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БЕЛАРУСКАЯ АЙКАНІМІЯ Ў КАНТЭКСЦЕ ЭТНІЧНАЙ 
ГІСТОРЫІ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ЭТНАТАПОНІМАЎ КЛЕЦКАГА, 
ЛЯХАВІЦКАГА, КАПЫЛЬСКАЯ І НЯСВІЖСКАГА РАЁНАЎ) 

Х. Ю. Дамарацкая 

Кожны куток старажытнай беларускай зямлі мае сваю даўнюю 
гісторыю і назву, бо спрадвеку народ надаваў імёны наваколлю. 
Вывучэннем сукупнасці гэтых назваў і іх этымалогіі займаецца 
тапаніміка [8, c. 5-6]. 

Новы ракурс у даследаваннях тапанімічнай этымалогіі адкрывае нам 
этналінгвістыка, якая разглядае моўныя адзінкі праз прызму духоўнай 
этнакультуры, народнага менталітэту, міфалогіі і этнічнай гісторыі [1, 
c. 3-4]. Актуальнасць этналінгвістычнага аналізу тапаніміі абумоўлена 
тым, што тапанімічны матэрыял валодае багатым культуразнаўчым 
патэнцыялам: 1) тапанімічны матэрыял дазваляе працаваць з 
этнакультурнай інфармацыяй, якая мае сістэмна-моўны характар, што 
забяспечваецца замацаванасцю ва ўнутранай форме моўных адзінак; 2) 
тапанімікон кадзіруе інфармацыю пра ўспрыманне чалавекам 
навакольнага асяроддзя, якая з’яўляецца найважнейшым складнікам 
мадэлі свету; 3) тапанімікон цесна звязаны з іншымі сферамі 
традыцыйнай духоўнай культуры і з’яўляецца ўпісаным у яе кантэкст. 

У расійскім мовазнаўстве тапанімію ў этналінгвістычным аспекце ў 
сваёй доктарскай дысертацыі дэталёва разгледзела прафесар Уральскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта А. Л. Беразовіч [1]. Пытаннямі  тапанімікі на 
Беларусі займаліся В. Жучкевіч, М. Бірыла, В. Бандарчык, Я. Юхо, 
В. Лемцюгова, Л. Лыч, А. Адамовіч, Р. Параскевіч, Т. Сінкевіч, 
Т. Аліферчык і інш. Беларускую этнатапанімію на фоне этнічнай 
гісторыі апісаў у сваёй доктарскай працы і манаграфіі “Этнатапанімія 
Беларусі (на фоне этнічнай гісторыі)” прафесар А. Ф. Рогалеў [7]. Аднак 
беларуская тапанімія ў этналінгвістычным аспекце даследавана 
недастаткова, чым і абумоўлена актуальнасць праведзенага намі 
даследавання. 

Аб’ектам даследавання ў нашай працы сталі этнатапонімы Мінскай 
вобласці, канкрэтна – Клецкага, Ляхавіцкага, Капыльскага і Нясвіжскага 
раёнаў, якія адлюстравалі рэлігійна-культавыя ўяўленні нашых продкаў. 

Перадусім варта адзначыць, што ў вераваннях насельніцтва эпохі 
бронзы важнае месца займала, хоць і з пэўнымі трансфармацыямі, 
жаночае боства хтанічнага паходжання. Ідалы ўяўлялі сабой 
скульптурныя выявы язычніцкіх багоў. У розных мясцінах Беларусі іх 
называлі багамі , балванамі, каменнымі бабамі, кумірамі, стодамі [2, c. 
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84-85]. Некалькі такіх балваноў знаходзілася і ў Клецкім раёне, а 
канкрэтна каля вёсак Гурнаўшчына, Сякерычы і Загорнае (Балвань). 
У Х – пачатку ХІ стст., падчас увядзення Святаполкам хрысціянства, на 
Клеччыне з’яўляюцца айконімы Галавачы, Зубкі, Блячына, Цыцкавічы, 
Чарапы, Гурнаўшчына, Узнога [4, c. 4-6]. Але найбольш цікавым 
аб’ектам даследавання, на наш погляд, з’яўляецца назва вёскі Загорнае 
(Балвань) у Клецкім раёне. 

Як засведчыла наша інфарматарка – Лобан Валянціна Барысаўна, 
жыхарка вёскі Загорнае, ці Балвань, 1934 году нараджэння, «верылі 
нашы людзі ў розных багоў яшчэ да хрысціянства, а выдумлялі іх 
фактычна самі і рабілі іх самі, ды называлі іх балванамі (Балван – 
вылепленая або высечаная з якога-небудзь матэрыялу фігура чалавека). І 
вось па дарозе ўгару, што ідзе на Клецак, ля возера, стаялі балваны – 
адзін стаяў малы, а другі – вялікі. Малы глядзеў вачыма на захад, а 
вялікі – на ўсход. Калі з’явілася хрысціянства на Русі, тады пачалі 
разбіваць балваноў. А людзі ж то верылі ў ідалаў, і кожны хацеў 
захаваць частку ад свайго бога, ухапіць кавалак, каб засталася памяць. І 
самыя першыя прыбеглі людзі з нашай вёскі. З захаду яны забралі 
Малога Балвана – назвалі вёску Малая Балвань, а з усходу – 
Вялікага Балвана і назвалі вёску Вялікая Балвань. А тут жа яшчэ і з 
другіх вёсак беглі, каб што-небудзь узяць, а Балваноў ужо і няма… 
Паднялі тады яны вэрлах, каб і ім хоць кавалачак далі, і пачалі 
расцягваць гэтых Балваноў па частках. Галавачы ўхапілі галаву, адсюль 
назвалі вёску Галавачы. Зубкі прыбеглі – зубы ўхвацілі, стала вёска 
Зубкі. А бралі ўсё, што траплялася, вось адны і ўзялі цыцкі – стала вёска 
Цыцкавічы. Але людзям настолькі дарагімі былі балваны, што беглі да 
нас і з блізкіх, і з далёкіх мясцін, гэта і з нашага, і з іншых раёнаў. Вось 
адны прыбеглі і ўхапілі пуза, назваліся Пузава. Былі адны, што прыбеглі 
і ад нас і яшчэ аднекуль, ды і дзялілі яны паміж сабой ногі балваноў – 
вось у нас зараз вёска Узнога, а ў іх – Аношкі. А гэтакіх спазніўшыхся 
было некалькі, таму цяпер дзесь стаіць вёска з назвай Валасачы, а дзесь – 
Касмовічы. Нават вусы бралі і ляцелі хоць з гэтым дадому, вось вам і 
Вусава на Капыльшчыне. Шыі забралі Балваноў і назвалі вёску Шыйкі. 
Прыбеглі адны, а ім ужо засталася толькі частка, што ніжэй тулава, але 
вышэй калена, забралі і назваліся Блячына. Прыбеглі апошнія, а ім ужо 
нічога не засталося, адны чараночкі, забралі яны іх і назвалі вёску 
Чарапы. Вось адсюль і пайшлі гэтыя назвы». 

Звесткі нашай інфарматаркі пацвярджае і друкаваная крыніца, зме-
шчаная ў Клецкім краязнаўчым музеі [4]. Цікава, што і да сённяшняга 
дня мясцовыя жыхары выкарыстоўваюць у сваім маўленні названыя 
намі вышэй старажытныя назвы вёсак – Балвань, Вялікая Балвань, Малая 
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Балвань. Хоць у савецкія часы вёскі былі перайменаваны, гэта значыць, 
сталі метонімамі [8, с.9]. А адбылося гэта з прычыны таго, што 
мясцовых жыхароў быццам бы не задавальнялі айконімы, якія былі 
звязаны з прыніжэннем чалавечай годнасці. Такім чынам вёскі Вялікая і 
Малая Балвань былі перайменаваны ў Загорнае [6, с. 598], Блячына стала 
Садовым [6, с. 74], Цыцкавічы атрымалі савецкую назву Рассветнае [6, 
с. 89], Пузава пераўтварылася ў Вясёлае [5, с. 593], а Чарапы былі 
аб’яднаны з Лецяшыном [6, с. 90]. Такім чынам, са знікненнем з 
афіцыйнага ўжытку народных найменняў населеных пунктаў фактычна 
быў амаль страчаны багаты пласт этнагісторыі і культуры беларусаў, які 
мы і імкнуліся аднавіць у сваім даследаванні побач з рэканструкцыяй 
народнай этымалогіі адпаведных айконімаў. 

Знамянальна, што ў «Кароткім тапанімічным слоўніку Беларусі» 
В. І. Жучкевіча  [3] прыводзіцца этымалогія некаторых аналізуемых намі 
ў працы айконімаў, аднак іх тлумачэнне цалкам адрознае ад 
рэканструяванага намі: у слоўніку яны тлумачацца згодна з агуль-
напашыраным меркаваннем паходжання назваў вёсак ад уласных імёнаў, 
без уліку легендаў мясцовых жыхароў, якія абапіраюцца на рэальныя 
факты этнічнай гісторыі рэгіёна. 

Такім чынам, у праведзеным намі даследаванні адкрываецца новы 
ракурс у этымалогіі айконімаў Клецкага, Ляхавіцкага, Капыльскага і 
Нясвіжскага раёнаў: дзякуючы аднаўленню пэўнага фрагмента этнічнай 
гісторыі ўзятага намі пад увагу рэгіёна з’яўляюцца і новыя гіпотэзы ў 
народнай этымалогіі адпаведных айконімаў. 
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