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Уласныя імёны людзей, іх прозвішчы складаюць значную частку 

нашага слоўніка. Беларускімі вучонымі назапашаны нядрэнны 

анамастычны матэрыял, які часткова тэарэтычна асэнсаваны і абагульнены 

ў працах такіх даследчыкаў, як М.Бірыла, В.Жучкевіч, Ф.Янкоўскі, 

П.Сцяцко, У.Івашка. На жаль, мала ў беларускім мовазнаўстве прац, якія б 

у папулярнай форме, проста і даступна расказвалі б пра імёны і прозвішчы 

людзей і тлумачылі б асобныя анамастычныя назвы. Таму практычную 

значнасць нашай работы мы бачым у тым, каб захаваць своеасаблівы 

каларыт беларускай гаворкі, у якой адлюстравалася псіхалогія, яго 

светаўспрыманне, акалічнасці працоўнай дзейнасці, а таксама культурна-

этнаграфічныя традыцыі. 

 Мэта даследавання – выявіць асноўныя адметнасці  паміж нашымі 

беларускімі мянушкамі і “вулічнымі прозвішчамі”;  зрабіць спробу 

класіфікаваць дадзеныя ўласныя назвы, сабраныя ў вёсцы Чырвоная 

Дуброва Капыльскага раёна Мінскай вобласці. 

 Задачы  даследавання: 

1.Правесці лексіка-семантычны аналіз мянушак і “вулічных прозвішчаў”. 

2. Класіфікаваць мянушкі і “вулічныя прозвішчы”. 

3. Увесці сабраныя  мянушкі і “вулічныя прозвішчы” у слоўнік (каля 70-ці 

моўных адзінак). 

Аб’ект даследавання – вусная мова жыхароў вёскі Чырвоная 

Дуброва Капыльскага раёна Мінскай вобласці. 



Прадмет даследавання – уласная лексіка : мянушкі і “вулічныя 

прозвішчы” жыхароў вёскі Чырвоная Дуброва Капыльскага раёна Мінскай 

вобласці. 

Мянушка –гэта пераходная моўная характарыстычная адзінка паміж 

уласным імем і прозвішчам. Прозвішча – сямейнае найменне, якое 

перадаецца ў спадчыну і далучаецца да асабовага імені. Даследчык  В.Шур 

уводзіць паняцце “вулічнае прозвішча”, дзякуючы якому канкрэтызуецца 

асоба, род заняткаў, месца жыхарства і г.д. Такога чалавека прасцей 

вылучыць з ліку суродзічаў, землякоў. 

Мянушка – адна з найбольш старажытных антрапанімных форм. У 

XY–XYIII стст. побач з уласнымі імёнамі бытавалі імёны-мянушкі. У 

розныя гістарычныя перыяды імёны-мянушкі мелі неаднолькавыя функцыі 

і кола ўжывання. У дахрысціянскі перыяд мянушка атаясамлівалася з 

уласным іменем, выконваючы намінатыўна- ідэнтыфікуючую і 

прафілактычна-пажадальную функцыі. Пры гэтым, як указвае М. В. 

Бірыла, засцерагальна-сакральнае прызначэнне мянушкі было не менш 

важным, чым ідэнтыфікацыйнае.  

У XYII–XYIII стст. мянушка была толькі блізкай да ўласнага імені,  

выступала другім кампанентам пры кананізаваным імені (ідэнтыфікуючая  

функцыя). Мянушкі, у адрозненне ад уласных імёнаў, адлюстроўвалі ўжо 

не пажаданыя, а рэальныя ўласцівасці і якасці, тэрытарыяльнае або 

этнічнае паходжанне, месца пражывання носьбітаў.  У сферы вусных 

адносін у даволі абмежаваным коле людзей мянушкі выкарыстоўваюцца і 

сёння са значэннем ‘неафіцыйнае найменне чалавека, дадзенае па яго 

знешніх ці ўнутраных асаблівасцях, паводзінах, характары заняткаў, 

пасадзе, прозвішчы і інш.’ [2, с. 117–118] (мянушка-антрапонім) і ‘назва, 

дадзеная адной жывёле ў адрозненне ад іншых, падобных’ [5, т. 3, с. 192] 

(мянушка-заонім). У наш час на першы план у іх выходзіць эмацыянальна-

ацэначная функцыя.  Імёны-мянушкі ўзнікалі на аснове якога-небудзь 



рэальнага факта. Часта яны характарызуюць асобу па знешнім выглядзе, па 

характары ці па паводзінах. У такіх выпадках выкарыстоўваецца лексіка 

апелятыўнага паходжання, семантыка якой указвае на якую-небудзь рысу 

чалавека, што і паслужыла падставай для ўзнікнення мянушкі.  

Сярод прычына ўзнікнення мянушак можна адзначыць 

недастатковую колькасць афіцыйных уласных імён у параўнанні з 

патрэбамі камунікатаў або імкненне выдзеліць, персаніфікаваць пэўную 

асобу ў соцыуме. Мянушкі могуць узнікаць і ў тым выпадку, калі цэлыя 

вёскі маюць агульнае прозвішча. Лексічны склад семантычных груп 

сучасных мянушак самы разнастайны.  

У сферы вусных зносін выкарыстоўваюцца не толькі мянушкі, але і  

размоўна-бытавыя найменні (іх яшчэ называюць мянушкамі-

прыкладамі,  

назвамі па-вулічнаму, бытавымі назвамі). У адрозненне ад мянушак яны  

не характарызуюць носьбітаў па знешніх якасцях, унутраных асаблівасцях, 

характары, паводзінах і г.д., таму не з’яўляюцца зневажальнымі, а толькі 

выражаюць унутрысямейныя адносіны.  

На сённяшні дзень у навукоўцаў няма адзінага падыходу да 

класіфікацыі мянушак і “вулічных прозвішчаў”. Так, даследчык 

антрапонімаў Тураўшчыны М.Бруй, на падставе доўгіх назіранняў за 

мянушкамі, што пашыраны ў Тураве, сістэматызуе іх у наступныя 

семантычныя групы: 

1. Прозвішчы-мянушкі, што ўтвораны паводле назваў прадстаўнікоў 

жывёльнага свету; 

2. Прозвішчы-мянушкі, што ўтвораны на падставе розных формаў 

хрысціянскіх імёнаў; 

3. Мянушкі са зняважлівым значэннем; 

4. Розныя іншыя назвы. 



       Другі аўтар, У.Ліпскі, на прыкладзе жыхароў Рэчыцкага раёна, 

адкуль ён сам родам, зрабіў спробу не толькі расшыфраваць родавыя 

найменні, але і згрупаваў іх у алфавітным парадку паводле 

паходжання па раздзелах. У.Ліпскі вылучае наступныя семантычныя 

групы: 

1. Прозвішчы, утвораныя ад імёнаў святых; 

2. Патронімы (называюцца па бацьку); 

3. Матронімы (называюцца па маці); 

4. Па месцу нараджэння; 

5. Па знешняму выгляду чалавека; 

6. Па характару; 

7. Па прафесіі, занятку; 

8. Назвы, утвораныя ад прадстаўнікоў жывёльнага свету, птушак; 

9. Назвы, утвораныя ад раслін; 

10.Назвы, утвораныя ад сацыяльна- бытавой лексікі. 

Схема семантычных груп, прапанаваная У.Ліпскім, здаецца нам 

больш удалай, таму мы яе ўзялі за аснову. 

 Як ужо ўпаміналася вышэй,  адна з прычын,  па якой узнікаюць 

мянушкі і “вулічныя прозвішчы”, -  гэта вялікая колькасць у адной 

мясцовасці людзей, якія носяць адно і тое ж прозвішча. Гэту з’яву мы 

назіралі і ў вёсцы Чырвоная Дуброва. Самыя распаўсюджаныя прозвішчы 

карэнных жыхароў гэтай вёскі - Васілеўскі, Касач, Ігнатчык, Гардзей, 

Сянюк, Паляшчук. Распаўсюджаны таксама прозвішчы Ралько, Кісель, 

Драцкі, Лазук. Вялікая колькасць носьбітаў аднаго і таго ж прозвішча ў 

невялікім населенным пункце непазбежна прыводзіць да непаразумленняў 

(асабліва тады, калі саўпадаюць яшчэ і імёны) . Таму становіцца 

зразумелай вялікая колькасць мянушак і “вулічных прозвішчаў” на 

шчыльнасць насельніцтва. 



 Правёўшы апытванне сярод жыхароў вёскі Чыроная Дуброва 

Баркоўскага Міхаіла Іванавіча (1952 г.н.,  карэнны жыхар), Прышчэпавай 

Лідзіі Міхайлаўны (1953г.н., жыве ў вёсцы з 1987 года), Яфімчык Ніны 

Данілаўны (1935 г.н., жыве ў вёсцы з 1953 года), мы сабралі  78 моўных 

адзінак (мянушак і “вулічных прозвішчаў”). 

 Падзел на мянушкі і “вулічныя прозвішчы” даволі ўмоўны. Гэта 

звязана з тым, што мяжа паміж імі даволі размытая, так як мянушка можа 

страчваць сваю галоўную функцыю і пераходзіць ў разрад “вулічных 

прозвішчаў” (што, напрыклад, здарылася з такімі мянушкамі, як 

Джоджык, Бабок, Шолам). Гэтыя мянушкі ўжываюцца не толькі для 

назвы першапачатковага носьбіта, але і для членаў іх сямей. 

 Узяўшы за аснову класіфікацыю анамастычных адзінак У.Ліпскага,  

мы выявілі наступнае: 

Да мянушак і “ вулічных прозвішчаў”, якія з’яўляюцца матронімамі 

(носьбіты па маці), адносяцца толькі Дамінісіна, Графіня, Гандзіны, што 

можа сведчыць аб моцным патрыяхальным уплыве, тым больш што 

патронімаў (носьбітаў па бацьку) значна больш (Санькавы, Сэшкавы, 

Лаўрыкавы, Апанаскавы, Барышчавы, Савіковы, Міхліны, Сцёпкавы, 

Пархомавы, Нікіціны). 

 Група мянушак , якія носьбіты атрымалі па асаблівасцях знешнасці, самая 

вялікая – 17 мянушак. Сюды мы аднеслі такія моўныя адзінкі, як Носік, 

Муха, Чорны, Цепця, Бабок, Кучаравы, Буль(мянушку далі немцы за 

знешняе праяўленне сілы), Анфіса, Галавель, Сівы, Рыжы, Зайчыха, 

Лахман, Джэбаўка, Нябрыцік, Цёпленькі. 

За імі па колькасці носьбітаў ідуць мянушкі, якія былі дадзены па 

асаблівасцях гаворкі – 7 (Па-любому, Шарабанка, Рускі, Балён, Бэк, 

Гандэлік і Посік); па роду дзейнасці, прафесіі – 7 (Піянерка, Дырэктар, 

Капітаніха, Рымар, Рухавік, Банцік, Труба (Трубадзел)), па характару – 4 

(Шолам, Упрамец, Дзядок, Лабайда), па паводзінах – 3 (Кот, Казёл, Губа), 



па месцу жыхарства – 4 (Гарадзюковы, Шапкавы, Плешчаніха, Пагіблоўка 

). 

Класіфікацыю тых моўных адзінак, этымалогію якіх не змаглі 

растлумачыць апытаныя жыхары, мы не праводзілі. На наш погляд,  гэта 

неправамерна, бо можа прывесці да скажэння моўнай карціны. Таму  па-за 

класіфікацыяй засталіся такія моўныя адзінкі, як Маўкаў, Чорт, Куліс, 

Корык, Паўтарак, Дзюі, Дадэй, Дэрда, Шышка, Кроль, Додзік, Купіна, 

Шахрай, тлумачэнне якіх праводзілася  аўтарамі гэтай работы на аснове 

“Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы”, “Слоўніка іншамоўных слоў”, 

інтэрнэт-рэсурсаў. 

 Адносіцца да некалькіх катэгорый могуць такія мянушкі,  як Карпавіч(1 - 

патронім – мянушка па структуры нагадвае імя па бацьку, 2 – адносіцца да 

назваў жывёльнага свету (карп – рыба)); Барын (1 – па паходжанню, 2 -  па 

паводзінах); Карась (1 – адносіцца да назваў жывёльнага свету (карась – 

рыба), 2 -  па асаблівасцях гаворкі). 

 У працэсе даследвання была адзначана і з’ява ўплыву другіх моў на 

ўзнікненне мянушак. Так, рускі ўплыў можна заўважыць ў такіх 

анамастычных адзінках, як Нікіціны, Рускі, Графіня, Анфіса, Барын, 

Упрамец. Польскі ўплыў можна назіраць як на лексічным (Гандэлік, 

Лахман),  так і на фанетычным узроўні (Джоджык, Джэбаўка, Дэрда, 

Дадэй, Гандзіны). Мы мяркуем, што блізкасць да вёскі Палесся адчуваецца  

і ва ўкраінскім ўплыве (Маўкаў, магчыма, ад украінскага слова “мавка”, 

што значыць русалка). Верагодным здаецца і ўплыў яўрэйскай культуры ў 

такіх анамастычных адзінках, як Додзік (магчыма,  Додзік – сын Давыда; 

Давыд – старажытна-яўрэйскае імя). Нямецкі ўплыў прасочваецца ў 

абставінах “набыцця” ў 1943 годзе мянушкі Буль [ der Bull - бык], якая 

зараз з’яўляецца “вулічным прозвішчам” для патомкаў першага носьбіта.   

Магчымы і цюркскі ўплыў у такім вулічным прозвішчы, як Шахрай.  

  



Падводзячы вынік усяму, што гаварылася ў рабоце, адзначым, што 

большасць “вулічных прозвішчаў” і мянушак у сваім развіцці праходзіла 

праз  так званую патранімічную стадыю. Вялікая колькасць “вулічных 

прозвішчаў” утварылася ад асабовых імён,  а таксама мянушак,  якія па 

сваіх граматычных характырыстыках былі назоўнікамі. 

 Любы від чалавечай дзейнасці, як і сувязь чалавека з навакольным 

асяродзем, духоўны і матэрыяльны бакі жыцця, узаемаадносіны людзей у 

розныя эпохі – усё гэта адлюстравана ў “вулічных прозвішчах” і 

мянушках. А гэта значыць, што “вулічныя прозвішчы” і мянушкі могуць 

служыць гістарычнаму даследаванню жыцця народа не горш за іншыя 

помнікі культуры і быта, літаратуры і мовы. Сабраныя ў наяўнасці 78-мі 

моўных адзінак(з адпаведнымі каментарыямі і тлумачэннямі), яны не 

толькі ілюструюць жыццё беларускага селяніна, але і захоўваюць 

своеасаблівы каларыт нашай роднай мовы, у якой адлюстрвалася 

псіхалогія беларускага народа,  яго светаўспрыманне і культурна-

этнаграфічныя традыцыі. Менавіта таму пажадана публікацыя такіх 

слоўнікаў, як наш. 
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