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С.А. ШАЦЁР-ШАЛЮТА 
ЛІНГВІСТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ НАМІНАЦЫІ ТУРЫСТЫЧНЫХ ФІРМ 

Г. МІНСКА 
Проведен анализ комплекса наименова-

ний туристических фирм г. Минска. Установ-
лено, что языковое функционирование 
данной категории онимов зачастую не учи-
тывается, вследствие чего большинство 
названий лишено мотивированности. 

Nominator has to take into consideration a 
range of juridical and linguistic demands while 
given appellation to a new object. The analysis 
of the set of tourist firms in Minsk proves the 
linguistic functioning of the given onym's cate-
gory often is not taken into account, as a result 
the majority of names loses validity. 

Кардынальныя змены, што адбыліся ў апошнія дзесяцігоддзі ў 
палітычным, сацыяльным і эканамічным жыцці беларускага грамадства (пе-
реход да рыначнай эканомікі, пашырэнне знешнепалітычных сувязей, 
устанаўленне цесных кантактаў з замежжам і інш.), прывялі да з'яўлення 
вялікай колькасці новых гандлёва-камерцыйных і прамыслова-вытворчых 
аб'ектаў. У параўнанні з савецкім часам, калі асноўную частку гаспадарчага 
комплексу складалі буйныя дзяржаўныя прадпрыемствы, якія ў большасці 
мелі шматслоўныя назвы тыпу «Брэсцкая доследна-эксперыментальная 
фабрыка верхняга трыкатажу», у постсавецкі перыяд назіраецца тэндэн- 
цыя да здрабнення гандлёва-камерцыйных арганізацый (ад некалькіх чала- 
век да аднаго індывідуальнага прадпрымальніка), а таксама імкненне да 
больш кампактных найменняў. 

Штогод колькасць розных прадпрыемстваў няспынна павялічваецца. Так, 
па звестках Адзінага дзяржаўнага рэгістра Міністэрства юстыцыі Рэспублікі 
Беларусь, на чэрвень 2006 г. па краіне зарэгістравана больш за 217 тысяч 
арганізацый розных форм уласнасці. У тым ліку толькі за 2005 г. іх узнікла 37 
тысяч. У выніку перад стваральнікамі новай арганізацыі, а таксама перад 
асобамі, якія яе афіцыйна рэгіструюць, заўсёды ўзнікае праблема выбару 
назвы для новага аб'екта. Звычайна асноўная ўвага ў працэсе прысвой-          
вання наймення надаецца прававым нормам, але разам з тым неабходна 
ўлічваць і лінгвістычны аспект, які ўключае ў сябе цэлы рад патрабаванняў: 
матываванасць назвы, зручнасць яе вымаўлення і напісання, зразумеласць 
для шырокага кола асоб і г. д. 

У якасці аб'екта даследавання намі выбраны назвы турыстычных фірм г. 
Мінска. Пад паняццем фірма падразумяваюцца ўсе віды камерцыйных 
арганізацый (гл. Большой юридический словарь 2001,659), якія адной з 
асноўных мэт сваёй дзейнасці ставяць атрыманне грашовага прыбытку: та- 
варыствы, прадпрыемствы, кампаніі, агенцтвы і г. д. У межах артыкула раз- 
глядаюцца назвы фірм, якія аказваюць турыстычныя паслугі насельніцтву. 

Матэрыял даследавання складае 210 найменняў турыстычных фірм, якія 
функцыяніравалі ў Мінску на працягу 2005-2006 гг. Фірмонімы (тэрмін утво- 
раны шляхам калькавання з нямецкай мовы: der Firmenname - 'уласная на- 
зва фірмы' (гл. Namenforschung heute 1971, 25; Wie finde... 2007 [Электронны 
рэсурс])) - даволі дынамічная катэгорыя ўласных імён: адны фірмы {разам з 
назвамі) знікаюць, на іх месцы з'яўляюцца новыя. Акрамя таго, змена 
ўладальніка фірмы ці яе перарэгістрацыя можа пацягнуць за сабой і змену 
фірменнага наймення*. 

Адным з найважнейшых крытэрыяў пры выбары назвы з'яўляецца яе ма-
тываванасць**. Сярод матываваных назваў вылучаюцца наступныя 
лексіка-семантычныя групы: 

* Тэрмін 'фірменнае найменне' ўжываецца ў значэнні «спосаб індывідуалізацыі... паслуг 
шляхам абазначэння прадпрыемства ці кампаніі... што ажыццяўляюць гандлёвую ці іншую 
дзейнасць, які дазваляе адрозніваць канкрэтнае прадпрыемства ад іншых аднародных 
прадпрыемстваў» (гл. Юридический словарь-справочник 2001, 982). Тут і далей пераклад 
аўтара. - С. Ш.-Ш. 

** У дадзеным артыкуле асноўная ўвага надаецца семантычнаму аспекту матываванасці 
назваў. 
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1) назвы, якія суадносяцца з назвамі экзатычных жывёл: «Кенгуру», «Ка-
ракурт», «Мангуст-тур», «Белый дельфин»*; 

2) назвы, якія суадносяцца з назвамі раслін: «Кактус-тур»; 
3) назвы, якія асацыіруюцца з падарожжам: «Спутник», «ДилижансТур», 

«Вокруг света»; 
4) назвы з семай 'кірунак, напрамак': «Маяктур», «Вектор-тур», 

«Бел-ориентир»; 
5) прэцэдэнтныя назвы, звязаныя са старажытнагрэчаскай міфалогіяй: 

«Олимпос», «Арготур», «Одиссея-тур», «Элладатур»; 
6) назвы, якія суадносяцца з іншымі онімамі: 
а) тапонімамі: «Сантарен» (горад у Партугаліі), «Сантушти» (пасёлак у 

Індыі); 
б) антрапонімамі: «Пектан» (марыйскае мужчынскае імя), «Stevan» 

(англійскае асабовае мужчынскае імя, эквівалентнае славянскаму Сцяпан), 
«Гелена» (польскае жаночае імя), «Кэтэлина» (малдаўскае жаночае імя, 
эквівалентнае славянскаму Кацярына). Сярод назваў гэтай групы таксама 
вылучаюцца ўтвораныя ад імён літаратурных герояў: «Робинзон», «Гулли- 
вер»; 

в) тэонімамі: «Амида-тур» (першая частка назвы матывавана імем бу- 
дыйскага бога невымяральнага жыцця Буды Амітабха, або Аміды); «Сави- 
тартур» (першая частка назвы матывавана імем старажытнаіндыйскага 
салярнага боства). 

Сустракаюцца таксама назвы, паходжанне якіх вызначыць адразу скла- 
дана. Яны таксама лічацца матываванымі. Да іх адносяцца наступныя групы 
назваў: 

1) назвы, якія змяшчаюць лексемы з малараспаўсюджаных моў («Кай- 
рант» - з турэцкай 'лясная паляна'); 

2) назвы, утвораныя на аснове асацыятыўнага падабенства да 
паўназначнага слова («Кипарина» - ад Кіпр, кіпарыс); 

3) назвы, якія кардынальна не суадносяцца з відам дзейнасці фірмы (ся-
род турыстычных фірмонімаў сустракаюцца назвы тыпу «Ремпроматтрак- 
цион», «Эпифора», «ВудЭкспорт»**); 

4) назвы з лічбавым кампанентам ці асобнай літарай («МАТЭП 90», 
«Кемпинг М»)***; 

5) незразумелыя большасці спажыўцоў скарачэнні («ВЛП», «ТСМ-Пак», 
«К.А.В. Тур», «Комкон-Тур», «Долсан», «Кроал-myp», «Вервол», «НК-Га- 
лар»). 

Асобныя з найменняў дадзенай групы можна расшыфраваць, калі непас- 
рэдна звярнуцца да намінатара: «Аникус» (першыя літары аплікацыйна 
фарміруюцца ад рускіх імён Анна, Николай), «Лидавабеп» (першыя склады 
назвы з'яўляюцца скарачэннямі ад дэмінатываў Лиза, Даша, Ваня). 

Ад імён, прозвішчаў, імён па бацьку заснавальнікаў фірмы, а таксама іх 
сваякоў утварыліся такія назвы, як «СВЭЛНА» (Светлана, Элла, Наталья), 
«Анадим Тур» (Анастасия, Дима), «Анбоста» (Андрей Борисович Стасиле- 
вич). Назва «Подевюс» утворана шляхам перастаноўкі ініцыялаў заснаваль- 
нікаў фірмы, найменне «Сакуб» узнікла ў выніку перастаноўкі літар прозвіш- 
ча дырэктара фірмы ў адваротным парадку (Букас). 

* Усе назвы рэгіструюцца на дзвюх дзяржаўных мовах, але ў даведніках, дакументах, на 
шыльдах выкарыстоўваецца рускамоўны варыянт, таму ў артыкуле прыклады даюцца на мове 
крыніц - даведачнай літаратуры (гл. Бизнес-Беларусь 2006... 2005 [Электронны рэсурс]; Кон-
такту Минск 2007... 2006). 

**  Wood - англ. 'драўляны матэрыял'. 
*** У кожным выпадку дадатковы элемент тлумачыцца па-рознаму. Так, у назве фірмы 

«Латинсервис 2000» указаны год яе юрыдычнай перарэгістрацыі, лічбавы знак у назве 
«Эко-тур-6» абазначае колькасць заснавальнікаў фірмы, літара «М» у складзе фірмоніма 
«Разма-М» азначае 'горад Мінск'. 
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Адзінкавымі прыкладамі прадстаўлены назвы, якія ўзніклі ў выніку штуч- 
нага спалучэння рускай абрэвіятуры і англійскіх паўназначных слоў. Такім 
шляхам узнікла назва «СМОК трэвэл амерыкан экспрэс», дзе першае слова 
супрацоўнікі фірмы тлумачаць як СМени окружение, што даволі дзіўна 
гучыць сярод іншых англіцызмаў. 

Некаторыя скарачэнні могуць трактавацца па-рознаму: фірмонім «Лана- 
тур» можна разглядаць як складовае скарачэнне або як утворанае ад жа-  
ночага імя Лана; найменне «Санг-центр» - як ініцыяльнае скарачэнне (па 
першых літарах прозвішчаў) або ўтворанае са словазлучэння 'Путешествие 
С АНГелом' (на лагатыпе фірмы намаляваны анёл); «Марио-тур» - па- 
чаткова ўзнікла шляхам скарачэння ініцыяльных літар, а разам з тым атры- 
мала сугучнасць з італьянскім асабовым імем Марью, якое шырока вядома як 
імя героя камп'ютэрных гульняў. Беларуска-французскае прадпрыемства 
«Мерлинтур» можна разглядаць як скарачэнне Мерл-ин-тур (як Інтурыст), а 
таксама як казачнае імя чараўніка Мерліна, які здзяйсняе пажаданні, хаця 
першапачатковая матывацыя назвы тлумачыцца па прозвішчу заснавальніка 
фірмы Антуана Мерліна. 

Рэдкасць поўных прозвішчаў у назве фірмы (ООО «Терех») абумоўлена 
частковым перасячэннем гэтага тыпу з формуламі рэгістрацыі 
індывідуальных прадпрымальнікаў (напрыклад, «Турагентство ИП Кудре- 
вич Н.В.»). 

Нематываванымі лічацца назвы, якія былі створаны выпадкова ці спецы- 
яльна шляхам падбору гукаў, - «Ростинг», «Актам», «Олирти»* . 

Паводле структуры турыстычныя фірмонімы падраздзяляюцца на: 
1)аднаслоўныя простыя назвы: «Дриант», «Благо», «Лентяй»; 
2) аднаслоўныя складаныя назвы: «Турлюкс», «Минсктурист», «Со-

циум-тур», «Техностар», «Центркурорт»; 
3) састаўныя назвы: 

 

• прыметнік+назоўнік («Белорусский спутник», «Алые паруса», «Голу-
бая птица»); 

• назоўнік+назоўнік («Линия отдыха», «Мастер путешествий»); 
• прыназоўнік+назоўнік («У Жени»); 
• лічэбнік+назоўнік («Две сестры»); 
• назоўнік+прыназоўнік+назоўнік («Мир на ладони»); 
• назоўнік+злучнік+назоўнік («Вояж и отдых»); 
• шматкампанентныя апісальныя найменні: ОАО «Минский областной 

туристский центр», «Африканская трансконтинентальная экспедиция», 
УП «Национальное агентство по туризму». 

Асобнай увагі заслугоўваюць назвы з кампанентам 'тур', які 
выкарыстоўваецца як вызначальная рыса фірменных найменняў многіх ту- 
рыстычных кампаній. Назоўнік тур (у некаторых выпадках скарачэнне ад 
прыметніка турыстычны) у якасці састаўной часткі складаных назваў можа 
выступаць у любой пазіцыі адносна асноўнай лексемы (прэпазіцыі: «Тур- 
Приз», інтэрпазіцыі: «Интурвест», постпазіцыі: «Вояжтур», «Академтур», 
«Одиссея-тур», «Альфа-Тур»), а таксама як асобнае слова («Солнечный 
тур», «Нова Тур»). 

Словы з кампанентам 'тур' складаюць амаль трэцюю частку ўсіх раз- 
гледжаных назваў (30 %). 3 аднаго боку, выкарыстанне дадзенага кампа- 
нента дазваляе беспамылкова вызначыць напрамак дзейнасці фірмы (ту-
рыстычныя паслугі). 3 другога боку, аднолькавая частка ў найменнях розных 
юрыдычных аб'ектаў стварае магчымасць дэзарыентацыі кліента і страты 
індывідуальнасці самой фірмы, асабліва калі другая частка назвы незразу- 
мелая   рэцыпіенту   («Ортитек-тур»,   «Риола-тур»,   «Баумартур»).  Тым 

* Інфармацыя аб стварэнні назвы атрымана непасрэдна ад супрацоўнікаў адзначаных фірм. 
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больш у каталогах, даведніках і нават газетах фірмы размешчаны па рубриках 
і дадатковы паказчык сферы аказання паслуг становіцца лішнім. 

Другое месца па частотнасці ўжывання займае варварызм «трэвел» 
(travel - англ. 'вандроўка', 'падарожжа'). Ён ужываецца як самастойна (ту- 
рыстычнае інфармацыйнае ААТ «Трэвел»), так і ў якасці састаўной часткі 
наймення {«Классик Трэвел», «Тайм Трэвел», «Bucma-трэвэл», «Санни 
Трэвел энд трейд»). 

Паводле моўнага паходжання назвы турыстычных фірм размяркоў- 
ваюцца наступным чынам: з рускай мовы паходзяць 54 назвы («Весь мир», 
«Две сестры», Магазин горящих путевок», «Спутник»), з англійскай мо-  
вы - 39 («ДекоЭйрЛайнз», «Интерсити», «Классик Трэвел», «ОверТайм»), 
па адной назве з іншых моў («Марты-myp» - з турэцкай мовы марты = 
'чайка'; «Дромтур» - дром на грэчаскай значыць 'шлях'; «Польстер» - на 
нямецкай = 'падушка для канапы'; «Разма-М» - з літоўскай = 'поспех') і толькі 
3 беларускамоўныя назвы: «Крок за крокам», «Надзея» і «Сябры ту-              
рыста». У адзначаную колькасць не ўваходзяць незразумелыя назвы, па- 
ходжанне якіх нельга дакладна суаднесці з канкрэтнай мовай (усяго 105 
назваў, што складае 50 % ад агульнай колькасці): «Оскор», «Тэб-тур», «Ту-                            
вер», «Рампо-myp», «Зилиян», «Эскофон», «СКВИЧ», «Тикор-плюс», 
«НАСС», «Янмартур», «Солвекс» і інш. 

Своеасаблівы «інтэрнацыяналізм» назваў тлумачыцца спецыфікай 
дзейнасці турыстычных фірм, якія супрацоўнічаюць з замежнымі фірмамі, 
часта маюць філіялы ў іншых краінах, самі з'яўляюцца адгалінаваннямі 
больш буйных і вядомых фірм. Магчымасць хутка і адназначна 
транслітараваць ненацыянальныя назвы на лацінку робіць іх зручнымі пры 
афармленні дакументаў. 

Лёгкасць вымаўлення назвы фірмы ў краіне, якая прымае турыстаў, а 
таксама шырокае распаўсюджанне ў свеце англійскай мовы абумовілі папу- 
лярнасць англіцызмаў сярод турыстычных фірмонімаў: іх колькасць сярод 
іншых назваў дадзенага тыпу складае каля 20 %. 3 англійскай мовы шляхам 
адваротнай транслітэрацыі перадаюць нават геаграфічныя назвы: 
«Сайп-рус» ('Кіпр'), скарачэнні: «БСК-Трэвел» ('BelServiceCompany' - 
'беларуская сервісная кампанія'). Часам сустракаюцца словы, гучанне якіх 
нязначна змяняецца пры перакладзе: «Fantasy Tours» ('фантазійныя туры'), 
«СОЛИД» (solid - 'салідны'). 

Даволі часта атрымліваецца так, што намінатар дае назву, не ўлічваючы 
ўсіх значэнняў слова і іх варыянтаў. Напрыклад, пры сутыкненні з такімі 
назвамі, як «Paйдep» (rider- 'жакей, коннік, яздок, каментарый, вынік, лема, 
тромб'), «Стэмп-myp» (stamp - 'заставацца ў памяці, тупат, паштовая марка, 
сорт'), «Топ-тур» (top - 'верхавіна, купал, бацвінне, крышка, першае месца, 
ваўчок'), даволі складана здагадацца, якое са значэнняў лексемы 
пакладзена ў аснову наймення. Інтэрпрэтаваць назвы «Юнионлайн» 
('саюз-лінія'), «Лэндтур» ('краіна-тур'), «Вижн-лайн» ('бачанне-лінія') можна 
толькі на ўзроўні асацыяцый. 

Суадносіны паміж руска- і беларускамоўнымі назвамі выражаюцца як 18:1. 
Такі паказчык выкліканы тым, што пераважная большасць каталогаў, 
рэкламы, а таксама дакументацыі з'яўляецца рускамоўнай. Дубліраванне на 
беларускую не выкарыстоўваецца па прычыне блізкасці і зразумеласці 
абедзвюх моў. Таму сярод сучасных назваў турыстычных фірм назіраецца 
такая з'ява, калі онімы розных аб'ектаў выражаюць адзін і той жа сэнс на 
розных мовах. Напрыклад: «Надзея» (бел.) - «НадеждаТур» (рус), «Крок за 
крокам» (бел.) - «Стэп бай стэп» (англ.). У такіх выпадках спажывец можа 
не разабрацца, ці ідзе гутарка аб адным аб'екце, ці аб розных: онімы страч- 
ваюць сваю асноўную функцыю - адресную. 
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На жаль, яскравых паэтычных назваў з яркай канататыўнай афарбоўкай, 
зразумелых шырокаму колу спажыўцоў, няшмат (10 %): «Золотая миля», 
«Мир на ладони», «Хрустальный горизонт», «Планета грёз», «Танец 
ветра» і інш. Нейтральныя назвы займаюць усяго 20 % («Ритм», «Ванда», 
«Смолянка», «Минотель-экспресс», «Белинтурист» і інш.). 

У выніку аналізу турыстычных фірмонімаў мы прыйшлі да высновы, што 
вельмі рэдка бываюць удалымі скарачэнні, запазычанні, экзатычныя імёны, 
разнастайныя шыфры прозвішчаў, якія ўжываюцца ў якасці фірмонімаў. Ад- 
нолькавыя прыёмы намінацыі (напрыклад, дабаўленне элемента «тур», 
шырокае выкарыстоўванне ўласных ініцыялаў) надаюць найменню 
клішаванасць. 

Такім чынам, даследаванне комплексу назваў турыстычных фірм горада 
Мінска паказала, што дадзеная катэгорыя онімаў на сучасным этапе 
знаходзіцца на стадыі станаўлення. Новае найменне, функцыяніруючы ў 
мове, не заўсёды адпавядае пэўным лінгвістычным нормам: амаль 70 % 
прааналізаваных фірмонімаў складаюць малазразумелыя моўнаму носьбіту 
назвы, нязручныя ў вымаўленні і напісанні («Арвалид», «Тэб-тур», «Нем- 
браТур», «Джоуни», «Контур-ЛАМН» і інш.). Гукавыя і сэнсавыя перасячэнні 
адных найменняў з другімі дэзарыентуюць спажыўца на рынку турыстычных 
паслуг. Надзвычай важна звяртаць увагу і на тое, наколькі «класічная» назва 
(у пагоні за модай з'яўляюцца назвы-«аднаднеўкі», якія хутка губляюць 
актуальнасць). Безумоўна, варта пазбягаць неабдуманага выкарыстання 
іншамоўных слоў у якасці онімаў, якія, будучы неад'емным фактам мовы, 
непасрэдна ўдзельнічаюць у фарміраванні яе лексічнага складу. 
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