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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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В.В. Лемяза, 
магістрант кафедры сучаснай беларускай мовы  

АНТРАПОНІМЫ, УТВОРАНЫЯ АД NOMINA PERSONALIA 

(на матэрыяле прозвішчаў жыхароў Рамельскага сельскага савета 

Столінскага раёна Брэсцкай вобласці) 

Прозвішча як трэці элемент трохчленнай формулы найменавання людзей – 

гэта спадчыннае найменне, надзеленае важнымі грамадска-прававымі 

функцыямі [4, с. 29]. Аналіз антрапонімаў дае падставы сцвярджаць, што 

паходжанне многіх адзінак матываванае. “Прадуктыўнымі i тыповымі для 

беларускай анамастыкі, – адзначае В. В. Шур, – з'яўляюцца прозвішчы, што 

ўтвораны ад уласных iмён” [11, с. 44].  

Даследаванне прозвішчаў жыхароў Рамельскага сельскага савета 

Столінскага раёна Брэсцкай вобласці (фактычны матэрыял пададзены 312 

адзінкамі) паказала, што найбольшай колькасцю адзінак вызначаецца група 

антрапанімічных назваў, асновай для ўтварэння якіх сталі ўласныя асабовыя 

імёны і іх варыянты (79 антрапонімаў ад агульнай колькасці зафіксаваных). 

Вывучэнне прозвішчаў, утвораных ад nomina personalia, дазваляе сцвярджаць 

думку пра шырокае выкарыстанне ў якасці прозвішчнай асновы грэчаскіх, 

старжытнаяўрэйскіх, лацінскіх і цюркскіх імён. 

Найбольшай колькасцю адзінак пададзена група прозвішчаў, утвораных ад 

грэчаскіх імён. Да яе адносяцца такія антрапонімы, як Андрэйчук, Андрусевіч, 

Астапенка, Вакульчык, Герасімаў, Грынеўскі, Дзяніскавец, Мікша, Ніканаў, 

Пахомаў, Петрусевіч, Савончык, Севасцьянаў, Супрунчык, Тарасевіч, 

Труханавец і інш. Разгледзім некаторыя з антрапанімічных назваў.  

На думку М. В. Бірылы, прозвішча Андрэйчу́к утварылася ад мужчынскага 

ўласнага імя Андрэй. Аснову прозвішча Андрусе́віч складае прастамоўная 

форма Андрусь, а антрапонім Андрэйкаве́ц узыходзіць да памяншальна-

ласкальнай формы Андрэйка мужчынскага ўласнага імя Андрэй. У перакладзе з 

грэчаскай мовы *Andreios у значэнні ‘мужны, адважны’ [3, с. 29; 5, с. 49; 8, с. 35; 

10, с. 28].  

У аснове прозвішча Апано́віч, як адзначае Б. А. Унбегаўн, ляжыць 

памяншальна-ласкальная форма Апан мужчынскага імя Афанасій. Паводле 

“Современного словаря личных имён”, Афанасій узыходзіць да грэчаскага 

*athanasia, якое мае значэнне ‘бессмяротны’ [7, с. 43; 8, с. 203; 9, с. 41]. 

А. В. Суперанская лічыць, што прозвішча Арцюхо́віч утварылася ад 

мужчынскага імя Арцюх – народная форма мужчынскіх імён Арцямон і Арцемій. 

У перакладзе з грэчаскай мовы імя Арцемій (*Artemes) тлумачыцца як ‘здаровы, 

непашкоджаны’, а Арцямон (*Artemon) мае значэнне ‘ветразь’ 

[6, 24.02.2014, 14:23; 7, с. 41; 10, с. 35–36]. Асновай прозвішча Аста́пенка стала 

прастамоўная форма мужчынскага імя Яўстафій – Астап. У “Современном 

словаре личных имён” і “Словаре русских личных имён” адзначаецца, што 

Яўстафій паходзіць ад грэчаскага *eustathes і мае значэнне ‘цвёрды, здаровы; 

той, які цвёрда стаіць’ [5, с. 105; 8, с. 100; 10, с. 233].  
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Мужчынскае ўласнае імя Вакула, якое з грэчаскай мовы перакладаецца як 

‘пастух’, паводле М. В. Бірылы, стала асновай прозвішча Вакульчу́к [12, с. 80]. 

У. М. Юрэвіч адзначае, што гэты антрапонім узыходзіць да мянушкі Вакула, 

якую давалі некалі чалавеку, здатнаму на выдумку, гатоваму прыдумаць нешта 

незвычайнае ці па-добраму падмануць каго-небудзь, здзівіць [12, с. 13; 10, с. 50]. 

Прозвішча Гера́сімаў утворана ад мужчынскага ўласнага імя Герасім, што вядзе 

свае карані ад грэчаскага *gerasmios у значэнні ‘той, якога паважаюць’ [8, с. 76; 

10, с. 71]. Н. А. Пятроўскі адзначае, што асновай для прозвішчаў Грыне́ўскі і 

Грыню́шка стала імя Грыня. Гэта форма мужчынскага ўласнага імя Рыгор 

(*Gregoreo), якое ў перакладзе з грэчаскай мовы тлумачыцца як ‘бадзёры’ 

[5, с. 90; 8, с. 82; 10, с. 74]. Антрапонім Дзяніскаве́ц, на думку Б. А. Унбегаўна і 

Н. А. Пятроўскага, утварылася ад Дзяніскі, што з’яўляецца памяншальна-

ласкальнай формай мужчынскага імя Дзяніс. Імя Дзяніс грэчаскага паходжання і 

мае значэнне ‘бог віна’ [5, с. 94; 9, с. 231; 10, с. 83]. Мужчынскае ўласнае імя 

Дарафей стала асновай прозвішча Д́орах (ад грэчаскага *doron – дар і *theos – 

Бог) [5, с. 99; 8, с. 96; 10, с. 79]. 

Да грэчаскіх імён узыходзяць і прозвішчы Еўмянчук, Кананчук, Кірсанаў, 

Кірыловіч, Ларкін, Леўкавец, Меляшчэня, Трышын, Фёдараў, Філановіч, Яраш, 

Ярмоленка і інш.. Так, прозвішча Еўмянчу́к у сваёй аснове ўтрымлівае частку 

мужчынскага імя Яўмен. З грэчаскай мовы *eumenea літаральна перакладаецца 

як ‘добразычлівы, прыхільны’ [8, с. 99;  9, с. 54; 10, с. 232]. Антрапонім 

Кананчу́к утвораны ад мужчынскага ўласнага імя Конан (*Коnоn), якое, паводле 

“Современного словаря личных имён”, мае значэнне ‘узнёслы’ [8, с. 135; 10, с. 

116]. Асновай прозвішча Кірса́наў магло стаць мужчынскае імя Кірсан – форма 

мужчынскага ўласнага імя Хрысанф у значэнні ‘залаты колер’ [10, с. 216]. Як 

адзначае Б. А. Унбегаўн і іншыя даследчыкі, антрапонім Кірыло́віч утвораны ад 

мужчынскага ўласнага імя Кірыл. Грэчаскае імя ўзыходзіць да слова *kyrios 

‘уладар, гаспадар’, а ў перакладзе з персідскай мовы імя Кірыл мае значэнне 

‘сонца’ [8, с. 132; 9, с. 83; 10, с. 214]. На думку М. В. Бірылы, прозвішча Ла́ркін 

утварылася ад мужчынскага ўласнага імя Іларыён – Ларк (грэч. *hilaros ‘вясёлы’) 

[2, с. 170; 8, с. 118]. Паводле іншай версіі, асновай прозвішча стала форма 

жаночага ўласнага імя Ларыса – Ларка ад лацінскага ‘чайка’ ці грэчаскага 

‘салодкая, прыемная’ [8, с. 304–305].  

Прозвішча Леўкаве́ц утварылася ад формы мужчынскага ўласнага імя Леў 

– Леўка, што ўзыходзіць да грэчаскага *leon ‘леў, цар звяроў’, а ў 

старажытнаяўрэйскай мове мае значэнне ‘сэрца’ [8, с. 143; 10, с. 123]. 

Паходжанне антрапоніма Макары́цкі звязваюць з грэчаскім імем Макарый 

(*Makarios), што значыць ‘блажэнны, благаславёны’ [8, с. 151; 9, с. 43]. Як 

адзначаюць вучоныя, прозвішча Меляшчэ́ня ўтварылася ад народнай формы 

мужчынскага ўласнага імя Мялецій – Мелех ад грэчаскага *melete – ‘клапатлівы’ 

[8, с. 157; 10, с. 148]. 

Да прозвішчаў, утвораных ад старажытнаяўрэйскіх імён, адносяцца такія, 

як Агіевіч, Адамаў, Міхалёў, Міхееў, Мішкоў, Сімановіч, Сімончык і інш. Так, 

напрыклад, асновай прозвішча Агіе́віч стала форма мужчынскага ўласнага імя 
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Агей – Агій (Haggai<haggay – ‘святочны, урачысты’) [10, c. 14]. Аналізуючы 

антрапонім Ада́маў, У. М. Юрэвіч адзначае, што прозвішча узыходзіць да 

мужчынскага ўласнага імя Адам [12, с. 5]. У старажытнаяўрэйскай мове *ādām 

мае значэнне ‘чалавек’ [8, с. 25; 10, с. 15]. На думку Н. А. Пятроўскага, у аснове 

прозвішчаў Аўдзяйчу́к і Аўдзяю́к ляжыць мужчынскае ўласнае імя Аўдзей, што 

перакладаецца як ‘раб, слуга Бога’ [5, с. 34; 8, с. 21; 10, с. 39]. Што да 

антрапоніма Давідо́ўскі, то базай для яго паслужыла мужчынскае ўласнае імя 

Давыд, якое вядзе свае карані ад лексемы *dawіd у значэнні ‘любімы’ [5, с. 91; 

8, с. 85; 10, с. 77]. Прозвішча Заха́рыч утворана ад мужчынскага імя Захар 

(*Zəḵaryā), якое мае значэнне ‘той, каго помніць Бог’ [8, с. 110; 10, с. 91]. 

Да старажытнаяўрэйскіх імён узыходзяць і прозвішчы Івашчанка, Ізмаілаў, 

Сыса, Сысойкін, Янкоўскі і іншыя. Прозвішча Іва́шчанка, на думку вучоных, 

утворана ад мужчынскага ўласнага імя Іван [9, с. 207], утворанае ад *iohanan у 

значэнні ‘Бог мілуе’ [8, с. 115; 10, с. 96]. У аснове антрапоніма Ізма́ілаў, як 

адзначае Б. А. Унбегаўн, ляжыць мужчынскае ўласнае імя Ізмаіл. Паводле 

“Современного словаря личных имён”, Ізмаіл (*Yisma'el) –‘той, чые малітвы 

пачуў Бог’ [8, с. 117; 9, с. 295; 10, с. 98]. Асновай прозвішча Ільін́скі, на думку 

некаторых вучоных, стаў рускі варыянт яўрэйскага мужчынскага імя Эліях – Ілья 

[2, с. 67].  

Антрапонімы, утвораныя ад лацінскіх імён, пададзены наступнымі 

прозвішчамі: Акуліч, Герман, Клімовіч, Пасюк, Паўловіч, Пашкевіч, Флар’яновіч 

і інш. Як адзначаюць Б. А. Унбегаўн і Н. А. Пятроўскі, прозвішча Аку́ліч вядзе 

свае карані ад формы мужчынскага ўласнага імя Акіла – Акула (*Aquila), што ў 

перакладзе з лацінскай мовы абазначае ‘арол’ [5, с. 43; 9, с. 204; 10, с. 18]. 

Асновай антрапоніма Ге́рман стала мужчынскае імя, якое паходзіць ад лексемы 

*germanus ‘блізкі, родны, кроўны’ [8, с. 76–77; 10, с. 71], а прозвішча Карняйчу́к 

утворана ад формы мужчынскага імя Карнелій – Карней (*Cornelius) у значэнні 

‘рог’ [8, с. 136; 10, с. 109]. Антрапонім Клімо́віч утварыўся ад мужчынскага імя 

Клімент. З лацінскай мовы *clemens перакладаецца як ‘літасцівы’, а ў грэчаскай 

мове *klementos мае значэнне ‘вінаградная лаза’ [5, с. 134; 8, с. 134; 9, с. 204]. У 

аснове прозвішча Мары́ніч ляжыць мужчынскае ўласнае імя Марын (*Мarinus), 

якое мае значэнне ‘марскі’ [8, с. 154; 10, с. 138]. 

Да прозвішчаў, утвораных ад цюркскіх імён, адносяцца такія, як Абдулаеў, 

Гафіятулін, Мамайка, Ханеня і інш. Звернем, напрыклад, увагу на прозвішча 

Абдула́еў. Існуюць розныя версіі яго паходжання. Так, на думку Б. А. Унбегаўна, 

яно ўзыходзіць да мужчынскага ўласнага імя Абдула, якое ў перакладзе з 

арабскай мовы абазначае ‘раб Алаха’. Паводле іншай версіі, антрапонім 

утварыўся на базе дзвюх асноў, першая з якіх – частка мусульманскага 

мужчынскага імя Абдула, а другая – старажытнае слова *ай ‘месяц’. У 

старажытнацюркскай мове гэта слова мела дадатковыя, пераносныя значэнні: 

‘прыгожы, каштоўны; святы; чысты, светлы, прамяністы; разумны; дарагі; 

багаты; шчаслівы; поўны’ [9, с. 295]. 

Зварот да семантыкі цюркскіх імён дазваляе сцвярджаць думку, што ў іх 

адлюстраваліся культавыя вераванні. Прозвішча Гафіяту́лін вядзе свае карані 
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ад мужчынскага ўласнага імя Гафіятула, якое складаецца з дзвюх частак: імя 

Гафіят, што ў перакладзе з арабскай мовы абазначае ‘мір, спакой; здароўе’, і 

формы імя Алах – Ула ў значэнні ‘Бог; той, каму пакланяюцца’ 

[13, 21.02.2014, 12:34]. Антрапонім Мама́йка, як адзначае М.В. Бірыла, 

утварыўся ад мужчынскага ўласнага імя Мамайка, якое з’яўляецца 

памяншальна-ласкальнай формай імя Мамай [2, с. 273]. Лічыцца, што Мамай – 

цюркскі варыянт арабскага імя Мухамед у значэнні ‘той, каго хваляць, 

услаўляюць’ [8, с. 152]. На думку вучоных, для прозвішча Хане́ня асновай стала 

мужчынскае ўласнае імя Хан, што ў перакладзе з арабскай мовы мае значэнне 

‘кіраўнік’ [6, 24.02.2014, 14:56]. 

У асобную групу трэба аднесці антрапонім Вахру́шаў, утворанае ад 

арамейскага імя. Як сцвярджае М. В. Бірыла, прозвішча ўтварылася ад імя 

Вахруша – формы мужчынскага ўласнага імя Варфаламей (*Bar-Talmai), якое 

мае значэнне ‘сын Талмея’ [2; 8, с. 59; 10, с. 53]. 

Адзінкавыя антрапонімы пададзены ўтварэннямі ад славянскіх імён. Так, 

базай для ўтварэння прозвішча Валодзька стала памяншальна-ласкальная форма 

мужчынскага ўласнага імя Уладзімір, якое са стараславянскай мовы 

перакладаецца як ‘той, які валодае светам; той, які кіруе мірна, мірны кіраўнік; 

вольны, спакойны’ [10, с. 196]. 

Разам з тым трэба адзначыць, што некаторыя вучоныя (В. В. Шур, 

Н. А. Багамольнікава і інш.) сцвярджаюць, што асновай для наймення асобы 

маглі паслужыць і многія назвы прадметаў, якія спачатку выкарыстоўваліся ў 

якасці імён і мянушак, а з цягам часу пераўтварыліся ў прозвішчы [11, c. 31]. 

“Сёння, – адзначае Н. А. Багамольнікава, – цяжка вызначыць, якое прозвішча 

ўзнікла праз стадыю імені-мянушкі, а якое непасрэдна на базе агульнага 

назоўніка. У старажытнасці практычна любое імя магло выкарыстоўвацца ў 

якасці імені-мянушкі, а затым і прозвішча” [1, с. 25]. У сувязі з гэтым група 

прозвішчаў, утвораных ад nomina personalia, можа быць пашырана 

антрапонімамі Дарошка, Трацяк, Воўк, Масла, Кісель і інш.  
Такім чынам, даследаванне рэгіянальнай антрапаніміі дазваляе правесці 

думку, што прозвішчы, утвораныя ад nomina personalia, выяўляюць багатую і 

разнастайную сістэму адаптаваных на беларускай глебе імён, пададзеных у 

першую чаргу мужчынскімі найменнямі (у тым ліку размоўна-бытавымі, 

памяншальна-ласкальнымі і поўнымі літаратурнымі формамі). Асаблівасці 

ўжывання nomina personalia ў якасці прозвішчаўтваральных асноў можна 

патлумачыць ступенню папулярнасці канкрэтнага імя падчас утварэння 

прозвішчаў і колькасцю імянных варыянтаў.  
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факультэта даўніверсітэцкай адукацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

БЕЛАРУСКАЕ ТЭАРЭТЫЧНАЕ ТЭРМІНАЗНАЎСТВА:  

НАВУКОВЫЯ ПОШУКІ 

Праблемы тэарэтычнага тэрміназнаўства, арыентаванага на аналіз 

тэрмінаў і тэрмінасістэм, заканамернасцей іх стварэння і функцыянавання, 

неаднаразова рабіліся аб’ектам вывучэння ў беларускай лінгвістыцы. Тым не 

менш, актуальнасць такога роду даследаванняў сёння відавочная і дыктуецца як 

неабходнасцю далейшай распрацоўкі тэорыі беларускага тэрміназнаўства, так і 

развіцця прыкладнога, вучэбнага. Прадугледжваецца, што аналіз здабыткаў 

беларускага тэрміназнаўства за перыяд апошніх 25 гадоў, дазволіць зрабіць 

некаторыя высновы адносна актыўнасці праведзеных тэрміналагічных 

даследаванняў, асобных кірункаў навукова-даследчай дзейнасці ў галіне 

тэрміназнаўства і ўзнятых праблем, шэрагу тэндэнцый ў развіцці 

тэрміналагічных даследаванняў, што ўвогуле паспрыяе асэнсаванню 

асаблівасцей фарміравання айчыннага тэрміназнаўчага фонду. 

Перыяд 1990–2015 гг. у галіне айчыннага тэарэтычнага тэрміназнаўства 

вылучаецца некаторымі здабыткамі: апублікаваны манаграфіі, прысвечаныя  

розным аспектам тэрміназнаўства, абаронены доктарскія і кандыдацкія 

дысертацыі, праведзены канферэнцыі, выказана шмат ідэй, што дапаўняюць і 

ўзбагачаюць тэорыю і практыку тэрміназнаўства, а разам з напрацоўкамі 

папярэдніх гадоў складаюць агульны скарб айчыннага тэарэтычнага 

тэрміназнаўства. Мяркуецца, што ўлік назапашанага істотны для далейшага 

развіцця тэрміназнаўства.  
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