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У артыкуле разглядаюцца асаблівасці ўжывання мянушак як аднаго з 
відаў антрапонімаў ў рамане Віктара Карамазава “Мастак і парабкі”. 
Вызначаецца іх роля ў стварэнні мастацкіх вобразаў і рэалізацыі 
аўтарскай задумы твора. 
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The article deals with the peculiarities of nickname usage, nicknames are re-
garded as a kind of anthroponyms on the novel by Victar Karamazau “The 
Artist and the Servants”. The role of the nicknames in the development of 
characters and implementation of author’s conception is defined. 
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Вызначальную ролю ў стварэнні мастацка-вобразнай мадэлі 
літаратурнага твора адыгрываюць антрапонімы, пры дапамозе якіх 
аўтар адлюстроўвае ўласнае бачанне сваіх герояў, асаблівасці іх 
характараў, дзеянняў і ўчынкаў. Найбольш выразным ацэначна-
характарыстычным і мастацка-выяўленчым патэнцыялам сярод усіх 
антрапанімічных адзінак валодаюць мянушкі – “дадатковыя 
неафіцыйныя імены, якія даюцца чалавеку ў адпаведнасці з яго 
характэрнымі рысамі, абставінамі жыцця, паводле паходжання і інш.” 
[1, с. 181]. Між тым, на сенняшні час прырода і функцыянаванне 
мянушак у мастацкіх творах з’яўляюцца недастаткова вывучанымі. Да 
тэарэтычна-практычнага даследавання гэтага тыпу найменняў 
літаратурных персанажаў у творах Я. Коласа, Я. Купалы, І. Мележа, 
В. Коўтун, З. Дудзюк, Г. Марчука і інш. звярталіся беларускія 
мовазнаўцы С. Бут-Гусаім, Г. Мезенка, Ж. Сіплівеня, В. Струкаў, 
В. Шур. Аднак асаблівасці антрапанімікону (мянушак, у прыватнасці) у 
мове твораў многіх аўтараў пакуль застаюцца па-за ўвагай даследчыкаў. 
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Для стварэння яркіх і запамінальных вобразаў-характараў шырока 
выкарыстоўвае мянушкі ў сваей творчасці і Віктар Карамазаў – 
таленавіты пісьменнік так званага “філалагічнага пакалення”, які ў 
сучаснай беларускай літаратуры заняў арыгінальную нішу, апошнія 
дзесяцігоддзі пленна працуючы ў жанры белетрызаваных біяграфій 
майстроў жывапісу. Так, у аснову сюжэта рамана В. Карамазава 
“Мастак і парабкі” (2011) пакладзены падзеі апошніх гадоў жыцця 
выдатнага рускага мастака-перасоўніка, рэаліста-народніка, майстра 
гістарычнага і побытавага жанру, Мікалая Васільевіча Неўрава (1830 – 
1904), які ў пошуках натхнення, новых вобразаў-тыпаў для будучых 
карцін, пакінуў сталіцу Расійскай імперыі і пасяліўся ў невялікай 
беларускай весцы Лыскаўшчына, што на Магілеўшчыне.  

У загалоўку рамана аўтар сканцэнтраваў галоўную тэму і ідэю 
свайго твора – складаныя ўзаемаадносіны мастака, асобы з творчым, 
свабодным мысленнем, і простага сялянскага люду, яшчэ не 
пазбаўленага рабскай псіхалогіі і стаўлення да жыцця. Мастак, 
прадстаўнік купецкага саслоўя і карэнны масквіч, апынаецца ў 
абсалютна новым для сябе асяроддзі беларускай вескі канца XIX ст., дзе 
многае яму здаецца незразумелым: і мова тутэйшых сялян, і іх побыт, і 
лад жыцця, і менталітэт. Аднак сярод вясковых жыхароў Неўраў, 
задумаўшы пісаць маштабнае гістарычнае палатно, ен шукае прататыпы 
для стварэння жывапісных вобразаў князя Рагвалода і яго вояў. Гіра, 
Пракоп, Міцька, Змітрок, Гараська, Восіп, Хадорка, Параска, Аўдотка і 
інш. – імены сялян (дарэчы, тыповыя для беларускага нацыянальнага 
іменніка таго перыяду), чые натуры імкнуўся спасцігнуць мастак, каб 
потым адлюстраваць іх на сваіх карцінах. Дзеля стварэння адметных 
мастацкіх вобразаў імены некаторых персанажаў твора пісьменнік 
дапаўняе мянушкамі, якія найбольш поўна і глыбока характарызуюць 
сваіх носьбітаў і “даюць падказку” галоўнаму герою твора і чытачам 
для разумення іх унутранай, духоўнай сутнасці. 

Адразу дзве мянушкі мае селянін Міцька – Таўкач і Свіное Вока: 
“У весцы яго называлі Таўкачом, але шмат хто з мужыкоў называў 
яшчэ Свіным Вокам, і гэта Неўраў таксама ўспомніў з усмешкай, хоць 
размова была невяселая, падумаўшы, як дакладна веска бачыць сябе, 
сваіх мужыкоў, адным словам вымалеўвае характэрнае ў чалавеку, 
вобраз” [2, с. 50]. Паводле ТСБМ, таўкач – гэта прылада ў выглядзе 
качалкі з патоўшчаным круглым канцом, якой таўкуць што-небудзь. 
Таўкачом (разм.) таксама называюць някемлівага чалавека [3, т. 5, кн. 1, 
с. 483]. Гэты апелятыў уваходзіць і ў склад фразеалагізма ні млен ні 
таўкач, які выкарыстоўваецца ў значэнне ʻні на што не здатны, 
няўмелыʼ. Такім чынам, мянушка мае зневажальна-негатыўную 
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канатацыю, што пацвярджае і наступны прыклад з тэксту: “− А е мае! – 
Пракоп кулаком саўгануў мужыка ў плячо. – Да ты кажы толкам, каб 
чалавек зразумеў. Ну, таўкач!..” [2, с. 50]. 

Празванне Свінное Вока Міцька, на першы погляд, атрымаў паводле 
знешнасці: “Твар у яго быў ружовы і круглы, буйны, а вочы ці былі – не 
відаць. Заўседы заплюшчаныя, яны нібы тапіліся ў сале, і гэтакія, 
прыпухлыя, былі цяпер – дзве шчыліны” [2, с. 50]. Аднак мастак Неўраў 
як тонкі псіхолаг заўважае і ўнутраную матывацыю гэтай мянушкі: “З 
заплытымі вачмі свіння, можа, і недалека бачыць, але мужык усе ж не 
свіння – вочы хаваць жыцце прымусіла” [2, с. 182], гэтыя вочы “нібыта 
спяць, але ўсе бачаць” [2, с. 202]. У вачах селяніна Міцькі мастак 
разгледзіў цэлы лес народа, які звыкся жыць пад прыгнетам, вылучыў 
асноўную яго рысу – пасіўнасць, нежаданне дзейнічаць, боязь нешта 
змяняць. Свіным вачам аўтар проціпастаўляе вочы арліныя: “Есць вока 
арла, яно вялікае, шаленае, гарыць агнем. Гэта – вока гусара, казака. 
<…> А есць яшчэ, кажа, свіное. Яно малое, схаванае ў сале, сядзіць там 
ціха, у шчыліне. Гэтакае ўбачу – скажу адразу і не памылюся: не гусар. 

− Дык гэтакае ў Міцькі, − зарагатаў Змітрок. – Усе нашы мужыкі, 
як Міцька, ніцыя. Гэтак самі кажуць, адзін на аднаго, што ніцыя” 
[2, с. 150].  

За прывычку часта паўтараць словы “абы ціха” мянушку-дэлакутыў 
Абыціха, якую Неўраў спачатку прыняў за прозвішча, атрымаў селянін 
Гараська. У гэтых словах па сутнасці заключаецца ўласная філасофія, 
жыццевы прынцып Гараські, які нават ніколі гучна, уголас не гаварыў, а 
толькі шэптам, адварочваючыся ўбок ці прыкрываючы рот рукою: 
“Чалавек ен быў мірны, пакладзісты, з усімі пагаджаўся, хоць мог 
часам ціхма зрабіць штосьці па-свойму, наадварот. Нідзе нікому на 
вочы не высоўваючыся, пільнаваўся сваіх двара ды хаты, а гаварыў 
паўшэптам, з хрыпатком, быццам заўседы балела горла, шапялявячы 
праз дзіркі ў зубах. Калі даводзілася ўжыць брыдкае слова, дык рабіў 
гэта саромеючыся, у кулак, каб іншыя не чулі. І пасміхаўся ў кулак, 
хаваючы ў ім нос і рот, а то і вочы. Як вымаўляў смялейшае, дык яшчэ і 
адварочваўся са жменяй каля рота, скрывіўшы губы, нібы не ен сказаў” 
[2, с. 136]. Нягледзячы на адрозную прыроду мянушак Міцькі (Свіное 
Вока) і Гараські (Абыціха), аўтар падкрэслівае іх падабенства ў 
характарах і светапоглядах: “Абодва ціхія, схаваныя, і тыя сховы 
выдавалі за жыццевую мудрасць” [2, с. 137]. Але, як і галоўны герой яго 
твора – мастак Мікалай Неўраў, − з прыкрасцю і асуджэннем ставіцца 
да іх носьбітаў. 

За надзвычайную трываласць, фізічную моц і працавітасць добрую 
памяць пасля сябе пакінуў селянін па мянушцы Вол, імя якога аўтар 
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нават не называе: “Яго ніякія агні не бралі. Колькі гарэў, а не згарэў, у 
вірах тапіўся на Друці – жывы застаўся. Рукі былі – як клешчы ў 
каваля, гарачае жалеза голымі гнуў. Любое бервяно ўскіне на спіну – 
панес. <…> Усе чакалі, на чым яшчэ пакажа сваю сілу” [2, с. 178]. 
Паводле свайго семантычнага значэння мянушка суадносіцца з 
адпаведным апелятывам, які ў нашай нацыянальнай лінгвакультурнай 
супольнасці з’яўляецца канатацыйна насычаным, аб чым таксама 
сведчаць устойлівыя фразеалагічныя выразы вол пад’ярэмны (калі 
размова ідзе пра таго, хто многа і цяжка працуе), працаваць, як чорны 
вол у значэнні ʻрабіць не пакладаючы рукʼ. З даўніх часоў гэту буйную 
рагатую жывеліну выкарыстоўвалі ў сельскай гаспадарцы пераважна ў 
якасці цяглай сілы пры разворванні зямлі. Страціўшы сваю 
працаздольнасць, валы ішлі на забой. Карысць іх для вядзення 
гаспадаркі была відавочнай, тым больш што яны не патрабавалі 
асаблівага догляду і выдаткаў на ўтрыманне. Штодзенная цяжкая праца 
зрабіла парабка, які ўсе жыцце “пад панскім ярмом” цягаў на сабе 
бярвенне і набіў мазоль на ўсю спіну, нават знешне падобным на вала: 
“Горб быў вялікі ў мужыка, сагнуў яму спіну дугою. Твар вечна ў зямлю 
глядзеў” [2, с. 178]. Сімвалічна, што і загінуў ен пад шматвяковым 
панскім дубам, які яму загадалі зваліць. 

Чалавекам зусім іншага складу, асобай “пароды” аўтар малюе 
вобраз селяніна Пракопа, які, паводле вясковых чутак, паходзіў са 
шляхецкага саслоўя. Дбайны гаспадар, “багацейшы і мудрэйшы” за 
іншых лыскавіцкіх мужыкоў, “адзіны ў весцы грамацей” карыстаўся 
павагаю сярод сялян. Адрозніваўся ен нават тым, што захаваў 
вуніяцкую веру, а яго сыны – Змітрок і Васілек – прадстаўнікі іншага 
маладога пакалення, якія, бываючы на заробках ў розных гарадах, 
нахапаліся рэвалюцыйных настрояў і жыць пад уладаю паноў не 
збіраліся. За вочы яго называлі Шляхтаю. Уважлівы да дэталяў мастак 
Неўраў звяртае ўвагу на вусы Пракопа і, нібы жартам, дапытваецца ў 
яго: “Яшчэ мне адкажы, чаму ў мужыкоў, якія гнуцца перад панам, 
вусы вісяць канцамі да зямлі, а твае, як ты таго страху не маеш, 
тырчаць, нібы ў ката, у бакі?” [2, с. 57]. Вусы – прадмет асаблівага 
гонару Пракопа, хоць у маладосці і хацеў, каб яны, як і ў ва ўсіх, віселі, 
аднак прырода ўсе роўна брала свае: атрымаў іх у спадчыну ад бацькі, 
як і “корань жыткі”. Неўраў, адчуўшы ў Пракопе пачуцце ўласнай 
годнасці, якое рэдка заўважаў у астатніх лыскавіцкіх сялян, жадаў яму 
іншага лесу, вольнага ад прыгнету: “Мне нават выпіць за твае вусы 
ахвота. Каб у цябе яны ніколі не віселі перад панам” [2, с. 58]. 

Звычайна мянушкі выкарыстоўваюцца ў якасці дадатковага сродку 
для ідэнтыфікацыі асобы. Так, В. Карамазаў у рамане стварае вобразы 
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двух Петракоў з Грыбіна, суседняй з Лыскаўшчынай вескі, якіх 
надзяляе мянушкамі Капуста і Качан: “− Пятрок, здаецца?  

− Уга, Капуста па-вулічнаму. Петракоў у нас шмат, а Капуста 
адзін. І Качан адзін” [2, с. 193]. Аднак у кантэксце твора гэтыя мянушкі 
ідэнтыфікуючай функцыі не выконваюць і выкарыстоўваюцца аўтарам 
для стварэння іроніі, сарказму. Неўраў, да якога Капуста і Качан 
прыходзяць шукаць дапамогі, прымае іх за братоў. А пан, на якога яны і 
скардзяцца, увогуле іх не адрознівае, бо “з адной грады абодва” [2, 
с. 194]. Параўн.: капуста – агародная расліна, лісце якой звіваецца ў 
качаны, а таксама самі качаны, якія ідуць у ежу [3, т. 2, с. 633]; качан – 
плод капусты: шчыльна звітыя ў галоўку капусныя лісты [3, т. 2, с. 669]. 
Такім мастацкім прыемам пісьменнік пазбаўляе сваіх персанажаў 
індывідуальнасці, падкрэслівае “шэрасць” іх характараў і бяздзейснасць 
натур. 

Такім чынам, антрапонімы-мянушкі ў рамане В. Карамазава 
“Мастак і парабкі” – дзейсны характарыстычны і вобразастваральны 
сродак, які таксама садзейнічае рэалізацыі аўтарскай задумы твора, яго 
ідэі. Прааналізаваныя мянушкі валодаюць выразнай ступенню 
матываванасці і дадатковымі канатацыямі, абумоўленымі нацыянальна-
культурнай спецыфікай.  
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