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нашы назіранні, назва зусім неабавязкова ўтварылася тым шляхам, які 
прыпісвае ёй традыцыйнае словаўтварэнне, Відаць, у шэрагу выпадкаў 
гаворка можа ісці пра існаванне матывацыйнай прасторы, а значыць, i множнай 
матывацыі. Калі мець на ўвазе складанасць працэсу мыслення, то можна 
дапусціць, што тая ці іншая назва ўтварылася некалькімі шляхамі і носьбіт 
мовы будуе дэрывацыйныя адносіны слова ў залежнасці ад умоў дыс- 
курсіўнага дзеяння, якое, як вядома, не можа адбыцца без прымусу моўнай 
сістэмы1. "Мова прымушае -  ці, лепш сказаць, -  не прымушае, а мякка і 
дабратворна накіроўвае людзей у найменнях, аб'ядноўваючы паіменаванне 
з самымі глыбокімі пластамі культуры"2. Што да каштоўнасці гістарычных 
назіранняў над механізмамі намінатыўнай дзейнасці, то яна відавочная, як 
відавочная карысць любой гістарычнай лінгвістычнай дысцыпліны, у тым 
ліку і гістарычнай анамасіялогіі.

' С а ф а р о в  Ш. Этнокультурный компонент дискурсивной деятельности // Язык, дискурс, 
личность. Тверь, 1990. С.109.

2 С т е п а н о в  Ю. С .  Константы: Словарь русской культуры. М„ 1998. С.88.
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ГЕАГРАФІЧНЫЯ НАЗВЫ СВІЦЯЗЬ, РАГАЧОЎ
1. С в іц я з ь .
3 возерам Свіцязь, што ў Навагрудскім раёне, звязаны шматлікія паданні 

i легенды1. Фальклорныя творы пра ўзнікненне азёраў маюць блізкую ці нават 
аднолькавую сюжэтную аснову i сюжэтную канву. У варыянтах паданняў 
пра паходжанне Свіцязі таксама сустракаюцца добра вядомыя фальклорныя 
сюжэты.

Згодна з уяўленнямі жыхароў тутэйшых мясцін, возера Свіцязь узнікла 
на месцы старажытнага горада, які праваліўся скрозь зямлю. Сёй-той са 
старажылаў нават указвае тут замошчаную каменем дарогу ў возера. Аднак 
яшчэ даследчыкі пачатку XX ст. адзначалі, што тэту "дарогу" больш 
праўдападобна лічыць валам-насыпам, які сапраўды даходзіў да возера. 
Берагі апошняга пастаянна падмываліся, прыбярэжныя камяні з вала падалі 
ў ваду і стваралі ілюзію мошчанай дарогі, якая ішла пад ваду2.

Бераг Свіцязі, бліжэйшыя да возера наваколлі абжываліся з вельмі 
даўніх часоў, і "сляды" былых эпох, рэшткі чалавечай дзейнасці ў мінулыя 
стагоддзі абумоўлівалі нараджэнне паданняў пра горад, што знік пад вадой.,

Матыў разбурэння, гібелі ўзнікаў таксама пад уздзеяннем "калектыўнай 
памяці" аб шматлікіх войнах, нападах ворагаў, бітвах, якія былі нярэдкімі ў 
Верхнім Панямонні ў старажытнаўсходнеславянскі перыяд (да канца X l l l -  
першай паловы XIV ст.). У адным з варыянтаў падання аб узнікненні возера 
Свіцязь апавядаецца, напрыклад, аб тым, што ўсе здаровыя мужчыны 
горада Свіцязь пайшлі на дапамогу НовйГародку, які асадзілі ворагі. A ў гэты 
ж час іншы варожы атрад нечакана напаў на сам горад Свіцязь. Жанчыны, 
што засталіся ў горадзе разам ca старымі і малымі, звярнуліся да Бога з 
просьбам выратаваць іх ад палону. Яны згаджаліся на смерць, бо няволя 
для іх была больш страшная, чым небыццё. Бог злітаваўся над імі: горад 
апусціўся на дно, і жанчыны сталі русалкамі, па-мясцоваму -  свіцязянкамі. 
Менавіта іх апеў у сваіх баладах А;Міцкевіч. Вобраз лютых ворагаў у г%гым 
і іншых варьІЬнтах паданняў нельга канкрэтызаваць. Тэты вобраз з'яўляецца 
абагульненым, бо складваўся ў розныя часы ў выніку асэнсавання рэальных 
фактаў нападаў на верхнепанямонскія гарады крыжаносцаў, татараў, Pyci. 
Пад "руссю" трэба разумець, на наш погляд, дружыны галіцкіх князёў 
(у сярэдзіне Xlll ст. ішла ўпартая і жорсткая барацьба галіцка-валынскіх, інакш -  
чырвонарускіх і новагародскіх -  літоўскіх князёў за Верхняе Панямонне).

Татарамі жз'яўляліся, відаць, не толькі орды крымчакоў, якія ў XV-XVI стст. 
спусташалі беларускія землі (з 1474 па 1569 г. крымскія татары зрабілі 75 
набегаў, пранікаючы ўглыб Вялікага княства Літоўскага; у  1510 г. яны дайшлі 
нават да прадмесцяў Вільна). Пэўны след у калекгыўнай памяці насель- 
ніцтва Верхняга Панямоння павінен быў пакінуць і рэйд татарскага войска 
на чале з ханам Бурундаем у 1258 ці ў 1259 г. (па розных крыніцах), калі 
быў нанесены ўдар па ўладаннях галіцкага князя Данііла і па землях, пад- 
началеных новагародскаму князю Міндоўгу3. ч
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Наколькі моцным і спусташальным аказаўся татарскі ўдар, можна мер- 
каваць, напрыклад, па заўвагах у першым Наўгародскім летапісе ("...взяша 
татарове всю землю Литовскую, а самих избиша") і ў Ніканаўскім летапісе 
("...взяша татарове всю землю Литовскую и со многим полоном и богатством 
идоша въ свояси"). "Литовская земля" -  тэта нетолькі Усходняя Прыбалтыка, 
але i Верхние Панямонне, дзе тады, у сярэдзіне Xlll ст., складвалася Вялікае 
княства Літоўскае. Татары, відаць, дайшлі нават да Балтыйскага мора, бо 
нарвежская "Сага пра караля Хакона" (напісана каля 1265 г.) паведамляе, 
што да караля Хакона прыйшло шмат людзей, якія ўцякалі з усходу ад нашэсця 
татар і якіх ён [кароль] ахрысціў і даў ім фіёрд Малангр на поўначы Нарвегіі.

Акрамя гістарычнай падасновы нагаданага сюжэта пра ўзнікненне возера 
Свіцязь, існуюць варыянты падання, якія маюць маральна-этычныя, яўна 
хрысціянскія матывы і не апіраюцца на якія-небудзь міфалагічна асэнсаваныя 
рэальныя, гістарычныя падзеі. У гэтых варыянтах таксама назіраюцца паралелі 
з іншымі паданнямі ў іншых мясцовасцях, дзе існуюць вадаёмы, якія, згодна 
з уяўленнямі, узніклі на месцы разбураных замкаў, цэркваў і г.д.

Вось што апавядаецца пра возера Свіцязь. У багатым і прыгожым горадзе 
Свіцязь жылі негасцінныя людзі. Аднаго разу прыйшоў у горад жабрак і 
пачаў прасіць, каб яго пусцілі пераначаваць. Толькі адна жанчына ўпусціла 
яго ў сваю хату. Назаўтра гараджане пачалі крычаць на яе і пагражаць ёй. 
Тады жабрак загадаў жанчыне ўзяць дзіця і ісці, не азіраючыся, прэч 
з горада. Яна пайшла, але ўсё ж азірнулася, калі пачула за спіной плач, 
і ўбачыла, што горад затапляе вада. У тэты момант жанчына з дзіцём 
акамянелі. Кажуць, што і цяпер ёсць у возеры Свіцязь камень, які нагадвае 
жанчыну з дзіцём.

Нарэшце, трэці "пласт" паданняў пра ўзнікненне Свіцязі можна назваць 
сацыяльным, бо асноўны матыў тут -  пошукі сацыяльнай справядлівасці, 
мара аб часе, калі знікнуць паны-прыгнятальнікі. У адным з паданняў апа
вядаецца аб тым, што ў часы прыгону жыў адзін злы пан. Людзі прасілі Бога, 
каб пакараў яго за тое, што здзекуецца з іх. I вось аднойчы, калі пан 
праязджаў са світаю па гары Свіцязь, якая была вышэй за Замкавую rapy ў 
Навагрудку, rapa раптам правалілася, а на яе месцы ўзнікла возера.

Назва Свіцязь намнога больш старажытная, чым переказаныя намі 
гістарычныя, маральна-філасофскія і сацыяльна-бытавыя паданні аб узнікненні 
возера. Адразу адзначым, што ніякага "Віцязя" ў складзе гэтай назвы не 
адлюстравана, хаця па сугуччу словы "Свіцязь" і "віцязь" вельмі блізкія. 
Больш тага, такое сугучча будзе поўным, калі ўявіць, што пачатковы гук у 
геаграфічнай назве з'яўляецца так званым "рухомым фарматывам" (гукам, 
які "адпадае"). У розных мовах адны і тыя ж  карані разнастайных слоў могуць 
ужывацца з пачатковым гукам [с] ці без яго: смерць -  мёртвы, скура -  
кара, крыло -  польскае skrzydło, прыгаць -  літоўскае sprügti, рускае кора -  
старажытнарускае скора -  ("кожа"), "скура"; у гідраніміі -  Вісла -  Свіслач, 
Трубеж -  магчымае Струбеж і інш.

Для назвы Свіцязь знаходзім адпаведны варыянт -  Вйтйзь (гідронім у 
басейне Акі). Форма "Витизь" магла ўзнікнуць сапраўды ў выніку сэнсавага 
збліжэння назвы і слова віцязь.

Каранёвая частка гідроніма Свіцязь -  Свіць-, Віць-, як і аснова най- 
менняў рэчак Віць, Віт, Вет (басейны Пр^[пяці і Дзясны), Віцебець (басейн 
Акі), Віцьба (прыток Заходняй Дзвіны, па найменню якога атрымаў імя 
горад Віцебск), Світка, Света (басейн Дняпра), Свецінка, Свёцец, Свётчык 
(басейн Акі) і іншых маюць, на наш погляд, значэнне "вада", "вільгаць".

Слова віт -  "вада" маецца ў сучаснай мансійскай мове, але ж сам корань 
віт- у шматлікіх варыянтах у складзе назваў з'яўляецца "інтэрнацыянальным", 
паколькі выяўляецца на велізарных прасторах, дзе існуюць індаеўрапейскія 
і фіна-ўгорскія мовы6. Канчаткова назва Свіцязь аформілася ва ўсходне- 
славянскіх гаворках, але ж бясспрэчна, што гэтая назва ў іншым гукавым 
выглядзе існавала ў гаворках даславянскага насельніцтва Верхняга Паня- 
моння, прычым у вельмі глыбокай старажытнасці. Вызначыць канкрэтную 
мову, у якой "нарадзілася" гэтая назва, немагчыма.

Ca словаўтваральнага пункта гледжання назва Свіцязь уяўляе сабой 
спалучэнне каранёвай асновы Свіць- і фарманта -язь. Вядома, што многія



фарманты па паходжанню з'яўляюцца "сцёртымі" каранямі. He выключана, 
што ў далёкім мінулым гідронім Свіцязь быў складаным, двухасноўным, і 
менавіта ў гэтай частцы назвы (-язь) схавана, "зашыфравана" першасная 
семантыка гідроніма.

Вядома і тое, што ў працэсе гістарычнага функцыяніравання геаграфічныя 
назвы пераасэнсоўваюцца. Украінскія тапанімісты, якія даследуюць анала'- 
гічную назву -  Свіцязь -  на Валыні, звяртаюць увагу на неадпаведнасць 
паміждыялектнай і літаратурнай формамі гэтай назвы. Старажылы валынскай 
вёскі Свіцязь сведчаць, што ў пачатку XX ст. формай наймення суседняга 
возера (і вёскі) была Свецязь. Адсюль робіцца выснова аб сувязі гідроніма 
з палескім дыялектным словам свето ў значэнні "свята". Паколькі ж, па 
мясцоваму паданню, на дне возера знаходзіцца затанулая царква, і на 
возеры ёсць востраў, які сёння завецца святым, то назва возера можа быць 
звязана і з балта-славянскім swietas, якое з прускай мовы перакладаецца 
як "святое"7. Думаецца, што такія тлумачэнні абумоўлены больш познімі 
асацыяцыямі, якія выклікалі назва і само возера.

2. Р а га ч о ў . Тэты райцэнтр Гомельскай вобласці размешчаны на 
ўзвышаным правым беразе Дняпра, пры ўпадзенні ў Днепр рэчкі Друць. Ha 
месцы сутокаў дзвюх рэк у першым тысячагоддзі да новай эры ўзнікла 
ўмацаванае гарадзішча жалезнага веку. Да сярэдзіны I тыс. н.э. гарадзішча 
заняпала і праз некалькі стагоддзяў (канец І-пачатак Il тыс.) на яго месцы 
ўзнікла ўсходнеславянскае паселішча.

Гарадзішча старажытнага Рагачова займае край мыса вышынёй 11-12 
метраў ля сутокаў Друці з Дняпром. Сёння яно вядома пад назвамі Замкавая 
rapa і Замак каралевы Боны. Як мяркуюць археолагі, паселішча на Замкавай 
гары ўзнікла ў Xl ст., сам жа Рагачоў ператварыўся ў горад з феадальнага 
замка. Першая згадка Рагачова ў летапісах датуецца 1142 г.

Размяшчэнне першапачатковага пасялення дае асобным даследчыкам 
падставы лічыць, што ў аснове назвы Рагачоў ляжыць слова рог у значэннях 
"мыс, выступ, стрэлка пры зліцці рэч, лука ракі". Аднак такое тлумачэнне 
нам здаецца не зусім пераканаўчым. Па-першае, таму што вельмі многія 
старажытныя гарады ўзнікалі на месцы ўпадзення нейкага параўнальна 
невялікага вадацёку ў больш буйную раку, таму само месца сутокаў не магло 
разумецца ў якасці вызначальнай прыметы для нараджэння геаграфічнага 
імя. Па-другое, назва Рагачоў у структурна-словаўтваральным плане склада- 
ецца з асновы Рагач- ці Рагат- і суфікса -оў. Значэнне асновы, ад якой 
непасрэдна ўтварылася геаграфічнае найменне, зусім не ідэнтычнае 
нагаданым значэнням геаграфічнага тэрміна рог. У славянскім арэале здаўна 
ўзнікалі два тылы геаграфічных назваў на -оў, -аў: з аднаго боку, абазначэнні 
ca значэннем прыналежнасці, з другога, -  найменні, якія ўказвалі на ланд- 
шафтна-геаграфічныя асаблівасці мясцовасці.

Нельга не браць пад увагу магчымае паходжанне назвы Рагачоў ад аса- 
бовага імя ці мянушкі Рагаты, Рагач. Такое імя, напэўна, мог насіць нейкі 
ўладар, князь, магчыма, той, хто заснаваў феадальны замак, які потым вы- 
рас у горад Рагачоў. Імя, мянушкі Рагаты, Рагач у старадаўнія часы 
лічыліся высакароднымі, княжацкімі. Нагадаем імя полацкага князя Рагва- 
лода -  "уладальніка рога". У.І.Даль фіксуе наступныя лексічныя факты: р о г -  
"сіла, моц, улада, магутнасць"; рогам сцерці -  "сілай, уладаю"; яны рагата 
жы вуць -  "багата, у дастатку"; рагач -  "чалавек магутны".

Por як паняцце ў старажытнасці ў разуменні многіх народаў, у тым ліку і 
славян, сімвалізаваў боскі пачатак, урадлівасць і жыццёвую сілу ўвогуле. 
Por як рэч ужываўся для культавага ўзлівання, адсюль становіцца зразумелай 
сувязь слова рог з індаеўрапейскім коранем *reg- -  "мокры, мачыць". Нека- 
торыя даследчыкі звязваюць словы por і рожь ("жыта"), нямецкае Roggen: 
жыта служыла сыравінай для прыгатавання культавых напіткаў. Старажытнае. 
культавае значэнне слова por падкрэсліваецца і яго сувяззю ca значэннем 
"агонь" (параўн. лацінскае rogus -  "вогнішча", "касцёр"). ІНарэшце, рог лічыўся 
рэччу для пэўных звышнатуральных дзеянняў, чараўніцтва (параўн. літоўскае 
raganius, regys -  "чараўнік, заклінальнік, празорца, вядьмар") .

Зразумела, што не ўсе шматлікія мянушкі тыпу Рагач, Рагаль і 
ўтвораныя пазней на іх аснове прозвішчы абавязкова мелі пры ўзнікненні
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сакральнае значэнне. 3 цягам часу міфалагічная сімволіка паняцця i слова 
рог сціралася. Аднак нават у новы час дужаму або багатаму чалавеку 
нярэдка давалі мянушку Рагаль, Рагач. Што ж  датычыць старажытных 
геаграфічных назваў, утвораных ад слова рог, то першапачатковае сакраль
нае значэнне асобных з іх з'яўляецца бясспрэчным. Напрыклад, рогам у 
Старажытнай Pyci часта называлаі лясныя ўрочышчы, дзе размяшчаліся 
капішчы. Ці не такое ж  значэнне мела i назва "Свенты рог", Святы Рог, 
якая звязваецца з месцам, на якім узнік горад Вільня?

У найменні Рагачоў, як мы адзначылі, можна бачыць не толькі прына- 
лежнае, але і тапаграфічнае значэнне асновы Рагач-, Рагат-, а менавіта 
Рагачоў -  "пасяленне на рагатай тары". Замкавая ("Рагатая") rapa ля сутокаў 
Дняпра і Друці, аднак, не ўяўляла сабой нейкую вострую вяршыню, грэбень 
грады. Яна была звычайным высокім берагам, мысам без усялякіх грэбняў. 
Калі месца, дзе ўзніклі дарагачоўскія пасяленні, а потым і сам Рагачоў, сап- 
раўды здаўна называлі Рагатай тарой, то, хутчэй за ўсё, у сакральным сэн- 
се, з улікам міфалагічнай сімволікі слова-паняцця por.

Такім чынам, існуюць дзве магчымасці тлумачэння назвы горада Рагачова. 
Першая: Рагачоў -  "пасяленне Рагача", другая: Рагачоў -  "пасяленне на 
Рагатай тары". Выява рога на гербе Рагачова (у залатым полі чорны рог ба
рана) пры абодвух тлумачэннях апасродкавана, ускосна падкрэслівае 
забытую ў новы час семантыку гэтай рэчы.
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АМ.РУДЭНКА

ДЗЕЯСЛОВЫ ТВАРЭННЯ ЯК ПАДКЛАС АБАЗНАЧЭННЯЎ 
МЕНТАЛЬНЫХ ПРАЦЭСАЎУ БЕЛАРУСКАЙ MOBE

Мэта гэтага артыкула -  паказаць месца дзеяслоўных абазначэнняў пра- 
цэсаў тварэння сярод іншых дзеясловаў мыслення, апісаць семантыку i 
камбінаторныя магчымасці лексем з абагульняючай семантыкай ‘тварыць’ . 
(Пад “лексемай" мы разумеем слова ў адным значэнні, г.зн., услед за 
Ю.Д.Апрэсянам, ужываем гэты тэрмін як сінонім тэрміна “лексіка- 
семантычны варыянт’’ -  ЛСВ). Мы не разглядаем у гэтым аргыкуле прынцыпы 
адбору абазначэнняў мысліцельных працэсаў і структуравання намінуемай 
імі семантычнай сферы, у прыватнасці вылучэння дзеясловаў тварэння: мы 
толькі прадстаўляем прыватны фрагмент даследавання.

Клас абазначэнняў працэсаў мыслення структураваны намі ў чатыры 
падкласы з умоўна абазначанай абагульняючай семантыкай 'думаць', 
‘вызначаць’ , ‘разбірацца’ , ‘тварыць’ . У межах гэтых падкпасаў вылучаны 
наступныя трупы і падгрупы: 1) ‘думаць’ : ‘думаць’ (думаць, кумекаць, 
мазгаваць, маракаваць, меркаваць, мысліць, разважаць)-, ‘гадаць’ (адгадваць, 
гадаць, разгадваць); 2) ‘вызначаць’ : ‘вызначаць’ (вызначаць, выяўляць, 
устанаўліваць)', ‘суадносіць’ (абагульняць, параўноўваць, проціпастаўляць 
(супрацьпастаўляць), суадносіць, супастаўляцьў, ‘лічыць’ -  падгрупы ‘лічыць’ 
(.лічыць, прыкідваць, рахаваць, рашаць)\ ‘ рабіць складанне’ (прыкідваць, 
дадаваць, падсумоўваць, складаць)\ ‘ рабіць іншыя арыфметычныя дзеянні’ 
(аднімаць, множыць, дзяліць)\ ‘ацэньваць’ (ацэньваць, расцэньваць)\ 
3) ‘разбірацца’ : ‘разбірацца’ (разбірацца, разблытваць, унікаць), ‘даследаваць’ 
(аналізаваць, вывучаць, даследаваць); 4) ‘тварыць’ -  у гэтым падкласе трупы 
не выдзяляліся; складаючыя яго дзеясловы разглядаюцца ніжэй.
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