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Беларускія прозвішчы з неславянскай асновай 

 

Адметнай рысай беларускага антрапанімікона ў частцы прозвішчаў 

з’яўляецца наяўнасць у ім вялікай колькасці элементаў, якія трывала 

прыжыліся ў беларускай антрапанімічнай прасторы, аднак узыходзяць да 

іншамоўных каранёў. Такая этымалагічная стракатасць можа быць 

патлумачана спецыфічнасцю тэрыторыі пражывання беларускага народа, 

дзе назіраецца ўзаемаўплыў і ўзаеманакладанне розных культурна-

моўных традыцый, а таксама шэрагам гістарычных абставін, якія спрыялі 

актыўным беларуска-іншамоўным кантактам. Некаторыя з прозвішчаў 

падобнага тыпу адлюстроўваюць адпаведную нацыянальную 

прыналежнасць іх носьбітаў, а іншыя ўтвораны ад празванняў, якія 

атрымлівалі беларусы з прычыны інтэнсіўнага пранікнення ў пэўны 

перыяд запазычанай лексікі таго ці іншага паходжання. 

1. Сярод генетычна іншамоўных прозвішчных адзінак 

прадстаўнічае месца займаюць прозвішчы з прыметамі балтыйскага 

(у асноўным літоўскага) моўнага ўплыву, што з’яўляецца вынікам 

даўніх (яшчэ з дапісьмовай пары) і цесных (напрыклад, падчас агульнай 

дзяржаўнасці ў складзе Вялікага Княства Літоўскага) моўна-культурных 

узаемадачыненняў беларусаў і балтаў. Акрамя таго, паводле сведчанняў 

даследчыкаў, на працягу стагоддзяў адбываўся працэс міграцыі балтаў на 

беларускія землі [гл. 7, с. 73], у выніку чаго на беларускіх тэрыторыях 

узнікалі астраўкі неасіміляванага або толькі часткова асіміляванага ў 

моўных адносінах літоўскага (пераважна) і латышскага насельніцтва. 

Адпаведна знешнія, памежныя, кантакты беларускай і балтыйскіх моў 

маглі дапаўняцца ўнутраным дыялектным уплывам астраўных гаворак, 

што аказвала непасрэдны ўплыў на фарміраванне лексічнай базы 

беларускіх прозвішчаў (пра змест паняцця «беларускае прозвішча» гл. [2]). 
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У беларускай антрапанімічнай сістэме адзначаюцца, напрыклад, 

наступныя прозвішчныя адзінкі, якія ўзыходзяць да літоўскіх моўных 

асноў
1
. У прозвішчы Бакшт знаходзіцца сувязь з устарэлым беларускім 

словам бакшта, запазычаным з літоўскай мовы (bokštas ‘вежа’). 

Прозвішча Балад паходзіць да празвання человека па дзеянні літоўскага 

дзеяслова baladotis ‘праводзіць час без справы; бадзяцца’. Прозвішча 

Бічун можа быць узведзена да літоўскага слова bičiulis ‘прыяцель, сябар’. 

Прозвішча Будрэвіч паходзіць ад празвання, якое суадносіцца з літоўскім 

словам budrus ‘пільны, вельмі ўважлівы’. Ванагель – адаптаванае 

літоўскае прозвішча Ванагеліс ад літоўскага слова vanagas ‘ястраб’. 

Прозвішча Вірбуль найбольш верагодна паходзіць ад літоўскага слова 

virb ‘птушка рабчык’. Прозвішча Гінч паходзіць ад літоўскага ginčas 

‘спрэчка, супярэчанні’. Прозвішча Друць узыходзіць да літоўскага слова 

drūtas ‘чалавек моцнага целаскладу, здаровы’. У аснове прозвішча 

Жамжыцкі празванне Жэмжа па дзеянні літоўскага дзеяслова žémžėti 

‘зарастаць барадой, валасамі’ або ‘мець зямлісты колер твару’. 

Прозвішча Жвірбля паходзіць ад літоўскага слова žvirblis – ‘верабей’. 

Прозвішча Жэдзь узыходзіць да літоўскага слова žiedas ‘пярсцёнак, 

кветка, напарстак’. Прозвішча Іёдчык (Ёдчык) мае літоўскую аснову 

juodas ‘чорны’. Каўлюк – нашчадак чалавека па празванні Каўла ад 

літоўскага слова kaulỹs ‘назойлівы чалавек’. Кішкель – адаптаванае на 

славянскай глебе літоўскае прозвішча Кішкіс ад літоўскага слова kiškis 

‘заяц’. У аснове прозвішча Лабус слова літоўскай мовы labas – 

літаральна ‘добры дзень’, а ў пераносе на чалавека, магчыма, ‘добры, 

спагадлівы’. Прозвішча Лайба ўзыходзіць да літоўскага слова laibas 

‘тонкі, стройны’. Аснову прозвішчаў Мажаеў, Мажэйка складае 

празванне Мажай, якое суадносіцца з літоўскім словам mažas ‘невялікі, 

маленькі’. Прозвішча Нартыш узыходзіць да літоўскага прыметніка 

nãrtus ‘упарты, наравісты’. Аснова прозвішча Півень суадносіцца з 

літоўскім словім pievinis ‘лугавы’ (параўн. беларускае прозвішча 

Падлужны). Прозвішча Пунтус паходзіць ад дзеяслоўных асноў pusti, 

puna, што азначае ‘пухнуць, уздувацца’, у дачыненні да чалавека – 

‘пухлы’. Прозвішча Рагойша суадносіцца з літоўскім словам ragaišis 

‘пшанічны ці ячменны хлеб; праснак, блін’. Прозвішча Садзібаў 

паходзіць ад літоўскага слова sodyba ‘гаспадарчы комплекс, сядзіба’. 

                                           
1
 Пры адборы фактычнага матэрыялу тут і далей у артыкуле выкарыстаны даныя 

шматгадовай газетнай рубрыкі «Что в имени моём» у адной з цэнтральных газет 

Беларусі – «СБ Беларусь сегодня», у якой разглядаецца паходжанне сучасных 

беларускіх прозвішчаў. Вядучай рубрыкі з’яўлялася вядомы беларускі анамаст, 

прафесар В. П. Лемцюгова. 



68 

 

Прозвішча Свяйко узыходзіць да літоўскага слова sveikas ‘здаровы, 

поўны здароўя’. Прозвішчы Суман, Суманаў суадносяцца са словам 

літоўскай мовы sumanus у значэнні ‘цямлівы, талковы’. Асновай для 

прозвішча Цябус паслужыла слова літоўскай мовы ciabuvis у значэнні 

‘тутэйшы’. Прозвішча Шалпакоў звязана па значэнні з дзеясловам šelpti 

‘дапамагаць грашыма, аказваць матэрыяльную дапамогу’ і словам šalpa 

‘грашовая дапамога’. Аснова прозвішча ( ) 

узыходзіць да літоўскага дзеяслова spartėti ‘выконваць якія-небудзь 

дзеянні ў вельмі хуткім тэмпе’. 

Праз пасярэдніцтва беларускіх дыялектаў літуанізмы адлюстраваліся 

ў наступных прозвішчных адзінках. У аснове прозвішча Бубліс празванне 

Бубла ‘таўстун’ (параўн. беларускія дыялектныя словы бублы, бублікі 

‘кругляшкі’ [гл. 6; 8]). Беларускія дыялектолагі звязваюць паходжанне 

гэтых слоў з літоўскім словам bubùlis ‘круглы прадмет’. Прозвішча Гізелеў 

утворана ад празвання Гізель па прымеце беларускага дыялектнага 

прыметніка гізлівы ‘жывы, энергічны, хуткі ў хадзе’, які ўзыходзіць да 

літоўскага слова gìzas ‘непаседа’ [гл. 6]. Кез – празванне па значэнні 

беларускага дыялектнага дзеяслова кезнуцца, які ўзыходзіць да літоўскага 

keĩzotis, keĩziotis ‘капрызіцца, непакоіцца’ [гл. 6]. Аснову прозвішча 

Кіпцэвіч складае празванне Кіпець. У «Слоўніку беларускіх гаворак 

паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча» кіпець азначае ‘кіпцюр, 

пазногаць’ і даецца адсылка да літоўскага слова kìbčius ‘задзіра’ [гл. 6]. 

Як відаць з прыведзеных прыкладаў, не заўсёды значэнні літоўскіх 

лексем, базавых пры ўтварэнні прозвішчаў, суадносяцца з чалавекам і 

яго характарыстыкамі, як гэта характэрна для прозвішчаў беларускага 

паходжання. Але тут няма лагічных супярэчнасцяў, бо ў літоўцаў іншыя 

прынцыпы ўтварэння прозвішчаў, чым у славян, згодна з якімі 

намінацыя фактычна любога прадмета, аб’екта, з’явы можа 

выкарыстоўвацца ў якасці прозвішчнай асновы.  

У некаторых беларускіх прозвішчах можна бачыць сувязь з 

літоўскімі асабовымі імёнамі. Напрыклад, прозвішча Доўнар з’яўляецца 

вынікам асваення літоўскага прозвішча Даўнарыс, якое паходзіць ад 

старажытнага літоўскага двухсастаўнага імя Даўгнорыс (значэнне 

невядомае). Беларускае прозвішча Корбут з’яўляецца вынікам асваення 

літоўскага прозвішча Корбутас, якое ўзыходзіць да 

старажытналітоўскага састаўнога імя Карыбутас (ад літоўскіх слоў karas 

‘бой, вайна’ + butas ‘дом’, што ў цэлым азначае ‘абаронца свайго дома’). 

Фіксуюцца таксама выпадкі, калі літоўская моўная аснова 

выяўляецца ў тапанімічных найменнях, ад якіх паходзяць беларускія 

прозвішчы. Напрыклад, Даманскі – ураджэнец, заснавальнік або 
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ўладальнік адной з вёсак пад назвай Даманы, Даманава, Даманова, 

Даманавічы. Назвы ўзыходзяць да асабовага імя Даман, якое з’яўляецца 

скарочаным варыянтам імя Даўмонт (у перакладзе з літоўскай ‘вельмі 

разумны’). Крашуцкі – ураджэнец вёскі Крашуты (Расонскі р-н Віцебскай 

вобл.), зыходным для назвы якой, магчыма, паслужыла літоўскае слова 

kraštas ‘бераг (ракі, возера)’. Бяржанін – ураджэнец вёскі Бержанішкі 

(Браслаўскі р-н Віцебскай вобл.), назва якой паходзіць ад літоўскага слова 

beržas ‘бяроза’. 

Усяго, згодна з нашымі дадзенымі, літоўскія карані маюць прыкладна 

9,2 % беларускіх прозвішчаў (з 2500 адвольна адабраных сучасных 

беларускіх прозвішчаў прыкладна 230 прозвішчных адзінак паводле 

значэння матывуючай аcновы суадносяцца з літоўскімі лексемамі). 

2. Прэзентатыўную групу ў беларускім антрапаніміконе складаюць 

прозвішчы з цюркскімі моўнымі асновамі. Прадстаўнікі цюркскіх 

народаў здаўна пражывалі на беларускай тэрыторыі. Як сведчаць 

даследчыкі, татары і караімы былі запрошаны ў ВКЛ з Залатой Арды і 

Крыма ў пачатку XIV ст., а магчыма, і раней. Прынамсі ўжо ў 1319 г. 

татары складалі перадавы атрад войска Гедзіміна ў бітве з тэўтонамі 

[гл. 4, с. 24]. Татары інтэнсіўна асіміляваліся ў беларускім асяродку, у 

прыватнасці праз шлюбы, нярэдка нават змяняючы канфесійную 

прыналежнасць на хрысціянскую (у адных выпадках па ўласным 

жаданні, а падчас ўваходжання беларускіх тэрыторый у склад Рэчы 

Паспалітай – па патрабаванні адпаведных абмежавальных законаў). 

Вядома існаванне беларускіх шляхецкіх і княскіх родаў у ВКЛ, што ўжо 

не мелі сябе за татар, але выводзілі ад татар свой радавод (Аскеркі, 

Крычынскія, Завацкія, Кадышэвічы, Асановічы, Эльяшэвічы і інш.). 

Склад татарскага насельніцтва на Беларусі сістэматычна папаўняўся, 

пераважна за кошт перасяленцаў-бежанцаў з Крымскага ханства і 

ваеннапалонных, захопленых у час шматлікіх крымскіх набегаў і войнаў 

з Крымам. Такім чынам, татары і іншыя цюркскія народы ўтваралі 

стабільны этнічны кампанент на беларускіх тэрыторыях, што 

забяспечвала кантактаванне беларускай мовы з цюркскімі мовамі і 

адпаведна адлюстроўвалася ў антрапаніміконе беларусаў. 

У аснове многіх прозвішчаў беларусаў празванні на аснове слоў 

цюркскага паходжання (цюркская аснова прозвішчаў вызначалася 

паводле [1]). Так, прозвішча Алай паходзіць ад Алай ‘залаты месяц’. Гэта 

родаплемянная назва ад спалучэння слоў алтын ‘золата’ і ай ‘месяц’ 

(тыпу Багай, Касай, Бургай, Кажай, Чангатай). У аснове прозвішча 

Букраба цюркскі (найбольш верагодна татарскі) прыметнік bükri 

‘гарбаты’. У аснове прозвішча Карамышаў цюркскае слова qorumyš ‘які 
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абараніў, які пашкадаваў’. Асновай для прозвішча Корсак паслужыла 

празванне Корсак ад слова qarsaq/qоrsaq, запазычанае з цюркскіх моў у 

значэнні ‘разнавіднасць стэпавай лісіцы’. У аснове прозвішча Курзаў 

празванне па значэнні цюркскіх слоў qyrsaw (‘непаваротлівы, лянівы’), 

qursaq (‘вялікі жывот’). 

Вялікую групу складаюць прозвішчы з асновамі ў выглядзе 

цюркскіх асабовых імёнаў. Напрыклад, у аснове прозвішча Аскерка, 

Аскірка турэцкае асабовае імя Аскер ‘воін, салдат’, якое засвоена многімі 

цюркскімі народамі. Прозвішча Батуеў утворана ад цюркскага імя Бату. 

На думку аўтарытэтнага даследчыка рускіх прозвішчаў цюркскага 

паходжання М. А. Баскакава [гл. 1], імя Бату семантычна звязана або з 

мангольскім і бурацкім словам bata ‘цвёрды, надзейны, верны, 

пастаянны’, або з мангольскім і бурацкім словам bota ‘дзіцяня 

вярблюда’. У аснове прозвішча Бугрымаў асабовае імя цюркскага 

паходжання Багрым ‘сэрца маё’ (ласкавы зварот маці да дзіцяці). 

Асновой прозвішча Булат з’яўляецца асабовае ўласнае імя Булат, якое 

суадносіцца з адпаведным словам са значэннямі ‘узорыстая сталь’, 

‘булатная шабля’, ‘булатны меч (кінжал)’ (сугучнае прозвішча Булаты, 

дарэчы, зусім іншага паходжання і звязана з польскім словам bułaty 

‘вуграваты’). Прозвішча Бухціяраў узыходзіць да цюркскага асабовага 

імя Бахцеяр ‘які спадарожнічае шчасцю’. Аснову прозвішча Дастанка 

ўтварае асабовае імя Дастан ‘сказанне, легенда’. У аснове прозвішча 

Суліменка цюркскае асабовае імя Сулім – скарочаны размоўны варыянт 

афіцыйнага імя Сулейман, якое ў сваю чаргу ўзыходзіць да 

старажытнаяўрэйскага Саламон ‘абаронены’. Прозвішча Сурта ўтворана 

шляхам скарачэння цюркскага асабовага імя Суртэк (Сюртэк), якое 

ўзыходзіць да цюркскага слова sura і азначае ‘сын волата, княжыч; 

дружыннік’. У аснове прозвішча Чымбаевіч ляжыць цюркскае асабовае 

імя Чымбай. Шабан – цюркскае асабовае імя па значэнні восьмага 

месяца мусульманскага месяцовага года. У арабаў імя Шабан азначае 

‘задаволены, багаты’. 

У некаторых выпадках прозвішчы з цюркскімі моўнымі асновамі 

трэба адрозніваць ад сугучных адзінак, якія ўзыходзяць да беларускіх 

лексем. Так, у аснове прозвішча Каратай цюркскае складанае слова qara 

taj (qara ‘чорны’ + taj ‘маладая лашадка двухгодак’). Сугучныя з ім 

прозвішчы з асновай каротк- (каратк-) (Кароткі, Кароцька, Кароткін, 

Караткевіч, Каротчанка, Каратчэня) тым не менш генетычна 

адрозніваюцца ад гэтага прозвішча і заключаюць у сабе значэнне 

‘кароткі, невялікага росту’. Аналагічна, аснова прозвішча Кусакоў 

найбольш верагодна ўзыходзіць да цюркскага дзеяслова küsek ‘мець 
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жаданне дасягнуць чаго-н., імкнуцца да чаго-н.’. Ёсць верагоднасць, што 

гэтае слова магло выкарыстоўвацца ў функцыі асабовага імя Кусек 

(у славянскай перадачы Кусак). Версія, згодна з якой аснову прозвішча 

складае празванне Кусака ‘той, хто кусаецца’, значна менш 

праўдападобная, бо схільнасць да кусання не з’яўляецца характэрнай 

чалавечай адзнакай.  

У рэдкіх выпадках прозвішчы беларусаў маглі, як можна 

меркаваць, утварацца праз перакладное цюркскае імя. Так, не 

выключана, што ў аснову прозвішча Белахвосцік пакладзена папулярная 

ў цюркаў мянушка сабакі. Розныя назвы жывёл і мянушкі сабак увогуле 

даволі часта сустракаюцца ў якасці цюркскіх мужчынскіх асабовых 

імёнаў. У летапісах, напрыклад, упамінаецца імя князя печанегаў Кучуг 

(з цюркскага küčük ‘шчаня’), імя палавецкага князя Кабяк (з цюркскага 

köbek ‘сабака’). Гэта цалкам заканамерна, бо з даўніх часоў у цюркаў 

сабака быў татэмнай жывёлай, заступнікам хатняй жывёлы. 

Для некаторых прозвішчаў цюркская версія можа быць толькі 

адной з магчымых. Так, у прозвішча Рахманаў магло быць некалькі 

крыніц паходжання. Не выключана, што ў аснову прозвішча пакладзена 

цюркскае асабовае імя Рахман ‘міласэрны’. Але прозвішча можа 

паходзіць і ад празвання па прымеце беларускага і ўкраінскага слова 

рахманы (укр. рахманний) ‘ціхі, лагодны, пакорлівы’, а таксама па 

значэнні ўкраінскага слова рахман ‘жыхар міфічнай мясцовасці, 

сапраўдны хрысціянін’ або ‘жабрак’ [гл. 3]. Ю. Федасюк у кнізе 

«Русские фамилии» выводзіць сэнс прозвішча Рахманов са значэнняў 

рускага слова рахманый ‘вялы, хілы’, ‘пакорлівы’ (на поўдзень і 

паўднёвы захад ад Масквы), ‘вясёлы, разгульны’ (на поўнач і ўсход ад 

Масквы), ‘ціхі, лагодны’ (на Пскоўшчыне і ў Беларусі), ‘самазадаволены, 

вясёлы’ (у архангельскіх гаворках) [гл. 9]. 

Паводле нашых падлікаў, цюркскую аснову маюць 3,4 % 

беларускіх прозвішчаў (86 з 2500). 

3. Кантакты беларускай мовы з нямецкай маглі ажыццяўляцца пры 

пасярэдніцтве нямецкіх каланістаў, якія атрымалі шырокі доступ на 

беларускія землі ў перыяд Рэчы Паспалітай. На Беларусі вядомыя 

заснаваныя немцамі калоніі Лібенталь, Нейдорф, Нейсбург, Ратэнау, 

Фрыдэнталь і інш. (пераважна ў Гродзенскай і Магілёўскай губернях) 

[гл. 5, с. 130]. Непасрэдна нямецкія прозвішчы маглі замацоўвацца ў 

беларускай антрапанімічнай сістэме перш за ўсё ў працэсе натуралізацыі 

іх носьбітаў. Акрамя таго, ёсць звесткі, што ў некаторых выпадках 

беларускім сялянам, якія працавалі ў нямецкіх калоніях, прысвойвалі 

прозвішчы іх гаспадароў-землеўладальнікаў або запісвалі іх на імя 
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гаспадара: Рэйтар, Адэрмах, Ленц (такім чынам, наяўнасць у чалавека 

прозвішча нямецкага паходжання яшчэ не дае падстаў лічыць, што яго 

продак быў па нацыянальнасці немцам).  

Нямецкія карані маюць наступныя прозвішчы, актуальныя ў 

беларускім антрапаніміконе. Прозвішча Кунгер складаецца з двух слоў: 

kühn ‘смелы, адважны’ і Ger – ‘дзіда’. Ліхтар – найбольш верагодна – 

спецыяліст па вырабу асвятляльных прылад (ад нямецкага Licht – 

‘святло, агонь’). Прозвішча Сманцар суадносіцца з нямецкім словам 

Schmant ‘вяршкі, смятана’. У размоўным ужыванні гэтае слова азначае 

‘саладжавая ветлівасць, ліслівасць’. Прозвішча Стакас па форме 

нагадвае літоўскае, але па паходжанні больш верагодна ўзыходзіць да 

нямецкага дыялектнага дзеяслова staken ‘рабіць вялікія крокі’ (параўн. з 

беларускімі прозвішчамі Шагала, Шагун). Аснову прозвішча Фалітар 

складае нямецкае слова Falter, якое перакладаецца як ‘матыль, 

мятлушка’. Прозвішча Фінк паходзіць ад нямецкага слова Fink 

‘берасцянка’. Прозвішча Шайтар па значэнні суадносіцца з адным з 

нямецкіх аманімічных дзеясловаў: 1. scheitern ‘секчы дровы’ і 2. scheitern 

‘быць няўдачлівым’. Прозвішча Шарф узыходзіць да нямецкага слова 

scharf ‘той, хто мае востры слых або зрок’, ‘трапны ў стральбе’. 

Прозвішчы Шэйн, Шэйнін, Шайнюк паходзяць ад слова Schein ‘святло, 

ззянне, бляск’. Прозвішча Штундар узыходзіць да старанямецкага слова 

Stunder ‘пагадзінны работнік’, якое звязана са словам Stunde (‘гадзіна’ў 

старанямецкай, ‘урок, навучанне’ ў сучаснай нямецкай мове. Прозвішча 

Шульцаў паходзіць ад слова Schulze ‘вясковы стараста’. Прозвішча 

Шумер вядзе паходжанне ад нямецкага дыялектнага слова Schummer 

‘змрок, прысмерак’, у пераносным значэнні – ‘змрочны, невясёлы 

чалавек’. Прозвішча Эйхарт складаецца з двух нямецкіх слоў: Eiche 

‘дуб’ і hart ‘моцны, цвёрды’.  

Шматлікія прозвішчы нямецкага паходжання маюць пазнавальны 

нямецкі кампанент Mann ‘чалавек’. Прозвішча Зельман утворана ад двух 

нямецкіх слоў: selig ‘шчаслівы’ + Mann. Прозвішча Кашман утварылася 

ў выніку зліцця слоў: Kaschemme ‘кабак, карчма’ + Mann (першы носьбіт 

прозвішча або валодаў карчмой, або там працаваў). Прозвішча Лахман, 

магчыма, складаецца са слоў lachen ‘смяяцца’ + Mann. Прозвішча 

Цыкман узыходзіць да аднаіменнага празвання, якое складаецца з двух 

слоў: Tsinkne ‘тоўсты мясісты нос’ + Mann. Прозвішча Шэйман паходзіць 

ад празвання па дзеянні дзеяслова schämen ‘саромецца’ + Mann.  

У аснове некаторых прозвішчаў беларусаў асабовыя імёны 

нямецкага паходжання. Так, прозвішча Бярнацкі ўтворана ад каталіцкага 

асабовага імя з нямецкімі каранямі Бярнард, якое мае значэнне ‘моцны 
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мядзведзь’. Рыхарт – некалькі пераагучанае нямецкае асабовае імя 

Рыхард (са старажытнагерманскага ‘багаты, магутны’ + ‘моцны, цвёрды’). 

Ёсць выпадкі, калі нямецкія лексемы траплялі ў аснову беларускіх 

прозвішчаў праз польскае пасярэдніцтва. Напрыклад, у аснову прозвішча 

Шандзіл найбольш верагодна пакладзена польскае слова szędzioł 

‘драўлянае пакрыццё для даху, гонт’ (ад нямецкага слова Schindel з тым 

жа значэннем).  

Пры вызначэнні матывацыйных прозвішчных асноў неабходна 

праяўляць уважлівасць і не блытаць некаторыя сугучныя прозвішчы. 

Так, прозвішча Магер паўтарае нямецкае слова mager, якое азначае 

‘худы, сухарлявы’. Але яго паходжанне нельга змешваць з паходжаннем 

падобнага прозвішча Магерка, аснову якога складае слова магерка 

‘высокая шапка з лямца, якую раней насілі сяляне’. Той, хто вырабляў такія 

шапкі або меў яшчэ якія-небудзь адносіны да іх, называўся Магерка. 

А некаторыя прозвішчы на славянскай глебе змянілі сваё аблічча, 

што зацямніла іх паходжанне. Напрыклад, прозвішча Лімараў утворана 

ад слова лімар. Такое вымаўленне набыло ва ўсходніх славян слова Riem, 

запазычанае з нямецкай мовы у якасці назвы шорніка, спецыяліста па 

вырабу раменнай вупражы, збруі. У беларускіх (а таксама рускіх і 

ўкраінскіх прозвішчах) знайшлі адлюстраванне абодва варыянты: Лімар, 

Лімараў, Лімароў, Лімарэнка; Рымар, Рымараў, Рымарэнка. 

Паводле нашых падлікаў прозвішчы з нямецкай моўнай асновай 

складаюць прыкладна 4,3 % у агульным складзе беларускіх прозвішчаў 

(108 з 2500). 

У цэлым даныя этымалагічнага аналізу дазваляюць канстатаваць 

разнапланавы неславянскі іншамоўны ўплыў на беларускую 

прозвішчную сістэму. Аб’ём гэтага ўплыву даволі прадстаўнічы і 

складае каля 17 % прозвішчаў з нашай выбаркі.  

Нават той адносна невялікі фрагмент, прааналізаваны ў артыкуле, 

сведчыць, што ўтваральныя кампаненты беларускіх прозвішчаў глыбока 

пусцілі карані ў гісторыю і культуру нашых продкаў. У іх увасоблены 

жыццёвы досвед папярэдніх пакаленняў, арыгінальная моўная творчасць, 

мудрасць, досціп, фантазія, асаблівасці веравызнання і, як дэманструе наш 

матэрыял, выразна выяўлена ступень і характар сувязяў з іншымі народамі. 
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