
з’яўляецца нарматыўным для навуковай батанічнай наменклатуры, дзе 
для абазначэння відаў прыняты бінамінальныя найменні, першае слова ў якіх 
называе род, да якога адносіцца дадзены від (выражаецца назоўнікам), другое – 
відавы эпітэт (часцей гэта прыметнік, рэдка – назоўнік-прыдатак). 

5. Дыферэнцыяцыя заходнепалескай батанічнай наменклатуры ў 
дачыненні да лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы і народных га-
ворак прадстаўлена наступнымі разнавіднасцямі пластоў: першы з іх уключае 
назвы, якія ўваходзяць у слоўнікавы склад беларускай нарматыўнай лексікі 
(брусніцы, боб, дуб, мак, цыніі), другі складаюць дыялектныя найменні, што 
бытуюць у розных раёнах Беларусі і на памежнай украінскай тэрыторыі (дывы-
на, жыжка, комарыкы, лотач, лэпэха, тыпэц, хробуст), трэці прадстаўлены 
ўласнарэгіянальнымі ўтварэннямі (вырачкы, глечікі, дрыгічка, калачык, кача 
короста, олечка, сэрпыкы, туменка). 

Такім чынам, батанічная наменклатура – састаўная частка слоўнікавага 
саставу гаворак Брэсцка-Пінскага Палесся, разнастайная ў семантычных, струк-
турна-тыпалагічных і генетычных адносінах. Яе сістэмнае вывучэнне можа 
спрыяць узбагачэнню слоўніка сучаснай беларускай літаратурнай мовы і 
нармалізацыі батанічнай навуковай тэрміналогіі. Яна мае значэнне для развіцця 
мясцовага краязнаўства, распрацоўкі этнакультурных турыстычных маршрутаў, 
выхавання ў маладога пакалення паважлівых адносін да гісторыі роднага краю. 

 
 
 
 

А.У. Кісліцына 

Айконімы Траянаўскага сельсавета Барысаўскага раёна 
Мінскай вобласці: асаблівасці паходжання 

Тапонімы – гэта моўныя памяткі мінуўшчыны, у якіх увасоблены жыццё і 
быт народа, адлюстраваны гістарычныя падзеі, сацыяльныя і геаграфічныя 
ўмовы былых часоў. Выяўляючы нацыянальны каларыт, г.зн. своеасаблівасць 
нацыянальнай мовы і культуры, тапонімы выступаюць важным кампанентам 
нашай гісторыка-культурнай спадчыны [4, с. 7], якая вартая ашчаднага 
стаўлення і падрабязнага вывучэння.  
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Сярод усіх аспектаў лінгвістычнага даследавання тапонімаў адным з са-
мых распаўсюджаных з’яўляецца этымалагічны аспект, нягледзячы на тое, што 
росшукі, прысвечаныя паходжанню назвы, зусім не адносяцца да простых на-
вуковых задач. Папулярнасць такога даследчага накірунка тлумачыцца нату-
ральнай цікавасцю людзей да сваіх каранёў, а значыць – і да гісторыі ўласных 
найменняў родных паселішчаў. 

У нашым артыкуле ажыццёўлена спроба прааналізаваць паходжанне 
айконімаў (назваў населеных пунктаў) Траянаўскага сельскага савета 
Барысаўскага раёна Мінскай вобласці. Паводле дадзеных нарматыўнага 
даведніка “Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь. Мінская вобласць” 
[гл. 4], у сельсавет уключана 21 вёска: Барсукі, Восава, Высачаны, Высокі Бе-
раг, Запруддзе, Іванкаўшчына, Капачэўка, Краўцова Ніва, Курган, Максімаўка, 
Масцішча, Міхееўка, Навасёлы, Пагарэлае, Рубеж, Селішча, Стоткаўшчына, 
Стоцберг, Траянаўка, Фралоўка. На жаль, па розных прычынах зніклі з сельса-
вецкай карты такія вёскі, як Атрошкаўка, Будзішча, Дзіч, Добрая Парада, Доўгі 
Памёт, Забор’е, Магільнае, Пархаўка, Рошча, Свірыдаўка, Цыбульнік, Шопа. 
Але мы палічылі мэтазгодным уключыць у аналіз гэтыя страчаныя найменні, 
якія маюць нацыянальна-гістарычную спецыфіку. 

Паводле паходжання сабраны айканімічны матэрыял упісваецца ў на-
ступную класіфікацыю: 

 айконімы з празрыстай этымалогіяй, расшыфроўка паходжання якіх 
уяўляе дастаткова простую лінгвістычную аперацыю. Да гэтай групы адносяцца 
адымённыя айконімы тыпу Максімаўка, Міхееўка, Свірыдаўка, Траянаўка, 
Фралоўка, Іванкаўшчына, утвораныя ад імёнаў або мянушак у асноўным з дапа-
могай фарманта -аўка/-еўка, які абазначае індывідуальную прыналежнасць, і 
фарманта -шчына са значэннем спадчыннай прыналежнасці [2, с. 7]4. Не 
выклікае вялікіх сумненняў таксама этымалогія такіх адапелятыўных найменняў 
як Высокі Бераг, Высачаны – населеныя пункты, размешчаныя на высокіх ці 
ўзвышаных месцах, Забор’е – паселішча за борам, Запруддзе – паселішча за пру-

                                                
4 Праўда, не заўсёды сувязь тапоніма і імя цалкам відавочная. Так, няпроста напрамую 
суаднесці найменні Атрошкаўка, Пархаўка з імёнамі Атрох (кананічнае Трафім), Пархім 
(кананічнае Парфеній), паколькі гэтыя імёны і іх формы на сённяшні дзень не з’яўляюцца 
агульнавядомымі. 
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дом, Краўцова Ніва – паселішча, заснаванае побач з зямельным надзелам чалаве-
ка, які быў краўцом па прафесіі або меў такую мянушку; Навасёлы – паселішча 
на новым месцы, Курган – паселішча побач з курганом або на кургане. 

 айконімы з адназначнай навуковай этымалогіяй, паходжанне якіх 
не заўсёды відавочнае для носьбіта мовы, але лёгка высвятляецца па навуковых 
крыніцах, напрыклад: Будзішча – паселішча на месцы, дзе знаходзілася буда 
‘прадпрыемства, дзе выпальвалі вугаль, выраблялі паташ, гналі смалу, дзёгаць’; 
Восава – найменне ад прыметніка асовы ‘асінавы’; Пагарэлае – паселішча на 
месцы, дзе некалі былі пажары або пасевы і травы выгаралі ад сонца; Рубеж – 
паселішча, якое ўзнікла на зямельным парубежжы, дзе некалі стаяў памежны 
знак; Селішча – ад агульнаславянскага слова селішча ‘месца, на якім раней бы-
ло сяло, паселішча; пасёлак, двор’ [гл. 3]; Капачэўка – ад уласнага імя Копач [1, 
с. 173]; Масцішча – паселішча, размешчанае каля маста [1, с. 243]. 

 айконімы з варыянтнай навуковай этымалогіяй, адносна паход-
жання якіх навукоўцы не могуць спыніцца на адной канкрэтнай версіі, напрык-
лад, Барсукі – найменне, утворанае або ад імя-мянушкі Барсук, або паводле 
факта заснавання паселішча на месцы ўрочышчаў, дзе вадзіліся барсукі; 
Магільнае – ад слова магіла ў яго старажытным (‘узгорак, узвышша, курган, на-
сып’) або сучасным (‘месца пахавання нябожчыка’) значэнні; Шопа – ад слова 
шопа, якое мае даўняе значэнне ‘назва стаячага кастра для выпальвання вуга-
лю’, а ў дыялектах азначае ‘павець, навес’ [гл. 3]. 

 айконімы з навуковай і народнай этымалогіяй, тлумачэнні паход-
жання якіх разыходзіцца ў навуковых крыніцах. Напрыклад, адносна наймення 
Доўгі Памёт старажылы сцвярджаюць, што калісьці на месцы, дзе зараз стаіць 
вёска, была паляна, на якой расла трава з народнай назвай памётчык (дзікая белая 
канюшына). Адпаведна і вёску пачалі называць Памётам. А паколькі паляна была 
вялікая, то нехта дадаў слова доўгі – і ўтварылася назва Доўгі Памёт. Згодна ж з 
навуковымі дадзенымі памёт – ‘абложная зямля, пустуючая зямля’ [5, с. 134], ад-
паведна Доўгі Памёт – паселішча паблізу вялікага абложнага зямельнага ўчастка. 

 айконімы з нявызначанай этымалогіяй, якія адсутнічаюць у навуко-
вых крыніцах, і паходжанне якіх ніяк не тлумачыцца мясцовымі жыхарамі. “За-
цямненне” этымалогіі, як можна меркаваць, адбываецца па-розных прычынах: па-
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ходжанне наймення ад апелятываў з забытымі ўстарэлымі значэннямі (Дзіч, Доб-
рая Парада, Цыбульнік), іншамоўнае паходжанне наймення (Стотберг).  

 дээтымалагізаваныя айконімы, напрыклад, Рошча. Назва ўяўляе са-
бой слова, неўласцівае беларускай мове. Такое найменне хутчэй за ўсё з’явілася 
ў выніку перайменавання [1, с. 326], у сувязі з чым вельмі верагодна, што яно 
абсалютна ўмоўнае, не звязанае з культурна-гістарычнымі рэаліямі. 

Аналіз паказаў, што высвятляючы паходжанне геаграфічных назваў, 
можна атрымаць цікавыя звесткі не толькі моўнага, але і гістарычнага, 
культуралагічнага, этнаграфічнага характару. 
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