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займеннік афармляе адпаведна атрыбутыўныя адносіны або працэсуальныя ці 

аб’ектныя адносіны з атрыбутыўным адценнем. 

Узмацняльная часціца які (якая, якое, якія) ужываецца ў клічных сказах для 

вылучэння сэнсу выказвання: Якая раніца! Якая прыгажосць! (У. Караткевіч); 

Які харошы, шырокі, прывабны і поўны хвалявання быў свет ад тых кніжак – 

простых, напісаных моваю, самаю блізкаю сэрцу! (Я. Скрыган). 

Слова колькі можа ўжывацца ў якасці займенніка або ўзмацняльнай 

часціцы. Займеннік колькі афармляе пытанне адносна колькасці прадметаў або 

служыць для сувязі даданай часткі меры і ступені ці даданай дапаўняльнай часткі 

з галоўнай часткай складаназалежнага сказа, афармляючы пры гэтым адпаведна 

адносіны меры і ступені або аб’ектныя адносіны з дадатковым адценнем меры і 

ступені: Колькі мы снапоў паназнасілі?.. (П. Броўка); Тут было столькі 

прастору, колькі жадала душа (Т. Хадкевіч); Ён не ведаў, колькі прайшло часу... 

(В. Быкаў). 

Узмацняльная часціца колькі ўжываецца ў клічных сказах з мэтай 

актуалізацыі выказвання: Колькі наперадзе спраў маладым! (А. Астрэйка); 

Колькі летніх вечароў памяць мая захавала! (М. Танк). 

Такім чынам, прыналежнасць таго ці іншага слова да пэўнай часціны мовы 

выяўляецца толькі ў кантэксце, дзе максімальна выразна вызначаецца лексічная 

напоўненасць гэтага слова, яго сінтаксічная функцыя і роля ў сказе. 

Размежаванне амонімаў – слоў самастойных і службовых часцін мовы дазволіць 

дакладна кваліфікаваць іх граматычную прыроду, што будзе садзейнічаць 

правільнаму іх ужыванню, а ў выніку павышэнню культуры маўлення і 

камунікатыўнай дзейcнасці паведамлення. 
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НАЗВЫ СТАНЦЫЙ МІНСКАГА МЕТРАПАЛІТЭНА: 

ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫ І КРАЯЗНАЎЧЫ АСПЕКТЫ 

Тапаніміка – навуковая дысцыпліна, якая ўжо доўгі час прыцягвае ўвагу 

даследчыкаў, бо  менавіта ўласныя геаграфічныя назвы падвержаны знешнім, 

пазамоўным уплывам, у выніку чаго з’яўляюцца найбольш зменнай адзінкай 

мовы. Да таго ж, беларуская тапаніміка – гэта летапіс мовы, у якім адлюстраваны 

традыцыі, побыт беларусаў і іншых народаў, што пражывалі на нашай тэрыторыі 

ў мінулым. У апошні час найбольшую цікавасць выклікае вывучэнне 

мікратапаніміі, у рэчышчы якой разглядаюцца словы-ўрбанонімы, да якіх 

належаць і назвы прыпынкаў грамадскага транспарту.  

Як вядома, адным з найбольш распаўсюджаных відаў грамадскага 

транспарту з’яўляецца метро. Гэта выклікана хуткасцю перавозак, зручнасцю і 

адноснай даступнасцю. Адкрыццё мінскага метрапалітэна адбылося 29 чэрвеня 
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1984 года. У гэты дзень запрацавала 8 новых станцый першай лініі. На сённяшні 

дзень сталічная падземка ўключае 2 лініі: першая, або “Маскоўская”, і другая, 

або “Аўтазаводская”. Аднак у бліжэйшай будучыні запланавана і вядзецца 

будаўніцтва трэцяй лініі, або “Зялёны луг”, і чацвёртай, кальцавой, лініі. Пры 

гэтым заўжды падчас будаўніцтва новых станцый метро ўзнікаюць грамадскія 

дыскусіі адносна іх намінацыі. Таму ў сваім даследаванні мы паспрабавалі 

разгледзець асноўныя крытэрыі для адбору назваў станцый метрапалітэна, а 

таксама, па магчымасці, прапанаваць уласныя найменні. 

Усе ўрбанонімы падзяляюцца на некалькі падвідаў: агаронімы (назвы 

базараў), гадонімы (назвы вуліц, праспектаў, завулкаў і да т. п.), некронімы 

(назвы могілак), харонімы (назвы раёнаў) і інш. Дадзеная класіфікацыя пакідае 

па-за ўвагай менавіта назвы станцый як аб’ектаў гарадской прасторы. Можна 

заўважыць, што ўсе прыведзеныя тэрміны з класіфікацыі ўтвораны шляхам 

складання старажытнагрэчаскіх асноў, другая з якіх паходзіць ад лексемы ónyma, 

што перакладаецца як “імя, назва”. Для ўтварэння тэрміналагічнай адзінкі для 

абазначэння назваў станцый ментрапалітэна магчыма было б выкарыстаць 

аснову грэчаскага слова engaios 3, што перакладаецца як “падземны”. Аднак 

агульнавядома, што метро працуе не толькі пад зямлёй, але ў многіх гарадах 

існуе і наземнае метро, таму дадзеная старажытнагрэчаская лексема не ўлічвае 

ўсіх аспектаў з’явы. Паколькі інтэрнацыяналізм “метро” ўтвораны ад 

французскага слова métro, то лічым неабходным, дадаўшы грэчаскую аснову   

ónym-,  утварыць новы тэрмін метронім, які абазначае ўласную назву станцыі 

метрапалітэна і, па нашым меркаванні, аб’ектыўна перадае сутнасць паняцця.  

Варта таксама адзначыць, што метронімы свядома ствараюцца чалавекам 

з мэтай выканання пэўных функцый, якія прадстаўлены ў табліцы 1.  

Табліца 1. “Функцыі метронімаў мінскага метрапалітэна” 

Функцыя Сутнасць 

Намінатыўная Называнне аб’екта для вылучэння з шэрагу аднародных. 

Інфарматыўная Захаванне пэўнай інфармацыі. 

Рэгулятыўная Указанне на адпаведныя наземныя аб’екты. 

Культурная 
Адлюстраванне культурных дасягненняў народа, захаванне 

гістарычнай памяці. 

Ідэалагічная Замацаванне пэўных ідэалагічных палажэнняў. 

Так, на аснове ідэалагічнай функцыі ў савецкі час у Мінску з’явіліся 

станцыі метро “Першамайская”, “Пралетарская”, “Плошча Леніна” і іншыя. У 

постсавецкі час у ідэалогіі ўжо незалежных дзяржаў адбыліся змены, у выніку 

чаго пачаліся масавыя перайменаванні тапанімічных аб’ектаў. Пануючай 

тэндэнцыяй стала выкарыстанне назваў гістарычных або такіх, якія 

адлюстроўваюць культурныя дасягненні народа. 

На сённяшні дзень у мінскім метрапалітэне дзейнічае 29 станцый, якія 

размеркаваны ўздоўж дзвюх ліній – “Маскоўскай” і “Аўтазаводскай”. Зразумела, 

што намінатыўная і інфарматыўная функцыі ўласцівы ўсім мінскім метронімам. 
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Іншая сітуацыя назіраецца ў выпадку з вызначэннем астатніх функцый.  Для 

большай нагляднасці і зручнасці аналізу ўсе назвы існуючых станцый мінскага 

метрапалітэна можна прадставіць у выглядзе табліцы 2. 

Табліца 2. “Функцыі метронімаў мінскага метрапалітэна” 

Маскоўская лінія Функцыі Аўтазаводская 

лінія 

Функцыі 

“Уручча” 
рэгулятыўная, 

культурная 

“Каменная 

горка” 

рэгулятыўная, 

культурная 

“Барысаўскі 

тракт” 

рэгулятыўная, 

культурная 
“Кунцаўшчына” 

рэгулятыўная, 

культурная. 

“Усход” рэгулятыўная “Спартыўная” ? 

“Маскоўская” ? “Пушкінская” рэгулятыўная 

“Парк 

Чалюскінцаў” 

рэгулятыўная, 

ідэалагічная 
“Маладзёжная” ? 

“Акадэмія навук” рэгулятыўная “Фрунзенская” ідэалагічная 

“Плошча Якуба 

Коласа” 

рэгулятыўная, 

культурная 
“Няміга” 

рэгулятыўная, 

культурная 

“Плошча 

Перамогі” 

рэгулятыўная,  

культурная 
“Купалаўская” 

рэгулятыўная, 

культурная 

“Кастрычніцкая” 
рэгулятыўная, 

ідэалагічная 
“Першамайская” 

рэгулятыўная, 

ідэалагічная 

“Плошча Леніна” ідэалагічная “Пралетарская” ідэалагічная 

“Інстытут 

культуры” 

рэгулятыўная “Трактарны 

завод” 

рэгулятыўная 

“Грушаўка” 
рэгулятыўная, 

культурная 
“Партызанская” 

рэгулятыўная, 

культурная 

“Міхалова” 
рэгулятыўная, 

культурная 
“Аўтазаводская” рэгулятыўная 

“Пятроўшчына” 
рэгулятыўная, 

культурная 
“Магілёўская” рэгулятыўная 

“Малінаўка” 
рэгулятыўная, 

культурная 

  

Відавочна, што пераважная большасць метронімаў выконвае дваістую 

функцыю. У асноўным назіраецца працэс зліцця рэгулятыўнай і культурнай 

функцый, радзей сустракаецца камбінацыя з удзелам функцый рэгулятыўнай і 

ідэалагічнай. Гэта дае падставы казаць пра функцыянальны сінкрэтызм, уласцівы 

назвам станцый мінскага метрапалітэна.  

Асобна можна вылучыць метронімы з ідэалагічным адценнем значэння. 

Адны з іх (“Парк Чалюскінцаў”, “Кастрычніцкая”, “Першамайская”) 

выконваюць сінкрэтычную функцыю, бо ў тым ліку адсылаюць да аднайменных 

аб’ектаў на паверхні. Онім “Плошча Леніна” да нядаўняга часу таксама 

выконваў і рэгулятыўную функцыю, аднак у 1991 годзе адбылося 
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перайменаванне плошчы Леніна ў плошчу Незалежнасці, у выніку чаго дадзеная 

функцыянальная характарыстыка страцілася. Відавочны ідэалагічны ўплыў 

адчуваецца і ў выпадку з метронімамі “Фрунзенская” і “Пралетарская”. Побач 

з імі няма ніводнага топааб’екта, з якім можна было б звязаць дадзеныя назвы. 

Дзеля пацверджання недакладнасці выкарыстання дадзеных найменняў было 

праведзена апытанне сярод студэнтаў 2-га курса філалагічнага факультэта БДУ, 

вучняў 9–11 класаў сярэдняй школы №135 г. Мінска, а таксама сярод іх бацькоў 

(дыяграма 1).  

Прааналізаваўшы прыведзеныя колькасныя даныя, можна сцвярджаць, 

што прадстаўнікі новага пакалення, у адрозненне ад папярэднікаў, зусім не 

суадносяць метронім “Фрунзенская” з асобай М. Фрунзэ, які кіраваў мінскай 

міліцыяй у сакавіку – верасні 1917 года. На падставе гэтага адзначым, што 

метронімы, утвораныя ў выніку працы ідэалагічнага апарату, не заўсёды 

адлюстроўваюць стан гістарычнай памяці народа, таму, відавочна, у будучыні 

непазбежным падаецца іх перайменаванне або трансфармацыя. 

У прыведзенай вышэй табліцы 2 трапляе пад увагу і тое, што ў выпадку з 

трыма метронімамі – “Маскоўская”, “Маладзёжная”, “Спартыўная” – 

складанасць выклікае вызначэнне функцый, якія яны выконваюць. Фарміраванне 

гэтых назваў таксама падаецца нам некарэктным, што, верагодна, можна 

патлумачыць няведаннем праекціроўшчыкамі функцыянальнага прызначэння 

тапанімічных назваў. Метронім “Маскоўская” планавалася суаднесці з часткай 

сённяшняга праспекта Незалежнасці, якая павінна была атрымаць назву 

Маскоўскага праспекта, аднак дадзенае перайменаванне не адбылося. Прычым 

яшчэ некалькі год таму назад можна было гаварыць пра ўказанне дадзенага 

метроніма на аўтавакзал “Маскоўскі”, аднак сёння вакзала ўжо не існуе, таму 

назва станцыі метро страціла рэгулятыўнасць. Падобная некарэктнасць у выбары 

назвы назіраецца і ў існаванні метроніма “Спартыўная”. Падчас будаўніцтва 

станцыі вяліся грамадскія слуханні: частка ўдзельнікаў прапанавала назву 

“Ракаўская”, іншыя выступалі за існуючае найменне. Гарадскія ўлады прынялі 

3%

5%

59%

61%

3%

13%

29%

89%

12%

7%

3%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Бацькі

Вучні

Студэнты

Дыяграма 1. Апытанне: "Ці ведаеце Вы, у гонар каго або чаго названа 

станцыя метро "Фрунзенская"?"

Іншага горада Беларускага пісьменніка Кіраўніка мінскай міліцыі Народнага артыста БССР
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рашэнне на карысць апошніх, матываваўшы яго тым, што каля станцыі 

“Спартыўная” размешчаны Лядовы палац. Аднак відавочна, што ў оніме 

ўказанне на дадзены топааб’ект спартыўнай інфраструктуры горада толькі 

ўскоснае, таму і нельга казаць пра рэгулятыўнасць дадзенага метроніма. Што 

тычыцца назвы “Маладзёжная”, то працэс яе з’яўлення – папросту прадукт 

фантазіі праекціроўшчыкаў.  

Аднак нельга казаць пра існаванне адмоўнай тэндэнцыі ў дадзеным 

пытанні. Агляд найменняў станцый, пабудаваных у постсавецкі перыяд, 

паказвае, што пераважная большасць метронімаў Мінска ўтворана з захаваннем 

сінкрэтызму першых чатырох функцый. Пад дадзеную характарыстыку не 

трапляюць толькі два метронімы – “Маладзёжная” і “Спартыўная”. Таксама 

ўскосна не трапляе і назва “Пушкінская”, якая адлюстроўвае культурныя 

набыткі краіны-суседкі – Расіі. Усе астатнія найменні ўзніклі ў выніку пераносу 

назвы сучаснага мікрараёна, гістарычнага раёна Мінска або вёскі ці прадмесця, 

якія знаходзіліся ў непасрэднай блізкасці да станцыі метро. Зыходзячы з гэтага, 

мы палічылі неабходным прапанаваць уласныя назвы станцый мінскага 

метрапалітэна на аснове культурна-гістарычнага і краязнаўчага падыходаў. 

Табліца 3. “Назвы станцый трэцяй лініі мінскага метрапалітэна”  

Праектная назва Прапанаваная назва 

“Слуцкі гасцінец” “Слуцкі гасцінец” 

“Немаршанскі сад” “Немаршанскі сад” 

“Аэрадромная” “Сенажаны” 

“Кавальская слабада” “Кавальская слабада” 

“Вакзальная” “Вакзальная” 

“Плошча Францішка Багушэвіча” “Плошча Францішка Багушэвіча” 

“Плошча Юбілейная” “Кальварыйская” 

“Праспект Пераможцаў” “Татарская слабада” 

“Праспект Машэрава” “Старажоўская” 

“Веры Харужай” “Камароўка” 

“Плошча Бангалор” “Пярэспа” 

“Вуліца Мележа” “Цнянка” 

“Кальцова” “Зялёны луг” 

“Зялёны луг” “Лагойскі тракт” 

З табліцы 3 відаць, што толькі пяць прапанаваных намі метронімаў супалі 

з меркаваннем праекціроўшчыкаў. Гэта станцыі “Слуцкі гасцінец” (ад назвы 

старажытнага шляху з Мінска ў Слуцк, які меў важнае транспартнае значэнне 

для сувязі сённяшняй сталіцы краіны з беларускім Панямоннем); “Немаршанскі 

сад” (ад аднайменнага парку, што месціцца ў раёне будаўніцтва станцыі і існуе 

з ХІХ стагоддзя); “Кавальская слабада” (ад назвы прадмесця,  дзе раней 

пражывалі кавальскія сем’і і прадстаўнікі іншых рамёстваў). Што тычыцца 

назваў “Вакзальная” і “Плошча Францішка Багушэвіча”, то гэтыя онімы 

“прывязаны” да канкрэтных аб’ектаў на тэрыторыі Мінска – чыгуначнага 
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вакзала, пабудаванага ў 1872 годзе, і аднайменнай плошчы, якая атрымала назву 

ў гонар класіка і аднаго з пачынальнікаў беларускай літаратуры Францішка 

Багушэвіча. Відавочна, што дадзеныя метронімы зноў-такі спалучаюць у сабе ўсе 

вызначаныя намі функцыі і маюць гістарычнае або культурнае паходжанне. 

Іншая сітуацыя назіраецца ў выпадку са станцыямі “Аэрадромная”, 

“Плошча Юбілейная”, “Праспект Пераможцаў”, “Праспект Машэрава” 

“Веры Харужай”, “Плошча Бангалор”, “Кальцова”. Справа ў тым, што тут 

яскрава прасочваецца тэндэнцыя намінацыі паводле назваў вуліц, уздоўж якіх 

будзе праходзіць трэцяя лінія падземкі. Аднак бясспрэчна, што негістарычныя 

назвы вуліц, праспектаў і плошчаў не заўжды прыжываюцца, а таму з дастаткова 

вялікай доляй верагоднасці можна казаць пра іх трансфармацыю або знікненне ў 

будучыні (у якасці прыкладу можна прывесці перайменаванне праспекта 

Машэрава ў праспект Пераможцаў у 2005 годзе). Таму мы прапануем надаць 

дадзеным станцыям назвы, якія існуюць для абазначэння раёнаў будаўніцтва ўжо 

не адно стагоддзе. У сувязі з гэтым лічым мэтазгодным: 

1. Метронім “Аэрадромная” замяніць на метронім “Сенажаны”, які 

суадносіцца з адпаведным гістарычным прадмесцем Мінска, што пацвярджаецца 

існаваннем сёння ў горадзе Сенажанскага сквера, размешчанага непадалёк ад 

будучай станцыі; 

2. Метронім “Плошча Юбілейная”, з прычыны яго шматзначнасці і 

штучнасці, замяніць назвай “Кальварыйская”, якая ўказвае на вядомае з 

ХVІІІ стагоддзя прадмесце і ўрочышча, дзе пражывала гарадская бедната (побач 

знаходзіцца вуліца Кальварыйская і найстарэйшыя ў сталіцы Кальварыйскія 

могілкі); 

3. Замест метроніма “Праспект Пераможцаў” выкарыстаць онім 

“Татарская слабада”, што адпавядае назве сталічнага пасялення крымскіх 

татараў, звесткі пра якіх адносяцца да ХVІ стагоддзя. У розныя часы дадзены 

квартал называўся Татарскім канцом, Татарскімі агародамі, прадукцыя з якіх 

паступала на гарадскія рынкі. Да таго ж, у 1901 годзе татарамі была ўзведзена 

каменная мячэць, якая, на жаль, была ўзарваная ў 1962 годзе  і на месцы якой 

пазней пабудавана гасцініца “Юбілейная”; 

4. Метронім “Праспект Машэрава” замяніць на “Старажоўская”: побач 

месціцца Старажоўская гара, на якой, паводле падання пра ўзнікненне горада, 

стаяў млын Мянеска, ад імя якога нібыта і пайшоў тапонім Мінск; 

5. Метронім “Веры Харужай” перайменаваць у “Камароўка” згодна з 

найменнем знакамітага гістарычнага раёна сталіцы, утворанага ад назвы вёскі 

Камароўкі, якая да 1912 годзе належала самім князям Радзівілам і размяшчалася 

ў раёне старажытнага Камароўскага балота, на тэрыторыі якога ў пачатку 

ХХ стагоддзя працавала першая ў Расійскай імперыі балотная станцыя – цэнтр 

вывучэння і практычнага выкарыстання балот; 

6. Метронім “Плошча Бангалор” замяніць на “Пярэспа”, што паходзіць ад 

назвы ракі Пярэспы і аднайменнай вёскі. У раёне будаўніцтва сёння ёсць 

аднайменны прыпынак для наземнага транспарту; 
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7. Замест метроніма “Кальцова” ўжываць уласную назву “Зялёны луг”  у 

сувязі з тым, што рускі паэт ХІХ стагоддзя А. В. Кальцоў непасрэднага 

дачынення да гісторыі і культуры Беларусі не мае, а вось онім “Зялёны луг” 

адлюстроўвае гістарычную назву аднайменнай вёскі, што ўвайшла ў склад 

горада ў 1976 годзе і надала найменне сучаснаму мікрараёну на поўначы Мінска. 

Калі апісаныя вышэй праектныя метронімы патрабуюць удакладнення 

праз пагрозу перайменавання ў будучыні драмонімаў, на якія яны ўказваюць, то 

перагляд назваў станцый “Вуліца Мележа” і “Зялёны луг” выклікана іншымі 

прычынамі. У першым выпадку метронім утвораны без суаднясення з 

канкрэтным топааб’ектам на карце горада, бо вуліца Мележа знаходзіцца крыху 

далей ад станцыі, якую плануецца пабудаваць паблізу гістарычнага раёна Цнянка 

і Цнянскага вадасховішча. Другі метронім лепш замяніць на онім “Лагойскі 

тракт”, які звязвае дадзеную назву станцыі з гістарычным шляхам да горада 

Лагойска, пра што сведчыць існаванне сёння ў Мінску вуліцы з падобнай назвай 

– Лагойскі тракт.   

Падобны ж падыход можа быць выкарыстаны для характарыстыкі і 

апісання назваў станцый чацвёртай лініі мінскага метрапалітэна.   

Табліца 4. “Назвы станцый чацвёртай лініі мінскага метрапалітэна” 

Рабочая назва Прапанаваная назва 

“Праспект Дзяржынскага” “Дабрамысленская” 

“Жукава” “Праспект Жукава” 

“Мінск-Мір” “Курасоўшчына” 

“Дзянісаўская” “Сакалянка” 

“Аўтавакзал «Усходні»” “Антонаўскі парк” 

“Даўгабродская” “Даўгабродская” 

“Уральская” “Сляпянка” 

“Платонава” “Батанічны сад” 

“Дом друку” “Дом друку” 

“Сурганава” “Лаўскае прадмесце” 

“Парк Дружбы народаў” “Максіма Багдановіча” 

“Арлоўская” “Весялоўка” 

“Старавіленская” “Старавіленская” 

“Вяснянка” “Вяснянка” 

“Альшэўскага” “Масюкоўшчына” 

“Прытыцкага” “Ракаўскі тракт” 

“Харкаўская” “Тучынскі сквер” 

У дадзеным выпадку (табліца 4) лічым магчымым пагадзіцца з шасцю 

рабочымі метронімамі: “Серабранка” (ад прадмесця Сярэбраны Лог, вядомага з 

1551 года, які ў ХІХ стагоддзі ўзгадваецца ў дакументах як Сярэбраныя Млыны 

і які служыў месцам адпачынку гараджан); “Даўгабродская” (ад наймення 

ўрочышча Даўгі Брод, якое ў сваю чаргу было названа ў ХІХ стагоддзі паводле 

броду на рацэ Сляпня);“Дом друку” (паводле назвы аднайменнай установы, 
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адкрытай у 1935 годзе); “Жукава” (з удакладненнем, што гэта менавіта праспект, 

названы ў гонар Маршала Савецкага Саюза Г. К. Жукава); “Старавіленская” 

(раён былога Старавіленскага тракта, які звязваў Мінск з этнічна, гістарычна і 

культурна беларускім горадам Вільняй) і “Вяснянка” (ад наймення зоны 

адпачынку недалёка ад Астрашыцкага Гарадка Мінскага раёна). 

Астатнія рабочыя метронімы чацвёртай лініі лічым мэтазгодным 

перайменаваць, таму што: 

1. Метронім “Дабрамысленская” ўтвораны ад назвы прадмесця Добрыя 

Мыслі, якое атрымала назву ад фальварка, што быў размешчаны на 

Койданаўскім (Койданава – сёння г. Дзяржынск) тракце. Таксама ў гэтым раёне 

ў пачатку ХІХ стагоддзя працавала папулярная сярод гараджан карчма “Добрыя 

мыслі”. Недалёка ад будучай станцыі сёння знаходзіцца таксама Дабрамысленскі 

завулак; 

2. Метронім “Мінск-Мір” ніякім чынам не звязаны з топааб’ектамі, якія 

існавалі ці існуюць сёння ў сталіцы. Назва “Курасоўшчына” паходзіць ад 

наймення былой вёскі Курасоўшчына, што ўвайшла ў склад Мінска ў 1965 годзе; 

3. Метронім “Сакалянка” таксама паходзіць ад назвы былой аднайменнай 

вёскі, якая надала неафіцыйнае імя цэламу мікрараёну, часткай якога з’яўляецца 

і вуліца Дзянісаўская; 

4. Замест метроніма “Аўтавакзал «Усходні»” ўжываць назву “Антонаўскі 

парк”. Магчыма, з пункта гледжання рэгуляцыі пасажырскіх патокаў у дадзеным 

выпадку падыходзіць праектны тэрмін. Аднак, згадваючы сітуацыю з 

метронімам “Маскоўская” і знесеным аднайменным аўтавакзалам, прапануем 

прадугледзець магчымыя змены ў назвах і з улікам таго выкарыстаць назву 

“Антонаўскі парк”, што паходзіць ад наймення аднаго з найбольш знакамітых 

прыродных масіваў на тэрыторыі сталіцы, гісторыя якога пачынаецца яшчэ ў 

ХІХ стагоддзя; 

5. Замест метроніма “Уральская” выкарыстоўваць назву “Сляпянка”, якая 

паходзіць ад гідроніма Сляпня і старажытнай вёскі Сляпянка, што існавала тут 

яшчэ ў ХVІ стагоддзі, а ў ХІХ стагоддзі належала знакамітаму мастаку 

В. Ваньковічу; 

6. Метронім “Платонава” замяніць на онім “Батанічны сад” з мэтай 

указання на канкрэтнае размяшчэнне знакавага месца адпачынку гараджан і 

гасцей сталіцы і ў сувязі з тым, што расійскі пісьменнік Андрэй Платонаў не мае 

непасрэдных адносін да развіцця літаратуры і культуры Беларусі; 

7. Метронім “Сурганава” зноў-такі прывязаны да канкрэтнай вуліцы, якая 

названа ў гонар савецкага партыйнага дзеяча Ф. А. Сурганава і назва якой 

таксама з цягам часу можа быць зменена, у выніку чаго гістарычная назва 

“Лаўскае прадмесце” з’яўляецца, на наш погляд, больш прыярытэтнай. Назва 

паходзіць ад гістарычнага раёна Лавы, дзе канцэнтраваўся гандаль малочнымі 

прадуктамі. Таксама тут да 1960 года існаваў Лаўскі мост праз раку Свіслач, на 

якім збіралася гарадская галота ў пошуках працы; 

8. Замест метроніма “Парк Дружбы народаў” увесці ў праект назву 

“Максіма Багдановіча”, бо менавіта ў месцы размяшчэння будучай станцыі 
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пачынаецца вуліца Максіма Багдановіча, класіка і тэарэтыка беларускай 

літаратуры; 

9. Метронім “Весялоўка” адлюстроўвае гістарычную назву раёна, праз які 

пралягае вуліца Арлоўская. Цікава, што дадзеную мясцовасць засялялі татары, 

якія называлі яе Басіялаўкай або Бейсалаўкай. З 1703 года фальварак Басіялаўка 

перайшоў ва ўладанне Мінскага кляштара бенедыкцінаў. Паколькі этымалагічна 

лексема мае татарскае паходжанне, дадзеная назва ў дакументах ХІХ стагоддзя 

падаецца ў розных варыянтах. Толькі ў ХХ стагоддзі онім Басіялаўка 

трансфармаваўся і атрымаў сучасны выгляд – Весялоўка; 

10. Метронім “Масюкоўшчына” паходзіць ад наймення вёскі 

Масюкоўшчына, якая таксама дала назву мікрараёна Мінска. Варта адзначыць, 

што побач з былой вёскай у 1941 годзе нямецка-фашысцкімі захопнікамі быў 

створаны Масюкоўшчынскі лагер смерці – адзін з самых вялікіх лагераў для 

савецкіх палонных і грамадзянскіх асоб. У лагеры загінула звыш 80 тысяч 

чалавек. Таксама ў гэтым месцы ёсць пахаванні італьянскіх салдат і афіцэраў, 

якіх змяшчалі ў лагеры пасля выхаду Італіі з гітлераўскай кааліцыі. На месцы 

пахавання вязняў лагера ўсталяваны помнік-манумент; 

11. Метронім “Ракаўскі тракт” з’яўляецца больш раннім у параўнанні з 

назвай “Вуліца Прытыцкага”, якая, фактычна, праходзіць якраз па тэрыторыі 

тракта. Вуліца Прытыцкага “перацякае” ў Ракаўскую шашу, што вядзе да 

аграгарадка Ракава, які яшчэ Э. Ажэшка называла “Паўночнымі Афінамі”, бо 

менавіта тут у ХІХ стагоддзі  часта збіраліся многія знакамітыя літаратары і 

музыканты; 

12. Метронім “Тучынскі сквер” суадносіцца з найменнем гістарычнага 

раёна Тучынка. Дадзенае прадмесце было знакамітае наяўнасцю вялікай 

колькасці цагельных заводаў, таму яго часта называлі Цагельняй. Для заводаў 

патрэбны былі гліняныя кар’еры, таму ў гэтых мясцінах была вялікая колькасць 

маленькіх азёраў і сажалак (“тучак”), запоўненых дажджавой вадой. Падчас 

нямецкай акупацыі ў колішнім прадмесці Тучынка адбываліся масавыя 

расстрэлы яўрэяў. Доўгі час безыменны, стары сквер былога прадмесця атрымаў 

сваю назву толькі ў 2009 годзе. 

Як бачым, існаванне вялікай колькасці гістарычных назваў сведчыць пра 

багацце гістарычнага мінулага беларускай сталіцы. Дадзеныя онімы – 

адлюстраванне тых працэсаў, якія адбываліся ў Мінску і яго ваколіцах на працягу 

доўгага часавага перыяду. Цікавасць выклікае той факт, што згаданыя тапонімы 

не зніклі і не забыліся гараджанамі, яны існуюць і актыўна выкарыстоўваюцца 

сёння ў штодзённым жыцці. Менавіта з гэтай прычыны мы вырашылі 

прапанаваць назвы станцый мінскага метрапалітэна ў адпаведнасці з 

гістарычным і краязнаўчым падыходамі. Справа ў тым, што “прывязка” таго ці 

іншага метранімічнага наймення да пэўнай вуліцы, праспекта ці плошчы не 

азначае, што так будзе заўжды. На прыкладзе перайменавання праспекта 

Машэрава ў праспект Пераможцаў, зносу аўтавакзала “Маскоўскі” можна 

пераканацца, што існуе магчымасць змены або трансфармацыі наземнага 

топааб’екта, у выніку чаго страціцца рэгулятыўная функцыя метроніма, а 



23 

 

таксама можа ўзнікнуць блытаніна ў пошуку неабходнага пункта на карце 

сталіцы.  

Да таго ж, культуралагічныя метронімы робяць гэтыя назвы непаўторнымі 

і ўнікальнымі, якія не сустракаюцца ў метрапалітэнах іншых гарадоў, 

забяспечваюць больш зручны пошук патрэбнага месца ці аб’екта ў межах 

гарадской прасторы і захоўваюць гістарычныя назвы раёнаў сталіцы,  надаюць 

пэўны каларыт гораду, падкрэсліваюць яго старажытнасць, робяць наш горад 

больш прыцягальным для турыстаў, дазваляюць самім гараджанам як мага 

больш даведацца пра мінуўшчыну мясцін, у якіх яны пражываюць,  даюць 

шырокія магчымасці для афармлення і ўпрыгожвання станцый, якія могуць 

станавіцца сапраўдным творам мастацтва і культуры. Прапанаваны падыход 

будзе спрыяць, на наш погляд, таму, што сталіца Беларусі стане больш цікавай і 

прыцягальнай для замежных гасцей, а таксама больш камфортнай для 

пражывання саміх гараджан, якія, безумоўна, праз найменні змогуць дакрануцца 

да гістарычнай спадчыны свайго горада.  
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