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Уласныя асабовыя iмёны ў замовах
Шакінка К. С., студ. ІV к. ВДУ, 

нав. кір. Семянькова Г. К., канд. філал. навук, дац.

Аналіз уласных асабовых імён у замовах паказвае, што народ пры 
выбары такіх найменняў арыентаваўся на рэальны анамастыкон часу. 
У замовах нярэдка ўжываюцца імёны святых, а таксама формы такіх імён. 
Праз выбар антрапоніма прасочваецца нацыянальна-акрэсленая і эстэтыч-
ная пазіцыя аўтара замовы, мэтанакіраванасць, моўная культура, асацыятыў-
на-стылістычная вынаходлівасць, якія, як правіла, праяўляюцца пры ўдалым 
выбары імені [3; 8].

Актуальнасць нашага даследавання ў тым, што ў ім упершыню паказана 
функцыя ўласных асабовых імён у такім фальклорным жанры, як замова. 
Мэта — выяўленне ролі антрапонімаў у замовах. Матэрыялам паслужыла 
картатэка, сабраная аўтарам з фальклорных твораў [1–3]. Выкарыстаны апі-
сальны метад даследавання.

У замовах уласныя асабовыя імёны нярэдка выкарыстоўваюцца ў якасці 
звароту, прычым такімі антрапонімамі з’яўляюцца найменні, звязаныя з бо-
гаслужэннем, рэлігіяй. Так, напрыклад, у замове ад залатніка выкарыстоўва-
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ецца імя Хрыстос: Хрыстос, памажы, прыступі, свята Прычыста, свята 
нядзелька, свята субота хрыстова. Я прыступаю (імя) залатнік угаворваю. 
Залатнічку, божы памачнічку, сядзь на сваё мясцечка, на залата крылечка, 
там табе будзе піценьечка, ядзеньечка, столікі накрываны, кружачкі налі-
ваны [1, с. 34].

Найменне Ісус Хрыстос ужываецца ў замове ад злога духа: На моры-лу-
каморы сто сястрыц, сто дзявіц гулялі, сталы засцілалі, кубкі налівалі, 
госця дажыдаліся. Ісуса Хрыста на помач прызывалі, злога духа ў (імя) 
выганялі. Нарадкі ў раба божага (імя) не бываць. Ідзіце на лясы, на балоты, 
сосны паламайце. Нарадкі ў раба божага (імя) не бываць, дзевяць раз гава-
ру, дзесяць прымоўлю, дуну, плюну [3; 78].

Акрамя імені Ісус Хрыстос, у замовах нярэдкімі з’яўляюцца імёны 
святых, напрыклад, Міхайла, Хвядос, Іван (або Адам): Святы Іван і Хвядос, 
святы Міхайла-араній будзець вас у чыстае поле зганяць, у зялёныя лугі; 
будзець вам ставіць часовыя сталы, будзець на сталах зялёнае віно, будзе-
ця вы выпіваць і хароміны раба божага не чапаць. Святы Міхайла-арханій 
будзець задзержаць [1; 36].

Выяўлена, што імя Міхаіл выкарыстоўваецца ў замовах ад рознага зла, 
бо святы Міхаіл — гэта «галоўнакамандуючы войска» Божага, абаронца 
ад усяго злога. Імя святога Івана выкарыстоўваецца ў замовах ад дрэнных 
звычак, «зялёнага змея»: Куды ноч, туды і сны. Святы Іван, перамяняй ху-
дое на добрае. Украпі мяне, Госпадзі, і адвярні ад мяне паганае [2; 56]. Святы 
Іван, калі знаходзіўся ў палоне мусульман, працаваў з жывёламі, даглядаў 
іх, таму, верагодна, імя святога выкарыстоўваецца ў замовах, прызначаных 
для лячэння жывёл, пераважна кароў: Іван Лукʼянавіч, спасі маю скацінку, 
рыжую, чорную... i ты, Дабрахот, сахрані ва весь круглы год. Я цябе памяну 
хлебам-соллю i добрым здароўем [2; 45].

Нярэдка ўласныя імёны выконваюць у замовах рыфмастваральную функ-
цыю. Так, імя Даніла ў замове ад крывацёку рыфмуецца са словам кабыла 
дзякуючы рыфмастваральным фіналям -іла / -ыла: Ехаў Даніла на сівай ка-
быле. Кабыла прыстала, у (імя) кроў перастала [1; 21]. Імя Мікола рыфму-
ецца са словам кола, якое стаіць у форме множнага ліку творнага склону: 
Ехаў Мікола на шасці колах, кол зламіўся, звіх на месца станавіўся [1; 55]. 
Імя Рыгор у форме роднага склону рыфмуецца са словам мора, рыфмаства-
ральным кампанентам з’яўляюцца фіналі -ора / -ора: Ішла пячайка да мора і 
пытала Рыгора: − Рыгор, вярніся, пячайка, мініся! [1; 27].

Акрамя мужчынскіх, у замовах выкарыстоўваюцца і жаночыя імёны: 
Ходзіць Алёна па полю, каменне збірае, колле забівае, далей пажару не 
пускае [3; 67]; На сінім моры, на ціхім акіяне стаіць дуб, пад тым дубам 
Прасвятая маць Марыя ўмываецца, шаўковай анучкай уціраецца. З гэтага 
дуба ветачкі ламала, кроў замаўляла [3; 161].
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Такім чынам, выбар уласнага асабовага імені ў замовах не з’яўляецца 
выпадковым: нярэдка імя служыць для стварэння рыфмы. Увядзенне ў тэкст 
замоў імён святых гаворыць аб веры людзей у звышсілы, у Бога. Акрамя 
гэтага, зварот да святых памочнікаў — гэта адзін са спосабаў узмацнення 
замовы.

Падлікі выявілі, што ў 54 прааналізаваных намі замовах ужыта 12 жа-
ночых і 47 мужчынскіх уласных асабовых імён (асобныя замовы ўтрымлі-
ваюць па два імені). Колькасная перавага і разнастайнасць мужчынскіх імён 
відавочная. Некаторыя імёны ўжываюцца ў некалькіх замовах: Хрыстос — 
у 9, Давыд — у 5, Марыя — у 3.
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Взаимосвязь творчества и досуговой деятельности 
в молодежной среде современного общества

Шевко Р. В., асп. НАН РБ, 
науч. рук. проф. Бабосов Е. М., д-р филос. наук

На сегодняшний день в сфере социальных и культурологических наук 
все более актуальным становится вопрос исследования влияния различного 
рода творческих практик и творчества вообще на всевозможные сферы че-
ловеческого бытия. Это связано с тем, что творческая деятельность — рас-
крытие креативного потенциала личности, способ ее самореализации и, со-
ответственно, социализации. Отсюда следует значимость исследования тех 
творческих практик, которые осуществляются в молодежной среде, особен-
но в молодежной субкультуре, которой наиболее присуща креативная дея-
тельность в рамках ее досуговой деятельности.

Следует сказать, что представление о личности человека как об уникаль-
ном и творческом по своей сущности субъекте социального бытования явля-
ется одной из центральных идей наук о культуре.

В эпоху Нового времени дуализм творчества и рутины, спонтанность 
творческого акта, исследовали в своих работах такие немецкие и английские 


