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В статье анализируются особенности номинации и функционирования 
производственно-хозяйственных топонимов, устанавливаются причины 
структурной трансформации сложных названий, переименования 
топонимических объектов исходя из требований современного 
топонимикона, ориентированного на возврат давних наименований. 
Наблюдения над производственно-хозяйственными топонимами 
свидетельствуют о постепенной модернизации этой группы названий в 
конце XX ст., попытках официальных организаций увязать 
топонимообразование с национально ориентированными тенденциями.  

Ключевые слова: топоним; лингвогеография; апеллятив; метонимия; 
экстралингвистический фактор. 

The article analyzes the nomination and functioning of industrial and 
economic place names peculiarities, defines the causes of complex names 
structural transformation and toponymic objects renaming based on the 
requirements of the modern toponymical vocabulary focused on the return of 
the older names. Observations of industrial and economic toponyms show 
the gradual modernization of this group of names at the end of the XX 
century, and describe the official organizations’ attempts to link the 
toponyms formation with national-oriented trends. 

Keywords: toponym; linguogeography; appellative; metonymy; extra-linguistic 
factor. 

Фарміраванне і развіццё вытворча-гаспадарчых тапанімічных назваў 
савецкага часу абумоўлена ўплывам як уласна лінгвістычных ─ 
трансфармацыямі лексічнага складу мовы і фонду яе сродкаў, так і 
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экстралінгвістычных фактараў ─ зменамі ў сацыяльна-эканамічным і 
культурна-гістарычным жыцці. Тапанімічная сістэма любой краіны 
паступова абнаўляецца. Яна хутка рэагуе на ўсе перамены, што 
адбываюцца ў грамадстве, і аказваецца міжвольным рэгістратарам з’яў 
прыроды і падзей, якія маюць месца ў грамадскім жыцці [11, с. 36]. Усе 
гэтыя замены фіксуюцца ў іменных асновах, якія становяцца тыповымі 
для пэўнага часу, «паколькі словы, што абазначаюць актуальныя з’явы, 
лёгка робяцца асновамі ўласных імён» [11, с. 36].  

У выніку пераўтварэнняў у грамадскім, культурным, палітычным, 
ідэалагічным, эканамічным жыцці, што абумовілі пашырэнне ў 
вытворча-гаспадарчых тапонімах пэўнай тэматычнай групы, якая мае 
сваё палітычнае і сацыялагічнае напаўненне, склаліся пэўныя 
прынцыпы намінацыі. «Марфалагічная структура тапонімаў аказваецца 
непасрэдна звязанай з той ці іншай культурна-гістарычнай эпохай, у 
тым сэнсе, што яна часта дае прамое ўказанне на час і грамадска-
гістарычныя ўмовы ўзнікнення дадзенай геаграфічнай назвы» [2, с. 14]. 
Так, адзначаны перыяд характарызуецца пранікненнем многіх навукова-
тэхнічных, грамадска-палітычных, эканамічных тэрмінаў, 
словазлучэнняў [1, с. 69], якія знайшлі адлюстраванне ў новых 
вытворча-гаспадарчых тапонімах, што ўзніклі за гады савецкай улады: 
п. Аўтабаза (Кап. р-н), в. Эканомія (Навагр. р-н), в. Энергія (Дзярж. р-
н), п. Энергетыкаў (Дзярж. р-н), п. Дзвігацель (Ветк. р-н), в. Пяцігодка 
(Смал. р-н), п. Залог Пяцігодкі (Пух. р-н), п. Сцяг Працы (Гом. р-н), 
в. Труд (Пух. р-н), в. Трудавік (Круп. р-н), п. Трудавы (Крыч. р-н,  
Саліг. р-н) в. Магістральная (Смал. р-н), в. Меліярацыйная (Пол. р-н), 
п. Трактар (Слуц. р-н, Чэрв. р-н). Прыведзеныя прыклады даюць 
падставу сцвярджаць, што ў савецкі перыяд адбывалася выкарыстанне 
стылістычна маркіраванай лексікі, нетрадыцыйнай для тапаніміі 
дарэвалюцыйнага перыяду [3, с. 23]. На думку некаторых даследчыкаў, 
такія найменні адносяцца да найбольш верхняй, найноўшай групы 
тапанімікі [8, с. 23; 9, с. 46-69].  

У людзей пэўнай эпохі, пэўнага культурнага ўзроўню жыцця 
аперцэпцыя заўсёды абумоўлена [10, с. 42]. Імя заўсёды акумулюе 
культуру і сацыяльнае жыццё грамадства. Так, новыя прамысловыя 
назвы для абазначэння паселішчаў, што ўзнікалі ў савецкі час, 
адлюстроўвалі хуткую перамогу новага ладу над старым, вытворчы 
характар насельніцтва, сацыялістычную эпоху, збліжэнне нацый і моў: 
п. Трактар, в. Меліярацыйная, в. Агранамічная, п. Керамік, в. Чырвоны 
Вапняк, п. Тарфяны, в. Асінторф, в. Серп, в. Молат, в. Эканомія, 
п. Энергетыкаў, в. Энергія, п. Энергія, п. Труд, п. Трудавы, в. Трудавік, 
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п. Спіртзавод, п. Юны Пахар, п. Рабочы, в. Чырвоны Араты, 
п. Дзвігацель. 

Яшчэ адной з асаблівасцей новых вытворча-гаспадарчых 
тапанімічных найменняў, якія па характару матывацыі, па 
словаўтваральных адзнаках адрозніваюцца ад тапонімаў мінулага 
перыяду, з’яўляецца ўзаемапранікненне прыродных назваў (напрыклад, 
выкапняў) і шматлікай групы тапонімаў, што ўказвае на вытворчую 
дзейнасць насельніцтва [2, с. 26]: Торфазавод, Асінторф, Чырвоны 
Вапняк, Пасёлак № 1 торфазавода «Бальшавік", Пасёлак рыбгаса 
«Альба», Пасёлак гідраэлектрастанцыі, Пасёлак цагельнага завода 
№37, Пасёлак Леспрамгаса, Пасёлак Торфапрадпрыемства 
«8 Сакавіка», Спіртзавод, Пасёлак ільнозавода, Энергія, Салігорск, 
Керамік і інш.  

Неаднароднасць лексічных апелятыўных асноў савецкага перыяду 
вытворча-гаспадарчых тапонімаў дае магчымасць вылучыць сярод іх 
наступныя тэматычныя групы:  

─ назвы, якія ўказваюць на асноўную дзейнасць жыхароў 
населенага пункта: п. Хлебароб, п. Смолзавод, п. Ільнозавод, 
п. Спіртзавод, п. Торфазавод, Пасёлак рыбгаса «Альба», Пасёлак 
гідраэлектрастанцыі, Пасёлак цагельнага завода №37, Пасёлак 
Леспрамгаса, Пасёлак Торфапрадпрыемства «8 Сакавіка», 
Пасёлак № 1 торфазавода «Бальшавік», Пасёлак крухмальнага завода, 
Пасёлак пеньказавода, Пасёлак птушкафабрыкі імя Н.К. Крупскай; 

─ назвы, матываваныя эканамічнымі, тэхнічнымі, прафесійнымі 
тэрмінамі: в. Эканомія, п. Энергетыкаў, в. Энергія, п. Энергія, 
в. Заводскі, в. Агранамічная, х. Прамысловы, п. Аўтабаза, 
в. Магістральная, в. Сталярова, в.  Токар, п. Дзвігацель, п. Рабочы, 
в. Серп, в. Молат, п. Трактар, х. Ферма, в. Меліярацыйная;  

─ назвы, матываваныя разнастайнымі выкапнямі, рэчывамі і 
матэрыяламі, прыроднымі найменнямі: п. Керамік, в. Чырвоны Вапняк,  
п. Тарфяны, в. Асінторф, г. Салігорск.  

Сярод новых вытворча-гаспадарчых тапонімаў ёсць некалькі 
найменняў (15 адзінак) з асновамі або кампанентамі чырвоны, красны: 
Чырвоны Вапняк, Краснабудскі, Чырвоныя Буднікі і інш.  
У дарэвалюцыйных назвах прыметнікі чырвоны, красны, якія маюць 
старажытнарускае паходжанне, ужываліся ў такіх спалучэннях са 
значэннем «цудоўны, прыгожы» [4, с.30]; у савецкі ж перыяд азначэнне 
чырвоны пачало пераважна выкарыстоўвацца са значэннем «чырвоны, 
пурпуровы як сімвал рэвалюцыі». «У сферы айканіміі адбылося расшы-
рэнне функцыянальных граніц новых азначэнняў» [5, с. 146]. Так, у 
тапонімах савецкага перыяду атрыбуты чырвоны, красны мелі не толькі 
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метафарычнае значэнне «рэвалюцыйны, сацыялістычны, новы», але і 
неслі сэнсавую нагрузку «новы, народжаны рэвалюцыяй». Паводле 
В. Лемцюговай, у 1930-я – 60-я гады ў беларускай тапанімічнай сістэме 
састаўныя тапонімы з азначэннямі красны, чырвоны сталі дамінуючымі: 
Чырвоная Буда, Красная Буда, Чырвоныя Буднікі, Красны Пахар, Чыр-
воная Рудня, Чырвоны Пільшчык, Чырвоны Араты,Чырвоны Вапняк, 
Красны Мост, Чырвоная Паляна. Толькі ў адной Гомельскай вобласці 
налічвалася больш за семдзесят тапонімаў з азначэннем Чырвоны [6, 
с. 3]. Пра гэта паэт Віктар Ярац, які нарадзіўся ў пасёлку Красны Мост 
Рэчыцкага раёна, пісаў: «Сваю назву пасёлак атрымаў адразу ж пасля 
рэвалюцыі. Тады было вельмі модна, распаўсюджана «фарбаваць» 
найменні гарадоў і вёсак чырвоным рэвалюцыйна-пралетарскім 
колерам. Адсюль ─ і Красны (а не які іншы) Мост» [13, с. 199]. Такія 
найменні ўжываліся як пэўныя сімвалы. Такім чынам, вытворча-
гаспадарчыя тапанімічныя найменні апрача назыўной функцыі 
сумяшчаюць і пэўную ідэалагічную канатацыю.  

Вядома, што «нават форма імя ─ структурны кампанент анамастыкі 
─ вядомым чынам абумоўліваецца сацыяльнымі фактарамі» [11, с. 26]. 
Так, у 30 ─ 60-я гады ХХ ст. з’яўляюцца тапонімы ў форме грувасткіх 
генітыўных словазлучэнняў. Тапанімічная функцыя прысутнічае ў 
гэтых найменнях галоўным чынам за кошт азначальнага кампанента: 
Пасёлак смолзавода, Пасёлак Першай смалявіцкай МТС, Пасёлак 
Леспрамгаса, Пасёлак торфапрадпрыемства "Васілевічы ІІ», Пасёлак 
гідраэлектрастанцыі, Пасёлак ільнозавода, Пасёлак Цагельнага завода 
«Бразгучка», Пасёлак Чавускага льнозавода, Пасёлак Чавускага 
цагельнага завода, Пасёлак ДРП-20, Пасёлак Торфапрадпрыемства 
«8 Сакавіка», Пасёлак завода імя А.А. Даўмана, Пасёлак РТС, Пасёлак 
цагельнага завода № 37, Пасёлак дзяржгатункаўчастак, Пасёлак 
птушкафабрыкі імя Н.К.Крупскай, Пасёлак рыбгаса «Альба», Пасёлак 
«Індустрыя», Пасёлак смолзавода, Пасёлак торфапрадпрыемства імя 
Р.К. Арджанікідзе, Пасёлак Цагельнага завода № 37, Сцяг Працы, 
Пасёлак Чавускага цагельнага завода. 

Але пісьмовая фіксацыя наймення не заўсёды гарантуе яго вартасць 
і не забяспечвае абавязковага прыняцця ўсімі членамі соцыуму ці 
моўнага калектыву. У працэсе практычнага прымянення падобных 
тапонімаў савецкага часу выявіліся нязручнасці ўжывання [12, с. 232]. 
Тапанімічная назва, як пераконваюць спецыялісты, павінна быць 
кароткай і дакладнай, уваходзіць не толькі ў тапанімічную сістэму 
дадзенай тэрыторыі, але і ў тапанімічную схему [11, с. 111]. Формы 
больш ранніх традыцыйных тапанімічных найменняў адшліфоўваліся ў 
народным ужыванні стагоддзямі [10, с. 42]. З гэтага пункту гледжання 
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новыя тапанімічныя назвы ў форме генітыўных словазлучэнняў,  
а таксама найменні, якія ўключаюць даты, лічбы, трансфармуюцца.  
Мы згодны з думкай В. Ніканава аб тым, што ў тапаніміцы  
не прыжывецца і не стане народным тое найменне, якое грувасткае  
па форме і недарэчнае па зместу [7, с. 23].  

Многія генітыўныя вытворча-гаспадарчыя канструкцыі савецкага 
перыяду не адпавядалі функцыянальнай спецыфіцы найменняў 
паселішчаў. А таму ў тапанімічнай сістэме назіраюцца структурныя 
змены. Так, у савецкі перыяд больш актыўна, чым раней, узмацняецца 
тэндэнцыя да канверсіі ці замены складаных тапанімічных 
словазлучэнняў: Пасёлкі № 1, 2, 3, 4 торфазавода «Бальшавік» з 
24 жніўня 1950 г. сталі называцца п. Бальшавік, Пасёлак 
торфапрадпрыемства «Беліцкае» > з 12 студзеня 1960 г. п .Беліцк, 
Пасёлак ільнозавода > з 1967 г. в. Круглае.  

Пошук неардынарных рашэнняў у найменнях таго часу прывёў да 
такой негатыўнай з’явы, як штампы. Так, новыя тапанімічныя назвы, 
якія неслі адбітак перамен у грамадскім жыцці, тыражыраваліся ў 
розных раёнах нашай краіны. Пад уплывам моды новая іменная аснова 
на працягу кароткага часу ўключалася ў дзясяткі назваў, уносячы 
цяжкасці ў камунікацыю [11, с. 322]. У большасці выпадкаў назіраецца 
паўтор тапаасноў. Узнікла мноства найменняў, якія аб’яднаны 
агульнымі каранямі: назва пасёлка Трудавы зафіксавана ў Крычаўскім 
(да 1980 г.), Салігорскім (да 1976 г.), Бабруйскім і Слаўгарадскім 
раёнах, в. Труд ─ у Кармянскім, Хоцімскім раёнах, в. Труды ─  
у Мёрскім, Полацкім раёнах, в. Трудавік ─ у Крупскім раёне, п. Труд ─  
у Бабруйскім, Слаўгарадскім раёнах; у Дзяржынскім раёне знаходзяцца 
пасёлкі Энергетыкаў і Энергія, у Пухавіцкім раёне − в. Энергія. Такім 
чынам, узнікае супярэчнасць паміж адзінкавасцю і паўтаральнасцю:  
з лінгвістычнага пункту гледжання назвы з агульнымі каранямі 
адносяцца да аднаго словаўтваральнага гнязда, у юрыдычным плане 
яны кваліфікуюцца як зусім розныя назвы, і адносяцца да розных 
аб’ектаў. Такія назвы-паўторы не выконваюць у поўнай ступені 
адрасную функцыю − называць, выдзяляць і адрозніваць аднатыпныя 
дэнататы. 
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