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Онімы з лінгвакраіназнаўчай семантыкай  
у сучаснай беларускай мове

Фралова Н. У., студ. IV к. ВДУ,  
навук. кір. Семянькова Г. К., канд. філ. навук, дац.

Вывучэнне онімаў з лінгвакраіназнаўчай семантыкай у шырокім моў- 
ным кантэксце з’яўляецца адным з актуальных пытанняў беларускага 
мовазнаўства і адным з кірункаў навуковых лінгвістычных даследаванняў.

Узаемадзеянне чалавека і мовы займае цэнтральнае месца ў сучасных 
мовазнаўчых даследаваннях. Асаблівую цікавасць выклікаюць пытанні 
моўнай карціны свету, захавання і адлюстравання ў мове спецыфічнай нацыя-
нальна-культурнай інфармацыі, пошук культурна маркіраваных кампанентаў 
моўных адзінак. Вывучэннем нацыянальна-культурнай семантыкі моўных 
адзінак з мэтай засвойвання іх зместу, адценняў і канатацый на ўзроўні, 
максімальна набліжаным да іх успрымання носьбітамі дадзенай мовы і куль-
туры, займаецца лінгвакраіназнаўства [1].

Шмат якія лексічныя адзінкі беларускай мовы маюць лінгвакраіна- 
знаўчую каштоўнасць, бо служаць для адлюстравання беларускай нацыя-
нальнай культуры. Сказанае найперш мае дачыненне да назваў рэалій ма-
тэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў, імёнаў людзей і геаграфічных 
назваў, а таксама асаблівасцей светаўспрымання беларусаў і іх сацыяль-
ных паводзін.

Найбольшая акумуляцыя этнакультурнай інфармацыі назіраецца ў на- 
мінацыйных адзінках беларускай мовы. Вялікую лінгвакраіназнаўчую 
каштоўнасць маюць беларускія онімы з яскравай нацыянальна-культурнай 
семантыкай, якія адлюстроўваюць шматлікія краіназнаўчыя рэаліі.
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Адной з найважнейшых умоў эфектыўнасці працэсу міжкультурных 
зносін з’яўляецца разуменне людзьмі, якія выраслі ў асяроддзі адной 
нацыянальнай культуры, асноўных фактаў, норм i каштоўнасцей іншай 
нацыянальнай культуры. Для гэтага прызначаны лігвакраіназнаўчы па-
дыход да выкладання i вывучэння мовы як замежнай, які не абмяжоўваец- 
ца толькі засваеннем моўных адзінак i авалоданнем маўленчымі навы- 
камі [2].

Прывядзём асобныя прыклады онімаў з лінгвакраіназнаўчай семан-
тыкай у сучаснай беларускай мове: Уладзімір Караткевіч (класік белару-
скай літаратуры, паэт, празаік, драматург, кінасцэнарыст, публіцыст, пера-
кладчык), Орда Напалеон (беларускі і пoльскі мастак, кампазітар, піяніст 
і педагог), Кірыла Тураўскі (беларускі і ўсходнеславянскі царкоўны дзеяч,  
пісьменнік-прапаведнік, беларускі святы), Івaн Шaмякiн (нapoдны пicьмeннiк 
Бeлapyci, Гepoй Сaцыялicтычнaй Пpaцы, aкaдэмiк НАН Бeлapyci), Леў Са-
пега (палітычны, грамадскі і ваенны дзеяч Вялікага Княства Літоўскага, 
дыпламат), Васіль Цяпінскі (гуманіст-асветнік, пісьменнік, кнігавыдавец, 
прадаўжальнік гуманістычных і культурна-асветніцкіх традыцый Ф. Ска-
рыны), Усяслаў Чарадзей (князь полацкі з роду Ізяславічаў, вялікі князь 
кіеўскі, сын князя полацкага Брачыслава Ізяславіча), Максім Багдановіч 
(беларускі паэт, публіцыст, літаратуразнавец, перакладчык, класік белару-
скай літаратуры, адзін са стваральнікаў беларускай літаратуры і сучаснай 
літаратурнай беларускай мовы).

Такім чынам, онімы займаюць важнае месца ў лексіцы сучаснай белару-
скай мовы, паколькі своеасаблівым чынам указваюць на непарыўную сувязь 
нашай дзяржавы і мовы, маюць высокую лінгвакраіназнаўчую каштоўнасць. 
Сказанае вышэй дазваляе сцвярджаць, што такія адзінкі вартыя глыбокага 
асэнсавання, вывучэння, сістэматызацыі і апісання.
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