрава 
выяўленая, чым у рускай мове, тэндэнцыя да 
транслітарацыйнага адлюстравання m: 
R. Somville – Р. Самвіль [9, т. 3, с. 89], Domré-
my – Дамрэмі [7, т. 4, с. 406] (таксама Dom-
rémy-la-Pucelle – Дамрэмі-ла-Пюсэль [9, т. 6, 
с. 422]), Domfront – Дамфрон [15, л. 60–61], 
Riom – Рыём [10, с. 91, 262, 277]. Такім чынам, 
не пад націскам спалучэнне om = [ɔ̃] (не перад 
[t]) перадаецца як ам. Агаворка павінна быць 
зроблена, тым не менш, для становішча [ɔ̃] = om 
перад [m]. Нехарактэрнасць для беларускай 
мовы падваення зычных у запазычаных сло-
вах прымушае лічыць мэтазгодным у дадзе-
ным выпадку перадачу om = [ɔ̃] праз ан: 
Dommartin-Varimont – Данмартэн-Варымон. 
Неабходна заўважыць, што ў рускіх нарматыў-
ных крыніцах прыняты супрацьлеглыя правілы 
перадачы ненаціскнога [ɔ̃] = om (не перад [b], 
[p] і [t]): праз ом перад [m], у астатніх выпад-
ках – праз он: Dommartin-Varimont – Доммар-
тен-Варимон [13, т. 1, с. 224; т. 3, с. 114], 
Domfront – Донфрон [2, с. 23; 13, т. 1, с. 227; 
т. 3, с. 114], Domrémy-la-Pucelle – Донреми-ла-
Пюсель [13, т. 1, с. 226; т. 3, с. 114]. У рэаль-
най практыцы прыведзеныя правілы, аднак, 
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часта парушаюцца. Так, напрыклад, месца на-
раджэння Жанны д’Арк рускія ўніверсальныя 
і галіновыя энцыклапедыі рэгулярна пазнача-
юць як Домреми. У апошнія гады і ў картагра-
фічных выданнях назіраецца тэндэнцыя да 
пэўнага адступлення ад норм савецкага часу, 
да распаўсюджвання транслітарацыйных 
форм. 

У святле таго, што -om на канцы слова мо-
жа абазначаць не толькі фанему [ɔ̃], але і спа-
лучэнне гукаў [ɔm] (напрыклад: Bouxom, 
Cattenom, Domnom, Manom [16, p. 22, 382]), 
прынятае ў рускай картаграфіі правіла транс-
літарацыйнай перадачы канцавога -om (праз 
ом) [2, с. 23] выяўляецца цалкам абгрунтава-
ным. Такое рашэнне дазваляе дасягнуць вы-
сокай графічнай адпаведнасці арыгінальным 
формам, спрашчае працэс транскрыбіравання 
(адпадае неабходнасць высвятлення фане-
тычнай прыроды -om) і, значыцца, ліквідуе 
магчымасць узнікнення грубых транскрыпцый-
ных памылак пры няправільным прачытан-
ні -om = [ɔm] як насавой [ɔ̃]. Беручы пад увагу 
прыведзеныя вышэй аргументы, а таксама 
ўвогуле больш моцную тэндэнцыю да транслі-
тарацыйнага адлюстравання m пры перадачы 
насавых галосных у беларускай мове, можна 
рэкамендаваць перадачу канцавога [ɔ̃] = om 
праз ом (не пасля [j]), ём (у спалучэнні з папя-
рэднім [j]): Condom – Кандом, Billom – Біём, 
Riom – Р’ём. 

Неабходна асобна спыніцца на перадачы 
фанем [α̃] і [ɔ̃] пасля зычнага [l]. У энцыклапе-
дычнай літаратуры транскрыпцыя рэгулярна 
ажыццяўляецца ў адпаведнасці з апісанай вы-
шэй схемай: [α̃] адпавядае ан (ам), а [ɔ̃] – он 
(ом) пад націскам і ан (ам) не пад націскам: 
Confolens – Канфалан [9, т. 13, с. 415], 
Villandry – Віландры [9, т. 16, с. 472–473], hôtel 
Lambert – атэль Ламбер [9, т. 9, с. 181], De-
loncle – Дэлонкль [9, т. 7, с. 403], F. Blondel – 
Ф. Бландэль [7, т. 6, с. 10], théâtre du Vieux-Co-
lombier – т-р «В’ё каламб’е» [9, т. 16, с. 477]. 
Гэта традыцыйны спосаб адлюстравання спа-
лучэнняў [lα̃] і [lɔ̃], які мае значнае пашырэнне 
і ў перакладных выданнях: Langon – Лангон 
[5, с. 44], Flambeau – Фламбо [10, с. 28, 253], 
avenue de Lamballe – авеню Ламбаль [6, с. 209], 
Lonjumeau – Ланжумо [10, с. 124], Colombes – 
Каломбы [4, с. 115]. Побач з гэтым, у бела-
рускіх перакладах мастацкай і асабліва навуко-
вай літаратуры актыўна выкарыстоўваецца і ін-
шы прыём паказу паўмяккасці французскага [l]: 
[lα̃] у такім разе перадаецца як лян (лям перад 
[b], [p]), [lɔ̃] – як лён (лём перад [b], [p]): Villand-
raut – Віляндро [5, с. 54], Planchut – Пляншу 
[4, с. 246], Lanrezac – Лянрэзак [10, с. 19, 249], 

Boislambert – Буалямбэр [10, с. 85, 118, 169], 
rue Delambre – вуліца Дэлямбр [6, с. 74, 90], la 
Blondel – Блёндэль [4, с. 256], Plongeon – Плён-
жон [4, с. 340], Colombes – Калёмб [4, с. 113, 
115, 364]. Не пад націскам сустракаецца так-
сама транскрыбіраванне спалучэння [lɔ̃] = lom 
(перад [b]) як лям: Colombey-les-Deux-Églises – 
Калямбэ-ле-дэз-Эгліз [10, с. 57, 239]. На наш 
погляд, варта ва ўсіх выпадках прытрымлівац-
ца традыцыйнай перадачы фанем [α̃] і [ɔ̃] пас-
ля [l]. Дадзенае пытанне перасягае, аднак, 
рамкі праблемы транскрыбіравання [α̃] і [ɔ̃] 
і павінна вырашацца ў цеснай сувязі з пытан-
нем цвёрдай або мяккай перадачы [l] у стано-
вішчы перад іншымі галоснымі (у першую чар-
гу перад [a], [α] і [ɔ], [o]). 

Даследаванне асаблівасцей практычнай 
транскрыпцыі французскіх онімаў паказала, 
што ў беларускай перадачы насавых фанем 
[α̃] і [ɔ̃] выяўляюцца як агульныя, так і (у мен-
шай ступені) адметныя рысы. Апазіцыя [α̃] і [ɔ̃] 
пры іх адлюстраванні сродкамі беларускага 
алфавіта, як правіла, нейтралізуецца ў нена-
ціскных складах. Пад націскам супрацьпастаў-
ленне захоўваецца. Пры гэтым і ў націскных, 
і ў ненаціскных складах назіраецца моцная 
тэндэнцыя да транслітарацыйнага адлюстра-
вання арфаграфічных паказчыкаў назаль-
насці – літар n або m: n рэгулярна адпавядае 
беларускае н, а m перад [b] або [p] – м. Неад-
настайнай застаецца перадача літары m як 
паказчыка назальнасці фанем [α̃] і [ɔ̃] у стано-
вішчы перад іншымі зычнымі і на канцы слова. 
Супярэчлівы ўплыў не да канца ўнармаванай 
рускай практыкі транскрыбіравання француз-
скіх уласных імён, а таксама гатовых мадэлей 
фіксацыі фанетыка-графічнага матэрыялу 
французскай мовы, якія прадстаўлены ва ўжо 
замацаваных традыцыяй беларускіх формах 
французскіх онімаў, прыводзіць у апошнім вы-
падку да не заўсёды паслядоўных адступлен-
няў ад транслітарацыйнага падыходу, прычым 
у большай ступені гэта характэрна для фане-
мы [α̃]. 
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SUMMARY 
The article deals with the means of transferring 

French nasal vowels [α̃] and [ɔ̃] while transcribing 
proper names which have no translational equivalent in 
the Belarusian language. As a rule the opposition of [α̃] 
and [ɔ̃] is neutralized in the unstressed syllables when 
rendered by the letters of Belarusian alphabet. In the 
stressed ones the opposition is preserved. In the both 
cases a strong tendency to the transliteration of 
orthographical indices of nasality is revealed: the 
French letter n regularly corresponds to the Belarusian 
н and the French m before [b] or [p] corresponds to the 
Belarusian м. The rendering of the letter m as an index 
of nasality remains not uniform when [α̃] or [ɔ̃] are 
before other consonants or at the end of the word. 
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