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Працэс фарміравання іменаслова ўключае 
ў сябе сукупнасць важных фактараў – моўна-
гістарычных, сацыяльных, рэлігійных, этнаграфіч-
ных, у залежнасці ад камбінацыі якіх на пэўнай 
тэрыторыі фарміруюцца фактычны склад і фар-
мальныя прыметы ўласных імёнаў, акрэсліваюцца 
пераважаючыя іменалагічныя тыпы.

Гэта пераканаўча даводзіць у сваёй працы 
«Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powie-
cie Hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólno-
polskim» вядомы польскі лінгвіст Міхал Саевіч, які 
стала і прадуктыўна займаецца праблематыкай 
польска-беларуска-ўкраінскага моўнага памежжа. 
У згаданай працы ён паказвае на агульнаполь- 
скім фоне спецыфічнасць станаўлення сістэмы 
прозвішчаў у надзвычай адметным рэгіёне сучас- 
най Польшчы – Гайнаўскім павеце Беласточчы-
ны. на тэрыторыі ўсходняй Польшчы, як слушна 
сцвярджае аўтар, сутыкненне паміж сабой за- 
ходнеславянскай, усходнеславянскай і неславян-
скай культур і іх узаемнае пранікненне прыводзілі 
да суіснавання антрапонімаў рознага паходжання 
(польскага, беларускага, украінскага, балтыйска-
га, а таксама нямецкага, татарскага, яўрэйскага 
і інш.) і выразна ўплывалі на працэс фарміравання 
антрапанімічнай сістэмы, у тым ліку сістэмы 
прозвішчаў. 

У цэнтры ўвагі аўтара словаўтваральны тып 
прозвішчаў на -ук/-юк, які здаўна дамінаваў 
у рэгіёне сярод патранімічных найменняў. Разва- 
жаючы пра генезіс названага суфіксальнага фар-
манта, М. Саевіч прыводзіць дзве версіі. Згод-
на з першай (якую падтрымліваюць Б. ліндэрт, 
л. дацэвіч), гэты суфікс мае турэцка-татарскае па- 
ходжанне і ўзыходзіць да найменняў тыпу Кучук. 
Паводле другой версіі (З. Курзовай), суфікс -ук 
на паўночных і паўднёвых польскіх ускраінах 
мае рускае паходжанне. М. Саевіч падтрымлівае 
апошняе меркаванне і адзначае, што суфікс -ук 
прадуктыўны ў беларускай і ўкраінскай мовах пры 
ўтварэнні агульных і ўласных дэмінутываў, а так- 
сама асабовых назваў па месцы жыхарства. 
У сувязі з гэтым неабходна прывесці даныя бе- 
ларускага анамаста М. Бірылы, які ў сваёй пра-
цы «Тыпалогія і геаграфія славянскіх прозві- 
шчаў» (Мінск, 1988) указвае, што прозвішчы з су- 
фіксам -ук/-юк «складаюць украінска-беларуска-
рускі арэал з адзіным ядром найбольшай пра-
дуктыўнасці, якое знаходзіцца на сумежнай тэ-
рыторыі паўночна-заходняй Украіны (валынская, 
Ровенская, Жытомірская вобласці) і паўднёва-
заходняй Беларусі (Брэсцкая вобласць). Па меры 
ўдалення ад гэтага ядра і на Украіне, і на Беларусі 
назіраецца паступовае ўбыванне прадуктыўнасці 
прозвішчаў з суфіксам -uk» (c. 53–54). Паводле 
М. Бірылы, у рускай мове зафіксавана 79 проз-
вішчаў з суфіксам -ук/-юк (0,36 %), непрадуктыўны 
гэты суфікс і ў польскай мове. Зыходзячы з такіх 
даных, на наш погляд, больш апраўданым будзе  

лічыць паходжанне суфікса -ук/-юк не рускім, 
а ўсходнеславянскім з лакалізацыяй у паўднёва-
заходнім рэгіёне ўсходнеславянскай тэрыторыі.

Праца М. Саевіча мае грунтоўную ўступную 
частку. аўтар падрабязна апісвае мэты свайго 
даследавання, выкананне якіх дазваляе скрупу-
лёзна прааналізаваць поле прозвішчаў на -ук, 
указаць яго цэнтр і перыферыю, прадуктыўнасць 
у Гайнаўскім павеце (на фоне іншых польскіх тэ-
рыторый), вызначыць вядучыя асновы прозвішчаў 
названага тыпу.

Крыніцай матэрыялаў для даследавання ў вы- 
данні паслужылі даныя з розных парталаў і сай- 
таў інтэрнэт-сеціва. Указаныя ў прадмове інтэр- 
нэт-рэсурсы змяшчаюць надзвычай прадстаўнічыя 
спісы прозвішчаў (не менш за 400 тыс. прозвішч-
ных адзінак), з якіх аўтарам былі адабраны каля 
450 прозвішчаў на -ук, ужывальных на сённяшні 
дзень сярод жыхароў Гайнаўскага павета Пад-
ляшскага ваяводства. З улікам аб’ёму зыходнай 
факталагічнай базы такую выбарку можна лічыць 
дастатковай для атрымання абгрунтаваных наву-
ковых высноў.

У прадмове падрабязна апісваецца тэрыто-
рыя даследавання, якая характарызуецца з пунк- 
ту погляду геаграфічнай і тэрытарыяльна-адміні-
страцыйнай аднесенасці, рэлігійнай прыналежна-
сці насельніцтва. аўтар канстатуе, што Гайнаўскі 
павет з’яўляецца тыпова пагранічным рэгіёнам, 
які знаходзіцца на культурна-рэлігійным сумежжы 
і дзе перапляліся рознаславянскія і балтыйскія 
ўплывы. Гэта асаблівасць самым непасрэдным 
чынам адбілася на працэсе фарміравання мяс-
цовай антрапанімічнай сістэмы. У прыватнасці, 
тэмпы яе станаўлення выглядаюць запаволенымі 
ў параўнанні з больш этнічна аднароднымі поль-
скімі тэрыторыямі.

Змястоўным і насычаным вялікай колькасцю 
цікавых навуковых фактаў атрымаўся ў працы 
М. Саевіча кароткі нарыс гісторыі іменалогіі на 
ўсходнім Падляшшы. несумненную навуковую 
значнасць, у прыватнасці, уяўляе матэрыял ад-
носна асаблівасцей адаптацыі кананічных імёнаў 
на мясцовай славянскай глебе. аўтар апісвае раз-
настайныя тыпы мадыфікацый царкоўных хрыс-
ціянскіх імёнаў: формы, якія ўтварыліся шляхам 
скарачэння фінальнай часткі імя (Jur ад Juryj, Chot 
ад Fotij), узніклі з пачатковай (Chod ад Fieodot, 
Dem ад Diemientij), медыяльнай (Lec ад Mieletij, 
Mic ад Dimitrij) ці канцавой (Lan ад Emelan, Tin ад 
Iustin) часткі імя або ў выніку камбінацыі розных 
іменалагічных частак (Des ад Dionisij, Zon ад Zinon). 
Праведзены падрабязны аналіз іменалагічных 
пераўтварэнняў з’яўляецца ў рэцэнзуемай працы 
вельмі дарэчным, паколькі аславяненыя формы 
імёнаў у працэсе развіцця антрапанімічнай сістэмы 
былі пакладзены ў аснову прозвішчаў. даклад- 
нае веданне фанетыка-структурных іменалагіч-
ных трансфармацый у многіх выпадках патрэбна 
для таго, каб правільна ўстанавіць этымалогію 
прозвішчаў і ідэнтыфікаваць іх як адыменныя 
або адапелятыўныя. неабходнай для даслед-
чыка прозвішчаў рэгіёна, які за сваю гісторыю 
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знаходзіўся ў межах розных дзяржаў і зазнаў 
змены рэлігійных дамінант, будзе і прыведзеная 
М. Саевічам інфармацыя адносна скажэнняў не-
каторых прозвішчаў у выніку паланізацыі або 
русіфікацыі, некарэктнай транслітарацыі або про-
ста бюракратычных памылак.

Характарызуючы антрапанімічную сістэму су- 
часнай усходняй Беласточчыны, М. Саевіч фак-
тычна праводзіць кароткае сацыялагічнае дас-
ледаванне, у выніку якога канстатуе, што, мяр-
куючы па працэсах у сістэме мясцовага іменніка, 
заўважнай рысай з’яўляецца асіміляцыя жыхароў 
Беласточчыны да польскага народа, у прыватнасці 
на культурна-палітычным узроўні. Характэрны 
працэс успрыняцця культуры большасці як элі-
тарнай самым непасрэдным чынам уплывае на 
працэс іменавання – правакуе імкненне не вылу-
чацца з польскага іменалагічнага асяроддзя спе- 
цыфічнымі праваслаўнымі імёнамі. нежаданне 
маніфеставаць сваю асобнасць праз імёны пры-
водзіць да іменалагічнай нейтралізацыі, якая пра-
яўляецца ў заменах традыцыйных для рэгіёна 
імёнаў каталіцкімі імёнамі. 

Як якасны навуковы агляд успрымаецца тая 
частка прадмовы да рэцэнзуемай працы, у якой 
аўтар апісвае стан антрапанімічных даследа-
ванняў тэрыторыі ўсходняй Польшчы (Беласточ-
чыны ў прыватнасці) і астатняй часткі Польшчы. 
М. Саевіч скрупулёзна характарызуе агульнатэа-
рэтычныя працы і даследаванні, якія датычаць 
гістарычнага і сучаснага стану розных тыпаў 
уласных найменняў людзей (асабовых імёнаў 
і прозвішчаў). Пры гэтым канкрэтна абазначаец-
ца ступень навуковай вывучанасці антрапаніміі 
розных рэгіёнаў Польшчы. 

Увогуле ўступная частка да працы М. Саевіча 
выступае не толькі неабходнай прэамбулай да 
асноўнага зместу, але мае самастойную навуко-
вую каштоўнасць – як кароткі нарыс гісторыі поль-
скай антрапаніміі і антрапаніміі памежжа, а такса-
ма польскай антрапанімікі як навукі. 

асноўная частка даследавання М. Саевіча 
ўяўляе сабой своеасаблівы даведнік, у якім імёны 
на -ук/-юк, зафіксаваныя ў даследуемым рэгіёне, 
размяшчаюцца ў парадку зніжэння іх частотнасці. 
Самымі папулярнымі выступаюць прозвішчы 
Iwaniuk, Grygoruk, Romaniuk, найбольш рэд-
ка сустракаюцца прозвішчы Stachwiuk, Ściepuk, 
Wojszczuk. Пры кожным прозвішчы паслядоўна 
падаюцца наступныя звесткі: колькасць асоб з на-
званым прозвішчам у Польшчы, у тым ліку ў асоб-
ных паветах; тэрыторыя лакалізацыі прозвішча; 
прадстаўленасць прозвішча ў Гайнаўскім паве-
це ў параўнанні з агульнай польскай тэрыторы-
яй; месца Гайнаўскага павета паводле колькасці 
носьбітаў прозвішча; этымалогія прозвішча; адап-
тацыйныя змены, якія зазнала кананічнае імя, па-
кладзенае ў аснову прозвішча; асаблівасці функ-
цыянавання прозвішча, у прыватнасці частотнасць 
яго фіксацыі ў канкрэтных паветах; варыянты імя-
асновы прозвішча ў суседніх літаратурных мовах – 
польскай, беларускай, рускай, украінскай.

Праведзенае М. Саевічам грунтоўнае дасле-
даванне тэрытарыяльна лакалізаванага асобнага 
прозвішчнага тыпу важнае не толькі для развіцця 
антрапанімікі. Гісторыкам атрыманыя даследчыя 
даныя могуць спатрэбіцца пры выяўленні напрам-
ку і інтэнсіўнасці міграцыйных рухаў на памежных 
тэрыторыях, культуролагі і сацыёлагі атрымаюць 
у кнізе каштоўную інфармацыю адносна працэсаў, 
якія адбываюцца ў групах этнічных меншасцей 
у іншамоўным і іншакультурным атачэнні.

У цэлым навуковая праца М. Саевіча з’яўляецца 
ўзорнай для даследчыкаў славянскай антрапаніміі 
пры вывучэнні канкрэтных прозвішчных разна-
віднасцей. З распрацовак падобнага тыпу ў перс- 
пектыве можа скласціся цэласная карціна станаў-
лення славянскай антрапанімічнай сістэмы.

І. А. Гапоненка,
кафедра гісторыі беларускай мовы  
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