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Большасць прац па ўрбананіміцы ўтрымлівае апісанне афіцыйных адзі-
нак. Неафіцыйныя ж назвы акумулююць народную семантыку, светапогляд, 
у іх адбіваецца менталітэт і мысленне народа. У сувязі з гэтым праведзенае 
намі даследаванне з’яўляецца актуальным. Мэта – выяўленне адметнасці 
неафіцыйных урбанонімаў Беларусі, што ўтрымліваюць колеравую харак-
тарыстыку аб’екта. 

Матэрыял даследавання – запісы неафіцыйных найменняў гарадскіх 
аб’ектаў Віцебска і Мінска, сабраныя на працягу 2014–2015 гг. шляхам 
апытання прадстаўнікоў розных сацыяльных груп, рознага ўзросту. У вы-
ніку было сабрана 200 неафіцыйных урбанонімаў, з іх 107 бытуюць на 
тэрыторыі Мінска, 93 – на тэрыторыі Віцебска. Метады даследавання – апі-
сальны, колькасны, даследчы (апытанне, анкетаванне).

Паводле семантыкі ўсе зафіксаваныя неафіцыйныя ўрбанонімы мы ад-
неслі да адной з дзесяці груп: найменні, дадзеныя па колеры аб’ектаў, форме, 
падабенстве да шырокавядомых збудаванняў, месцы знаходжання, асаблівас-
цях функцыянавання, рэльефу, ландшафту, адантрапанімныя адзінкі і інш.

У групе ўрбанонімаў, дадзеных па колеры аб’ектаў, намі выдзелена дзве 
падгрупы: 1) найменні, якія з’яўляюцца вынікам пэўных асацыяцый, што 
ўзніклі на аснове колеру; 2)  назвы, дадзеныя па колеры сцен будынкаў; такія 
ўрбанонімы пазбаўлены асацыяцый.

У першую падгрупу ўключаны наступныя назвы: Жалткі – дом № 40 
па вуліцы Шырокай і суседнія з ім дамы, сцены якіх пафарбаваны ў жоўты 
колер (Віцебск); Зялёнка – Палац творчасці дзяцей і моладзі па вуліцы Кас-
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манаўтаў, дом 2 (Віцебск) з зялёнымі сценамі; Чарнільніца – дом № 28 па 
вуліцы Леніна (Віцебск) названы так з-за сіняга колеру, у які доўгі час быў 
пафарбаваны яго фасад.

Да другой падгрупы мы аднеслі найменні Белыя Дамы́ – дамы ў раёне 
вуліц Камуністычнай і Гараўца атрымалі сваю назву праз светлы колер сцен 
(Віцебск); Сіні Дом – дом № 28 па вуліцы Леніна, які доўгі час быў сіняга ко-
леру; цікава, што зараз сцены дома ружовыя, аднак гараджане па-ранейшаму 
называюць яго сінім (Віцебск).

Такім чынам, неафіцыйныя назвы, дадзеныя па колеры аб’ектаў, нярэд-
ка з’яўляюцца вынікам пэўных асацыяцый: сіні – чарніла – Чарнільніца, 
жоўты – жаўток – Жалткі. Асобныя найменні проста называюць былы 
(Сіні Дом) або сучасны (Белыя Дамы́) колер сцен будынкаў і пазбаўлены 
якіх-небудзь пераносных значэнняў. Ва ўсіх зафіксаваных намі прыкладах 
у аснову назвы пакладзены колер менавіта сцен (а не даху, дзвярэй і інш.) 
аб’ектаў намінацыі. 

Фіксуюцца адзінкавыя прыклады найменняў у форме множнага ліку. Усе 
назвы  другой падгрупы з’яўляюцца спалучэннем «якасны прыметнік» + 
«назоўнік». 

Прымяненне прынцыпаў намінацыі афіцыйнай урбананіміі Беларусі ў 
дачыненні да неафіцыйнай урбананіміі выяўляе, што ў групе неафіцыйных 
назваў, дадзеных па колеры аб’ектаў, з чатырох прынцыпаў намінацыі дамі-
нуе толькі адзін – намінацыя аб’екта па ўласцівых яму асаблівасцях і якас-
цях [1, с. 92]. У прааналізаванай групе не выяўлены прынцып назвы аб’екта 
па сувязі з чалавекам, назвы аб’екта па адносінах да іншых значных аб’ектаў 
(у іншых семантычных групах гэтыя прынцыпы прадстаўлены даволі шыро-
ка), па сувязі аб’екта з абстрактным паняццем (у іншых групах дамінуе).
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Today there are over 44 hotels with 5785 rooms in Minsk and 15 facilities are 
being built now in and they will provide about 4300. That’s why it’s really impor-
tant to analyze the situation in the Minsk hotel industry. And it’s also necessary to 
make a forecast about its development in the near future.


