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ЖАНРАЎТВАРАЛЬНАЯ РОЛЯ ЎЛАСНЫХ ІМЁНАЎ 
У ЗБОРНІКУ АЎТАРСКІХ КАЗАК «ЗОРНАЯ КАСЯ»

ЖАНРООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН 
В СБОРНИКЕ АВТОРСКИХ СКАЗОК «ЗВЕЗДНАЯ КАСЯ» 

GENRE FORMING FUNCTION OF PROPER NAMES 
IN THE COLLECTION OF AUTHORIAL FAIRY TALES «STAR KASYA»

В	статье	рассмотрены	компоненты	ономастического	пространства	авторских	сказок	современных	белорусских	
писателей	–	антропонимы,	топонимы	и	др.,	которые	являются	средством,	создающим	яркие	образы	и	содержащим	
ценную	информацию	о	культуре	предков	и	современников.
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The	article	views	components	of	onomastic	space	in	the	authorial	fairy	tales	by	modern	Belarusian	writers	–	anthroponyms,	

placenames	and	others,	which	serve	as	a	means	of	creating	imaginary	characters	and	contain	valuable	information	about	
the	culture	of	our	ancestors	and	contemporaries.
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Няма	ніводнага	дарослага,	а	тым	болей	дзіцяці,	якія	б	не	любілі	казкі.	Таму	несумненны	інтарэс	
чытачоў	розных	узростаў	выклікае	кніга	аўтарскіх	казак	«Зорная	Кася».	Дзякуючы	Радзівілаўскаму	

метро	і	машыне	часу,	чытачы	могуць	здзейсніць	падарожжа	ў	мінулае,	трапіць	у	фантастычны	Снежны	
горад,	наведаць	беларускі	лес	і	пазнёміцца	з	яго	жыхарамі,	паўдзельнічаць	у	каралеўскім	паляванні,	
стаць	сведкам	Раства	Хрыстовага.	Стварэнню	жывых,	захапляльных	і	павучальных	гісторый	спрыяе	
ўжыванне	насычаных	культурна-гістарычнай	інфармацыяй	онімаў	розных	разрадаў.

Галоўнае	месца	ў	анамастычнай	прасторы	сучаснай	літаратурнай	казкі	займаюць	імёны	людзей	–	
антрапонімы.	Героі	аўтарскіх	казак,	як	правіла,	носяць	традыцыйныя	імёны,	што	ўваходзяць	у	сучас-
ны	іменаслоў	беларусаў.	Ужываюцца	гэтыя	імёны	ў	поўных	(Кацярына),	усечаных	(Зоя, Вася, Кася),	
эмацыйна-ацэначных	(Нюрка, Машачка, Данік, Данілка)	формах.	Галоўным	чынам	гэта	ласкаль-
ныя	формы.	Доля	пеяратыўных	імёнаў	у	дзіцячай	літаратуры	нязначная.	Гэта	звязана	са	станоўчай	
эмацыйнай	і	этычнай	накіраванасцю	твораў	для	дзяцей.

Вялікая	частка	антрапонімаў	–	гаваркія	празванні,	якія	дазваляюць	лаканічна	ахарактарызаваць	
герояў,	напрыклад:	Вася	Лайдачкін	і	Зойка	Зазнайкіна,	героі	казкі	Генадзя	Аўласенкі	«Дзіўныя	і	крыху	
казачныя	прыгоды	Васі	Лайдачкіна	і	яго	сяброў».	Так,	унутраная	форма	прозвішча	Зазнайкіна	рас-
крываецца	ў	мікракантэксце:	«Зойка Зазнайкіна вельмі зазнавацца любіла. Хлебам яе не кармі	–	дай 
пазазнавацца. З-за гэтага з ёй увесь час здараліся розныя непрыемныя гісторыі»	[1,	с.	19].	Гаваркое	
прозвішча	Лайдачкін	трапна	акрэслівае	характар	гультая,	які	не	любіць	вучыцца,	спісвае	хатнія	задан-
ні	і	кантрольныя	работы	ў	Пеці-выдатніка.	А	калі	ж	хлопец	урэшце	з’явіўся	на	ўрокі,	то	«здзіўленая 
школа свае заняткі прагульваць наважылася»	[1,	с.	12].	Ужывае	гаваркія	празванні	і	Пятро	Васючэнка	
ў	казцы	«Валадар	казы».	Так,	замалёўкай	знешнасці	і	характару	персанажа	з’яўляецца	празванне	Сапун:	
«У той самы момант рыпнулі дзверы і паказаўся чырвоны нос варажбіта Сапуна. Гэты пранырлівы 
чуйны нос заўсёды паказваўся там, дзе была дзяльба або смажылі вепрука»	[1,	с.	42].	Гаваркімі	праз-
ваннямі	герояў	казак	Стасі	Наркевіч	з’яўляюцца	імёны	астролага	Заркаліка,	снежнай	дзяўчынкі,	якую	
«гушкаюць»	усе	ў	сям’і	–	Снягушкі,	а	таксама	добразычлівай	чараўніцы	Багадушкі.	Часам	героі	казак	
носяць	экзатычныя	імёны,	якія	ўтрымліваюць	інфармацыю	пра	факты	сусветнай	культуры.	Гераіня	
казкі	Паўла	Ляхновіча	«Зорная	Кася»	носіць	імя	Касіяпея:	«Гэта прыгожае сузор’е на нашым небе, 
яно нагадвае перакуленую літару М. Там пяць яскравых зорак! Як Кася нарадзілася, усе пабачылі на яе 
левым плячы пяць радзімых плямак»	[1,	с.	88].	«Касмічнае»	імя	носіць	і	маленькі	сябар	Касіяпеі	–	шча-
нюк	Працыён:	«Парода шчанюка	–	эстонскі ганчак, гэта маленькія сабакі. Працыён	–	галоўная зорка 
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сузор’я Малога Сабакі»	[1,	с.	88–89].	Да	ліку	прамагаваркіх	адносіцца	імя	персанажа	казкі	Таццяны	
Прышчэпавай	Зайдроснік:	«Дзень за днём сачыў Зайздроснік за Апельсінам, каб зразумець, дзе той 
хавае добры настой. Зайздроснік хацеў скрасці настрой, каб стаць такім, як Апельсін»	[1,	с.	125].

Імёны	герояў	казак	пра	мінуўшчыну	сацыяльна	характарыстычныя.	Так,	у	казцы	Алеся	Гібка-
Гібкоўскага	«Янка	Глігчык	–	сын	ганчара»	князь	і	ягоная	жонка	носяць	двухасноўныя	імёны-кам-
пазіты	Радзімір	і	Багуслава,	а	ганчары	празваны	простымі	імёнамі-мянушкамі	Будзім, Страміна, 
Глінчык, што	адпавядае	заканамернасцям	даўняга	славянскага	іменаслову.

Сучасная	дзіцячая	літаратура	выконвае	адукацыйную	і	выхаваўчую	ролю,	знаёмячы	маленькага	
чытача	з	фактамі	мінуўшчыны.	Таму	ў	аўтарскіх	казках	нямала	імёнаў рэальных гістарычных асоб.	
У	казцы	Анатоля	Бутэвіча	«Як	Данік	у	Радзівілаўскае	метро	трапіў»	сучасны	беларускі	хлопчык,	ван-
друючы	з	Чырвоным	скакуном	па	слаўнай	мінуўшчыне,	знаёміцца	са	слыннымі	беларусамі:	Мікалаем 
Крыштофам Радзівілам Чорным, Каралем Станіславам Радзівілам Пане Каханку, Чорнай Паннай 
Нясвіжа.	Вася	Лайдачкін,	герой	казкі	Генадзя	Аўласенкі,	трапляе	ў	Рымскую	імперыю	і	гутарыць	
з	Юліем Цэзарам.	А	Таптуха,	герой	казкі	Пятра	Васючэнкі,	вандруе	па	Святой	Зямлі	ў	час	праўлен-
ня	Ірада,	ідзе	да	Святой Сям’і	і	вітае	Нараджэне	Збавіцеля.	Расказваючы	пра	мінуўшчыну,	аўтары	
нярэдка	раскрываюць	унутраную	форму	антрапонімаў,	тым	самым	адгортваючы	старонкі	жыцця	сла-
вутых	людзей.	Так,	Анатоль	Бутэвіч	расказваючы	пра	мянушку	Барбары	Радзівіл,	адзначае:	«Чорная 
Панна гэта не хто іншы, як сапраўдная каралева і вялікая княгіня Барбара Радзівіл	–	каханая жонка 
караля польскага і князя літоўскага Жігімонта ІІ Аўгуста. Праўда, яна не жыла ў Нясвіжскім замку. 
У Вільні, колішняй сталіцы Вялікага Княства Літоўскага, сустракалася з Жыгімонтам. А затым 
яны пераехалі ў сталіцу Польшчы горад Кракаў. Прывід каралевы пасяліўся ў Нясвіжы толькі пасля 
яе заўчаснай смерці. Там і блукае па пакоях і лёхах замка, аглядае незлічоныя багацці. Ноччу Чорная 
Панна спадзяецца сустрэць свайго любага мужа. А Чорнай яе называюць, бо апранута ва ўсё чор-
нае. Жалобу па мінулым носіць»	[1,	с.	36–37].

Не	забываючы	пра	адукацыйна-выхаваўчую	ролю	твораў	для	дзяцей,	аўтары	казак	нярэдка	прад-
стаўляюць	чытачам	інфармацыю	пра	скарбы	сусветнай	і	нацыянальнай	культуры.	Так,	падчас	падарожжа	
па	Радзівілаўскім	метро,	Данік,	герой	казкі	Анатоля	Бутэвіча,	наведвае	беларускі Верасаль	–	зага-
радную рэзідэнцыю Радзівілаў у Альбе, Нясвіжскі замак, радзівілаўскія паркі	–	Стары, Японскі, 
Англійскі, Марысін, Налібоцкую	гуту,	Смаргонскую мядзведжую акадэмію.	Ужываючы	эргонім	
Налібоцкая гута,	пісьменнік	акрэслівае	яго	значэнне	і	расказвае	пра	старажытную	вытворчасць:	
«Гута	–	гэта шкляная майстэрня, альбо, інакш кажучы, мануфактура. Невялікі па сённяшніх мер-
ках заводзік, дзе выраблялі люстэркі, люстры, жырондолі, посуд і шмат-шмат што іншае. Вельмі 
часта майстры аздаблялі свае вырабы незвычайнымі ўзорамі і мясцовымі краявідамі, вершамі, жар-
тоўнымі пажаданнямі, парадамі»	[1,	с.	35].	Побач	з	рэальнымі	гарадамі	і	краінамі	месцам	дзеян-
ня	казак	з’яўляюцца	фантастычныя	мясціны.	Так,	героі	казак	Стасі	Наркевіч	трапляюць	у	Снежны 
горад	і	каралеўства	Ластавічы.

Падарожнічаючы	разам	з	гераіняй	казкі	Паўла	Ляхновіча	«Зорная	Кася»	па	лесе,	полі,	рацэ,	
маленькі	чытач	знаёміцца	з	іх	насельнікамі,	пра	існаванне	якіх	ведалі	нашы	продкі:	Лесуном, 
Вазяніком, Багнікам, Талакой, Спешкай-Спарышкай, Цёцяй, Начніцай, Хлеўнікам, Дамавіком, 
Лознікам. Многія	з	міфонімаў	маюць	празрыстую	ўнутраную	форму,	якая	раскрываецца	ў	кантэкс-
це	казкі:	«Спарышка дае спор ва ўсялякай працы. Хто перад працай пакліча яе, таго яна абляціць 
вакол, і тады праца будзе ісці лёгка і хутка. Яшчэ яе клічуць Спешка»	[1,	с.	100];	«Лознікі могуць 
заблытаць чалавека або жывёлу ў лазе або праваліць у вадзяное акенца. Потым самі дапамага-
юць ахвяры выбрацца	–	падсоўваюць лазіныя дубцы, трыснёг, аер… »	[1,	с.	101].	Сродкам	стварэння	
каларыту	даўніны	з’яўляюцца	таксама	ўжытыя	ў	казках	касмонімы.	Так,	у	казцы	Пятра	Васючэнкі	
«Валадар	казы»	ўжываецца	старажытная	назва	Млечнага шляху	–	Птушыны шлях.	Аўтар	апавя-
дае	пра	веру	нашых	продкаў	у	тое,	што	пасля	смерці	чалавека	«яго душу буслы нясуць Птушыным 
шляхам у вырай»	[1,	с.	43].

Такім	чынам,	аўтары	казак,	што	ўвайшлі	ў	зборнік	«Зорная	Кася»,	апавядаючы	пра	прыгоды	
маленькіх	герояў,	умела	выкарысталі	інфарматыўную	нагрузку	ўласных	імёнаў,	якія	дазволілі	пісьмен-
нікам	намаляваць	пераканаўчыя	вобразы	персанажаў,	расказаць	пра	помнікі	нацыянальнай	і	сусвет-
най	культуры,	пра	веру	нашых	продкаў,	стварыць	яркія	і	фантастычныя	карціны	далёкай	будучыні.
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