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Беларуская антрапанімія: Вучэб. дапамож-
нік / Г.М. Мезенка (навук. рэд.) і інш. Віцебск: 
УА «ВДУ імя П.М. Машэрава», 2009. 254 с.  

У лексічным складзе любой мовы існуе 
пласт слоў, якія ўтрымліваюць надзвычай важ-
ныя моўна-гістарычныя звесткі і маюць вы-
разныя адзнакі нацыянальнай моўнай спецы-
фікі. Гэта – уласныя імёны. Цалкам заканамер-
на, што найбольшую цікавасць для носьбітаў і 
для даследчыкаў мовы сярод усіх груп улас-
ных імён выклікаюць антрапонімы – асабовыя 
найменні, без якіх абсалютна немагчымай бы-
ла б ідэнтыфікацыя розных людзей, а значыць, 
і чалавечыя зносіны ўвогуле. Імя з’яўляецца 
паўнамоцным прадстаўніком чалавека ў гра-
мадстве, валодае велізарнымі сацыяльнымі і 
эканамічнымі правамі, выступае і як шмат-
функцыянальная індывідуальная адзнака, і як 
своеасаблівы сацыяльны знак. Інфармацыя 
пра тое, як узніклі асабовыя імёны, што яны 
азначаюць, чаму маюць менавіта такую струк-
туру, па якой прычыне гэтая структура спецы-
фічная ў розных народаў, цікавая для любога 
неабыякавага чалавека. Для філолагаў яна 
асабліва каштоўная, бо імёны як надзвычай 
старажытныя моўныя элементы даносяць 
факты найдаўнейшых моўных эпох, а часам 
з’яўляюцца тым адзіным, што дайшло да нас 
ад зніклых на сённяшні час моў.  

Нягледзячы на высокі ўзровень развіцця 
беларускай антрапанімікі, да апошняга часу не 
існавала выдання, у якім былі б падрабязна і 
комплексна прадстаўлены дадзеныя адносна 
гісторыі станаўлення і асаблівасцей сучаснага 
функцыянавання беларускага антрапанімікона. 
Звесткі такога кшталту даводзілася «здабы-
ваць» з розных навуковых або навукова-папу-
лярных выданняў не толькі аматарам, але так-
сама выкладчыкам і студэнтам пры вывучэнні 
адпаведнага спецкурса, які ўваходзіць у планы 
многіх беларускіх ВНУ філалагічнага профілю. 
У сувязі з гэтым вельмі патрэбным і своечасо-

вым стаўся выхад у свет напрыканцы 2009 г. 
вучэбнага дапаможніка «Беларуская антрапа-
німія» аўтараў Г.М. Мезенка, Г.М. Дзеравягі, 
В.М. Ляшкевіч, Г.К. Семяньковай. 

У дапаможніку змешчана інфармацыя па 
базавых пытаннях, якія павінен уключаць курс 
беларускай антрапаніміі ў сістэме філалагічна-
га навучання. Так, ва ўводных раздзелах аб-
грунтоўваецца актуальнасць вывучэння антра-
панімічнага матэрыялу, падаюцца звесткі ад-
носна ступені навуковай даследаванасці бела-
рускіх уласных асабовых імён і акрэсліваюцца 
даследчыя перспектывы антрапанімікі. 

У асноўнай частцы дапаможніка найперш 
апісваецца гісторыя станаўлення і асаблівасці 
сучаснага функцыянавання асноўных кампа-
нентаў афіцыйнай іменалагічнай формулы бе-
ларусаў (уласна асабовых імён, прозвішчаў, 
імён па бацьку). Падрабязна разглядаюцца 
гістарычныя адрозненні жаночага і мужчынска-
га іменніка, пры гэтым праводзіцца скразное 
даследаванне антрапаніміі двух беларускіх 
гарадоў – Віцебска і Полацка. Дэталёвы аналіз 
гэтых іменалагічных падсістэм дазволіў зрабіць 
абгрунтаваныя вывады адносна складу, ста-
тыстычнай структуры, дынамікі імён сучаснага 
беларускага іменаслова. Вялікі падраздзел 
прысвечаны ў дапаможніку пытанням выбару 
імя на розных гістарычных этапах. Тут, дарэчы, 
уведзены ў навуковы зварот цікавы і каштоўны 
матэрыял, які датычыць спецыфікі сучаснай 
іменалагічнай матывацыі. Істотна, што ён 
заснаваны на свежых жывых фактах, сабраных 
шляхам моўна-сацыялагічнага анкетавання не-
пасрэдна аўтарамі выдання. У падручніку 
выяўляецца своеасаблівасць у трохчленнай 
антрапанімічнай схеме такіх элементаў, як 
імёны па бацьку, а таксама падаецца класіфі-
кацыя беларускіх прозвішчаў, паказваецца іх 
этымалогія і семантыка. Прычым у большасці 
выпадкаў аўтары прыводзяць некалькі магчы-
мых варыянтаў тлумачэння прозвішчнага зна-
чэння, што дадае такім звесткам аб’ектыўнасці.  
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Вялікая ўвага ў дапаможніку нададзена 
неафіцыйным найменням беларусаў. Так, пад-
рабязна апісаны, раскласіфікаваны і праілюст-
раваны цікавымі прыкладамі даўнія і сучасныя 
беларускія асабовыя, калектыўныя і родавыя 
мянушкі. Цікавая і змястоўная таксама інфар-
мацыя адносна спецыфікі, прычын з’яўлення і 
розных відаў псеўданімаў. Цалкам новы і ра-
ней недаследаваны антрапанімічны пласт раз-
глядаецца ў раздзеле, прысвечаным камп’ю-
тарным нікам – імёнам, якія ўжываюцца пры 
зносінах у сеціве інтэрнэт. 

Асобная тэма ў падручніку – асаблівасці 
функцыянавання антрапонімаў у канве мастац-
кага тэксту. Аўтары закранаюць шэраг важных 
пытанняў літаратурнай анамастыкі: спецыфіка 
і функцыі ўласных імён у творы, розныя пісь-
менніцкія падыходы да выбару імя персанажа, 
выкарыстанне ў мастацкім кантэксце ўласных 
імён з прэцэдэнтнымі сэнсамі і інш. Не зусім 
зразумелым падаўся ў гэтай частцы падручніка 
толькі падраздзел, дзе антрапонімы разгля-
даюцца ў ролі так званай тэкставай вяхі. Сут-
насць гэтай антрапанімічнай функцыі і неабход-
насць яе персанальнага аналізу невідавочныя.  

Карыснымі для студэнтаў, а таксама для 
выкладчыкаў будуць спісы (агульны і тэматыч-
ныя) вучэбных дапаможнікаў і навуковых кры-
ніц па беларускай антрапаніміі, у якія ўключа-
ны і лепшыя выданні ранейшых гадоў, і апош-
нія распрацоўкі. Не вельмі зручна толькі, што ў 
дапаможніку прыменены змешаны адсылачны 
прынцып: у раздзеле «З гісторыі вывучэння 
беларускай антрапаніміі» ў спасылках указваец-
ца нумар выдання ў агульным спісе літаратуры, 
а ў іншых раздзелах адсылкі робяцца да спісаў, 
змешчаных непасрэдна пасля раздзела.   

Паколькі дапаможнік «Беларуская антрапа-
німія» – гэта ў першую чаргу вучэбнае выдан-
не, то, безумоўна, патрэбнымі з’яўляюцца і та-
кія метадычныя дадаткі, як трэніровачныя 
практыкаванні, пытанні для самаправеркі, тэ-
мы рэфератаў, якія арыентуюць на паглыбле-
нае вывучэнне разгледжанай у дапаможніку тэ-
матыкі і, акрамя таго, дазваляюць ажыццявіць 
кантроль за самастойнай работай студэнтаў, 
якой у сучасным навучальным працэсе адво-

дзіцца ўсё большае месца. Праўда, адзначым, 
што ў тэматыцы рэфератаў занадта шырокімі 
падаюцца тэмы тыпу «Імя і грамадства», 
«Таямніцы імён і абрадаў». А пры некаторых 
заданнях і практыкаваннях добра было б па-
даць указанне на канкрэтную крыніцу, якая 
магла б дапамагчы іх выканаць. Гэта, напрык-
лад, датычыць практыкавання № 3 (с. 65) у 
раздзеле «Імёны па бацьку», у якім прапануец-
ца ўтварыць імя па бацьку ад двайных імён 
тыпу Пётр-Часлаў, практыкаванняў № 4, 5 
(с. 113–114) у раздзеле «Прозвішчы» на скла-
ненне прозвішчаў, правілы якога, як вядома, 
могуць істотна адрознівацца ў розных навуко-
вых крыніцах і падручніках. Няпростым выгля-
дае заданне № 15 (с. 201), у якім неабходна 
пабудаваць мадэль антрапанімнага поля паэзіі 
А. Міцкевіча, карыстаючыся прыведзеным спі-
сам імён. Для гэтага трэба дакладна ўсведам-
ляць прынцыпы полевай методыкі арганізацыі 
антрапанімічнага матэрыялу і ведаць мас-
тацкія кантэксты, у якіх ужываюцца пераліча-
ныя імёны. Тут спрасціць задачу студэнту мог 
бы ўзор выканання падобных заданняў. 

Заўважым, што падручнік напісаны даступ-
най мовай. Важна, што асобныя прымененыя ў 
выданні тэрміны, з ліку тых, што не з’яўляюцца 
агульназразумелымі, патлумачаны ў спецы-
яльным слоўніку. 

У цэлым вучэбны дапаможнік «Беларуская 
антрапанімія» дае ўяўленне, што ўласныя 
імёны, і антрапонімы ў прыватнасці, – шмат-
планавы навуковы аб’ект. Іх даследаванне 
дазваляе вырашыць шэраг важных і складаных 
тэарэтычных пытанняў, якія датычаць значы-
мых адзінак мовы ў цэлым. Пададзены ў ім ма-
тэрыял дазваляе сфарміраваць вывады аднос-
на ментальных характарыстык пэўнага этнасу і 
спецыфікі іх моўнага адлюстравання, ён неаб-
ходны пры фарміраванні агульнай моўнай кам-
петэнцыі носьбітаў мовы і стварэнні рэкамен-
дацый, звязаных з культурай маўлення. Можна 
спадзявацца, што многім філолагам падручнік 
дапаможа сарыентавацца ў складаным і ціка-
вым свеце беларускай анамастыкі.  

І.А. Гапоненка,  
кафедра гісторыі беларускай мовы 

 


