1

Zasady latynizacji alfabetu rosyjskiego
Język rosyjski (русский язык) należy do rodziny języków indoeuropejskich, podrodziny
języków słowiańskich (niekiedy określanych jako bałtosłowiańskie), do grupy wschodniosłowiańskiej.
Zgodnie z art. 68 ust. 1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej język rosyjski jest językiem
urzędowym (zgodnie z terminologią rosyjską – państwowym) na całym terytorium Rosji. Oprócz tego
jest jednym z dwóch języków urzędowych na Białorusi (zgodnie z art. 17 Konstytucji Republiki
Białorusi). W Kazachstanie (zgodnie z art. 7, ust. 2 Konstytucji Republiki Kazachstanu) oraz
w Republice Kirgiskiej (zgodnie z art. 10, ust. 2 Konstytucji Republiki Kirgiskiej) funkcjonuje jako
język używany w instytucji państwowych. Jako język ojczysty lub drugi język używany jest również
w innych państwach powstałych z rozpadu ZSRR. Jest jednym z sześciu oficjalnych i roboczych
języków ONZ oraz UNESCO. Według Ogólnorosyjskigo spisu ludności z 2010 roku posługuje się nim
w Rosji, jako językiem ojczystym, około 136 mln ludzi.
System fonologiczny
Język rosyjski należy do typu konsonantycznego. System fonologiczny języka rosyjskiego
składa się z 39 fonemów: 5 samogłoskowych i 34 spółgłoskowych (według moskiewskiej szkoły
fonologicznej). W obydwu tych systemach występuje duże zróżnicowanie wariantów pozycyjnych.
Najbardziej charakterystyczną cechą fonetyczną języka rosyjskiego na tle innych języków
słowiańskich jest akanie, tj. wymowa dźwięku podobnego do a na miejscu nieakcentowanej głoski
o oraz ikanie, tj. wymowa dźwięku podobnego do i na miejscu nieakcentowanej głoski а i э po
miękkich spółgłoskach. Ze względu na kryterium fonologiczno-fonetyczne język rosyjski zaliczany
jest do języków prozodycznych o ruchomym akcencie. Akcent wpływa bezpośrednio na wymowę
konkretnych głosek, powodując ich redukcję, tj. jakościowe i ilościowe osłabienie samogłosek
w pozycjach nieakcentowanych.
System graficzny
Język rosyjski posługuje się pismem zwanym grażdanką – graficzną odmianą cyrylicy
opracowaną w Rosji w XVIII w., zmodyfikowaną w okresie reform alfabetu rosyjskiego na początku
XX w. Reformy te zmieniły pismo rosyjskie m.in. poprzez wycofanie z użycia niektórych liter,
cerkiewizmów oraz archaicznych elementów z ortografii. Od tego czasu alfabet języka rosyjskiego
składa się z 33 liter. Сechą charakterystyczną systemu graficznego alfabetu rosyjskiego jest podział
liter na trzy grupy ze względu na liczbę oznaczanych dźwięków. Do pierwszej grupy należą litery
pozbawione dźwięku: ь (miękki znak), ъ (twardy znak). Do drugiej grupy zaliczają się litery
(nazywane jotowanymi) oznaczające dwa dźwięki: е (je), ё (jo), ю (ju), я (ja). Trzecia grupa składa się
z pozostałych liter, które oznaczają jeden dźwięk. Litera ё w codziennym użytku jest używana rzadko.
Zazwyczaj zastępuje ją litera е. Ё najczęściej stosuje się w słownikach, książkach dla dzieci,
podręcznikach dla uczących się rosyjskiego oraz wtedy, kiedy trzeba rozróżnić znaczenie słów, np.
все – всё (wszyscy – wszystko) lub w nazwach własnych (np. w nazwiskach, nazwach
geograficznych, nazwach towarowych itp.), w przypadku których również rodzimi użytkownicy
języka rosyjskiego mogą mieć problem z poprawnym rozpoznaniem, jaka litera została faktycznie
użyta – е czy ё.
Zasady stosowania wielkich i małych liter w latynizacji
Wielkie i małe litery w latynizacji należy stosować zgodnie z zapisami w języku rosyjskim.
Transliteracja i transkrypcja
Istnieje kilka systemów transliteracji alfabetu rosyjskiego. Spośród nich najpopularniejsze to:
amerykański BGN/PCGN 1947 System, polska Norma PN-83/N-01201, rosyjski ГОСТ 16876-71 (CТ
СЭВ 1362-78) oraz międzynarodowy ISO-9:1995.
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Rosyjski system ГОСТ 16876-71 akceptowany jest przez Federalną Służbę Państwowej
Rejestracji, Katastru i Kartografii (Росреестр) Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego Federacji
Rosyjskiej. System ten został również uznany przez ONZ w 1987 r. na V Konferencji ONZ w sprawie
Standaryzacji Nazw Geograficznych (Montreal 1987 r.). Zasady te są zalecane do transliteracji
rosyjskich nazw geograficznych
Zasady polskiej transkrypcji fonetycznej współczesnego alfabetu rosyjskiego zostały
opracowane przez Komitet Językoznawstwa PAN (uchwała z dnia 20 stycznia 1956 r.). Są one
uproszczoną konwersją – nie oddają wszystkich możliwych wariacji (przekształceń), jakim ulegają
głoski w języku rosyjskim. Polega na przybliżonym odzwierciedleniu wymowy poszczególnych liter
lub ich grup, a nie faktycznej wymowy całej nazwy.
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na początku wyrazu, po literach samogłoskowych oraz po literach ъ, ь
po literach ж, л, ц, ч, ш, щ
3
po pozostałych literach spółgłoskowych
4
na początku wyrazu, po wszystkich literach z wyjątkiem ж, ц, ш, ь
5
po literze ь
6
po literach ж, ц, ш
7
przed literami e, ë, и, ь, ю, я; stojącą przed tymi literami geminatę лл transkrybuje się jako ll
8
na końcu wyrazu oraz przed wszystkimi literami z wyjątkiem e, ë, и, ь, ю, я, a także w geminacie лл, o ile
nie znajduje się przed literami e, ë, и, ь, ю, я
9
znak zmiękczenia stosowany po literach spółgłoskowych z wyjątkiem pozycji po literach л, ж, ч, ш, щ
oraz przed literami samogłoskowymi, np. дь = d´, рь = r´, ть = t´; w połączeniach z literami n, s i z znak
zmiękczenia oddaje się nie obok nich, lecz nad: нь = ń, сь = ś, зь = ź
10
pomija się w transkrypcji po literach л, ж, ч, ш, щ oraz przed literami samogłoskowymi
11
po literze л
2

Wymowa
W przypadku większości liter transkrypcja jest zgodna z wymową, różnice są zaś następujące:
– nieakcentowane o wymawia się podobnie do a (tzw. akanie), jednak transkrybuje się zawsze jako o;
– nieakcentowane głoski а i э po miękkich spółgłoskach wymawia się podobnie do i (tzw. ikanie);
– miękkie сь i зь wymawia się mniej miękko od polskich ś i ź, podobnie do sj oraz zj;
– л odpowiada polskiemu tzw. ł scenicznemu;
– połączenia -тся, -ться w zakończeniach czasowników zwrotnych wymawia się jak -ca, jednak
transkrybuje się jako -tsia, -t´sia;
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– г w końcówkach dopełniacza -ого, -его wymawia się jak polskie w, tj. -owo, -jewo/-iewo;
transkrybuje się jednak jako: -ogo, -jego/-iego;
– wyrazy что, чтобы wymawia się jak szto, sztoby, natomiast w transkrypcji oddaje się jako: czto,
cztoby.
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