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Гемеронімы ў кантэксце анамастычных даследаванняў: 

сучасны стан і перспектывы развіцця 

 

Вывучэнне нацыянальнага анамастыкону застаецца ў ліку 

надзённых і прыярытэтных задач беларускага мовазнаўства. Цікавасць 

навукоўцаў да анамастычнай прасторы, сукупнасці ўласных імёнаў, якія 

ўжываюцца ў маўленчай практыцы беларусаў, выходзіць за межы 

лінгвістыкі, інтэгруючыся ў кантэкст міждысцыплінарных даследаванняў 

(краязнаўчых, культуралагічных, літаратуразнаўчых). 

Сучасныя дасягненні па анамастыцы адлюстраваны ў працы доктара 

філалагічных навук, прафесара Г. М. Мезенка «Беларуская анамастыка 

(2000–2015): бібліяграфічны паказальнік» [5]. Сабраныя аўтарам звесткі 

па сістэматызацыі і каталагізацыі анімічнага матэрыялу (кнігі, навуковыя 

зборнікі, артыкулы, аўтарэфераты доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый) 

сведчаць аб плённай рабоце айчынных анаматолагаў і вызначаюць новыя 

напрамкі анамастычных пошукаў і адкрыццяў. 

Нельга не пагадзіцца з думкай Г. М. Мезенка аб тым, што 

нацыянальная анамастыка не толькі з’яўляецца захавальніцай 

гістарычнага вопыту народа, яго менталітэту і традыцый, асаблівасцей 

кантактаў з іншымі народамі і культурамі, але і садзейнічае 

фарміраванню нацыянальнай свядомасці народа на сучасным этапе 

развіцця. Таму абагульненне здабыткаў навуковых даследаванняў у гэтай 

галіне навукі мае істотнае значэнне для разумення ролі нацыянальнага 

анамастыкону ў працэсе фарміравання адметнага іміджу нашай краіны 
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не толькі ў вачах сучаснага беларускага грамадства, але і сусветнай 

супольнасці [5, с. 4]. 

Беларуская анамастыка сфарміравалася як самастойная навука са 

сваім аб’ектам, метадамі і прыёмамі даследавання, аднак анамастычная 

карта неаднародная паводле тэарэтыка-метадалагічнай даследаванасці і 

лексікаграфічнай прадстаўленасці розных тыпаў онімаў. Ядро даследчай 

парадыгмы складаюць працы па тапонімах (Т. М. Аліферчык, 

Н. А. Багамольнікава, У. М. Генкін, А. В. Кавалёва, І. Л. Капылоў, 

А. І. Копач, В. П. Лемцюгова, Г. М. Мезенка, В. І. Рагаўцоў, В. В. Шур, 

Н. Р. Якубук і інш.) і антрапонімах (К. Б. Барысевіч, І. А. Гапоненка, 

В. М. Ляшкевіч, В. А. Ляшчынская, Г. М. Мезенка, Г. К. Семянькова, 

В. В. Шур і інш.).  

У зоне анамастычнай перыферыі знаходзяцца разрады онімаў, якія 

рэдка трапляюць у поле зроку айчынных даследчыкаў (эргонімы, 

прагматонімы, геартонімы, катайконімы і інш.). У адрозненне ад 

тапонімаў і антрапонімаў гэтыя іменныя адзінкі пазней сфарміравалі свае 

тэматычныя разрады. Яны ў меншай ступені схільныя выпрацоўваць 

уласныя, спецыфічныя структурна-граматычныя паказчыкі, але ў той жа 

час валодаюць большай залежнасцю ад дыскурсаў тых сфер, у межах 

якіх ажыццяўляецца іх стварэнне [4, с. 113]. Не сталі выключэннем у 

гэтым плане і ўласныя назвы сродкаў масавай інфармацыі, за якімі ў 

анамастычнай практыцы замацаваўся тэрмін гемеронімы: «Звязда», 

«Беларуская думка», «Белновости», «Прессбол», «Мы», «Мастерская. 

Строим дом», «Туризм и отдых», «Союзное государство», «Шинник», 

«Belarus Today», «Столичное телевидение», «Веб-журналист», «Наш 

край», «Ежедневник», «БелТА», TUT.BY і іншыя.  

Сёння ў беларускай анамастыцы няма комплексных даследаванняў 

па вызначэнні лінгвістычнага статусу гемеронімаў, прынцыпах іх 

намінацыі, класіфікацыі, нэймінгу, асаблівасцях функцыянавання ў розных 

тыпах СМІ (перыядычных, аўдыёвізуальных, сеткавых). Выключэнне 

складаюць асобныя работы: «Гемеронимы города Бреста» [1], 

«Медианоминация Беларуси: принципы и способы именования газет» 

[2], «Названия телевизионных программ: номинативный аспект» [3]. 

Як аб’ект анамастычных даследаванняў гемеронімы патрабуюць 

усебаковага лінгвістычнага аналізу з мэтай устанаўлення іх 

намінатыўных, семантычных, стылістычных і лінгвакультуралагічных 

адметнасцей. Гемеранімія (сукупнасць назваў сродкаў масавай 

інфармацыі пэўнай мовы) ахоплівае сферу інфармацыйных зносін 

(газеты, часопісы, агенцтвы, інтэрнэт-выданні, тэлебачанне, радыё) з 

http://www.tamby.info/katalog/gazeta-belarustoday.htm
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мэтай надання іменнай (індывідуальнай) маркіроўкі аб’яднаным адзінай 

канцэпцыяй і рэдакцыйнай палітыкай медыяканалам.  

У анамастычнай прасторы гемеронімы займаюць адметнае месца. 

У адрозненне ад звычайных уласных імёнаў, якія ўзнікаюць у выніку 

прадметнай індывідуалізацыі, яны з’яўляюцца аб’ектамі асобага тыпу 

індывідуалізацыі – ідэйнай. У такіх адзінак індывідуалізацыі падлягае 

сама ідэя, асноўны напрамак дзейнасці. Адсюль цесная сувязь гемеронімаў 

з ідэалогіяй грамадства, а таксама іх зменлівасць і часовасць.  

Інфармацыйная палітра краіны развіваецца і трансфармуецца пад 

уплывам сацыяльных, палітычных, эканамічных падзей. На змену адным 

выданням прыходзяць іншыя, а гемеронім можна мяняцца ў 

адпаведнасці з патрабаваннямі часу: замест назвы газеты «Рабочий» – 

«Советская Белоруссия» – «СБ. Беларусь сегодня»; «Ленінскі шлях» – 

«Авангард»; «За бальшавіцкiя перамогi» – «Прыпяцкая праўда»; 

«Белорусский рынок» – «Белорусы и рынок».  

Спецыяльнага вывучэння заслугоўвае і прырода штучнай 

намінацыі гемеронімаў: не даследаваны ўмовы і шляхі стварэння імёнаў, 

спосабы іх узуалізацыі і трансанімізацыі. Між тым гемеронімы, 

з’яўляючыся прадуктам развіцця грамадства, ствараюцца 

мэтанакіравана, яны свядома, шляхам пісьмовай фіксацыі і 

неаднаразовага паўтарэння ў рэкламе, уключаюцца ў слоўнікавы фонд 

мовы і трывала ўваходзяць ва ўжытак [6].  

Сучасныя СМІ не толькі інфармуюць аб падзеях, але і фарміруюць 

наша ўяўленне аб навакольным асяроддзі. Важнае месца ў гэтым працэсе 

займае выбар назвы СМІ. Прыналежнасць гемероніма да дыскурсу 

масавай камунікацыі непазбежна адбіваецца на прагматыцы 

іменатворчай дзейнасці: імя становіцца інструментам для зносін з 

адраснай аўдыторыяй, і фактар адрасацыі, ці «настройкі» адрасата на 

неаобходнае ўспрыманне названага гемеронімам прадукта, непазбежна 

выступае ў якасці значнага камунікатыўнага арыенціра намінатыўнай 

актыўнасці [4, с. 113]. Кожны СМІ мае індывідуальны гемеронім, які 

з’яўляецца інтэлектуальнай уласнасцю і мае юрыдычную замацаванасць.  

На першы погляд можа падацца, што адрасант-намінатар валодае 

бязмежнай свабодай выбару мадэльнага раду намінацый для гемероніма. 

Аднак характар намінатыўных інтэнцый суб’екта такой намінацыі 

абмяжоўвае агульнапрынятая мадэль намінатыўных паводзін, 

арыентаваная на ўспрыманне адрасата. Немалаважную ролю адыгрывае 

факт прыналежнасці выдання да таго ці іншага тыпу СМІ.  

Паводле нашых назіранняў, у назвах перыядычных выданняў 

традыцыйна выкарыстоўваецца адаб’ектная мадэль намінацыі, у аснове 
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якой намінатар адштурхоўваецца ад якасці, характару акрэсленага 

аб’екта і праз мінімум намінатыўных намаганняў стварае звыклы для 

ўспрымання адрасата наменклатурны (стандартны) варыянт: «Брестский 

курьер», «Белорусская лесная газета», «Рэспубліка», «Минский курьер», 

«Народная газета», «Спортивная панорама», «Гомельская правда», 

«Гродненская правда», «Все о футболе», «Экономическая газета», 

«Налоговый вестник», «Банковский вестник», «Женский журнал» і інш.  

Радзей у перыёдыцы сустракаецца мадэль ададраснай інтэнцыі, 

якая грунтуецца на імкненні намінатара перадаць, спрагназаваць у назве 

верагодныя перавагі, пажаданні, чаканні адрасата: «Минск на ладонях», 

«Из рук в руки», «Витьбичи», «Витрина вакансий», «Дзянніца» і інш. З 

гэтай мэтай аўтар шукае творчыя (незаштампаваныя) спосабы наймення: 

гульня слоў, графічнае выдзяленне частак, уключэнне ішамоўных 

кампанентаў: «МобилА», «Автобизнес-Weekly», «PRO электричество», 

«DоберМАН». Падобныя найменні маюць сугестыўны характар і ў 

першую чаргу прыцягваюць увагу рэцыпіента да формы.  

Ададрасная мадэль актыўна рэалізуецца ў нэймінгу сеткавых СМІ, 

да назваў якіх прапануем ужываць тэрмін інтэрнэтонім: «БрестСИТИ», 

«Uvaga.by», «Виртуальный Брест», «Завтра твоей страны», «intex-press. 

Новости города Барановичи», «5min.by», «news21.by», «34mag.net» і інш.  

Для ідэнтыфікацыі такіх назваў выкарыстоўваюцца сімвалічныя 

(дамены by, net) і лічбавыя элементы (5, 21, 34), а таксама ўкрапленні 

іншамоўных кампанентаў і транслітараванне. Лацінамоўны дамен у 

структуры інтэрнэтоніма можа семантызавацца і фанетычна 

прыстасоўвацца да звычайнага вымаўлення, як у выпадку з назвай 

харчовага партала рroduktov.net (дамен net чытаецца як часціца «нет»), 

што не адпавядае аб’екту прызначэння, на якім размешчана поўная 

інфармацыя аб прадуктах (такое сутыкненне стварае гумарыстычны ці 

абсурдны эфект).  

Гемеронімы характарызуюць адносіны грамадскай супольнасці да 

розных сфер сацыяльнага жыцця (ідэалагічнай, маральнай, духоўнай). 

Верагодна таму ў беларускіх гемеронімах так часта сустракаюцца семы 

край, Радзіма, Беларусь, праўда, жыццё, праца, перамога, зара, 

беларускі, родны, светлы: «Астравецкая праўда», «Асіповіцкі край», 

«Бабруйскае жыццё», «Герой працы», «Голас Радзімы», «Гомельская 

праўда», «Гродзенская праўда», «Да новых перамог», «Добрушскі край», 

«Жыццё Палесся», «Зара над Сожам», «Зара», «Заря», «Кліч Радзімы», 

«Край смалявіцкі», «Мінская праўда», «Нарачанская зара», «Наш край», 

«Новае жыццё», «Перамога», «Праца», «Радзіма», «Родная ніва», 

«Светлы шлях», «Сцяг перамогі», «Трыбуна працы» і інш. 



104 

 

Валодаючы выразнай дэнататыўнай спецыфікай, гемеронімы 

называюць не асобныя адзінкавыя прадметы, а цэлыя серыі, тыражы, 

выпускі аднародных перыядычных ці анлайн-выданняў, перадач, 

праграм і пад. Створаныя з прагматычнымі мэтамі як штучныя знакі-

індывідуалізатары яны прадугледжваюць наяўнасць аўтара (намінатара), 

матываваны адбор лексічных і словаўтваральных прыкмет будучага імя, 

узуалізацыю праз замацаванне назвы ў камунікатыўнай практыцы.  

Пакуль што гемеронімы застаюцца маладаследаванымі адзінкамі, 

таму далейшае іх вывучэнне бачыцца працягам развіцця традыцый 

беларускай анамастычнай школы. Для гэтага необходна правесці 

інвентарызацыю і класіфікацыю эмпірычнай базы (а гэта толькі каля 1,5 

тыс. перыядычных выданняў, без уліку анлайнавага і аўдыёвізуальнага 

кантэнту), а таксама вызначыць асноўныя прынцыпы і параметры 

даследавання такіх онімаў (лексіка-семантычны, намінатыўны, 

структурны, супастаўляльны, лінгвакультуралагічны і пад.).  
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