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А.А. Прыгодзіч 

Тапаасновы нямецкага паходжання ў беларускай айканіміі 

У працэсе фарміравання лексічнай сістэмы беларускай мовы важнае 
месца займаюць іншамоўныя запазычанні, якія ўспрымаліся як праз 
пасрэдніцтва іншых моў (найперш польскай і рускай), так і ў выніку непас-
рэдных зносін насельнікаў беларускага краю з іншаземнымі купцамі, пры 
навучанні ў еўрапейскіх універсітэтах і інш. Іншамоўныя запазычанні – прык-
метная з’ява ў тапанімічнай сістэме беларускай мовы, асабліва сярод назваў 
прафесійна-вытворчай семантыкі. У складзе такіх назваў найбольш 
прадстаўнічыя групы ўтвараюць тапаасновы нямецкага паходжання тыпу ры-
мар-, гарбар-, гут-, ліхт- і інш. Прадметам нашага аналізу з’яўляюцца 
тапонімы з асновамі паташ- і гут-. 

1. Тапааснова паташ-. Характар вытворчай дзейнасці, гаспадарча-
бытавы ўклад беларускага селяніна былі цесна звязаны з лесам, сярод якога ён 
жыў. З дрэва вырабляліся разнастайныя прадметы хатняга ўжытку, посуд, мэб-
ля, транспартныя сродкі, прадметы працы, узводзілася жыллё, гаспадарчыя 
памяшканні, выпальваўся прамысловы вугаль і г. д. Рост прамысловасці, 
ажыўленне гандлёвых адносін патрабавалі шырокага выкарыстання прыродных 
багаццяў, у тым ліку і лесахімічнай прадукцыі: смалы, дзёгцю, паташу. У тых 
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раёнах, дзе асабліва быў развіты паташны промысел, некаторыя населеныя 
пункты атрымалі назвы: Пата́ш (Дзятл. р-н), Пата́шня (Асіп. р-н, Мал. р-н, 
Верхн. р-н, Гар. р-н, Гор. р-н, Леп. р-н, Мёр. р-н, Іўеў. р-н), Пата́шня І, ІІ 
(Мёр. р-н). Па дадзеных рэестраў населеных месцаў, у канцы ХІХ – пачатку 
ХХ стст. іх налічвалася каля 20 адзінак. 

Паташ (ням. Pottasche, ад гал. potasch) – рэчыва ў выглядзе белага 
зярністага парашку са шчолачнымі ўласцівасцямі; тэхнічная назва карбанату 
калію [1, с. 178-179]. Паташ (шчолачная соль) выкарыстоўваўся для вырабу 
шкла, мыла, фаянсавай палівы, мыцця воўны, ачысткі сукна, адбельвання і 
фарбавання тканін, у кандытарскай вытворчасці, фармацэўтычнай справе [5, 
с. 392]. Паселішчы Пата́шня атрымалі сваё найменне ад апелятыва вытворча-
га характару паташня / паташнае прадпрыемства – месца выпрацоўкі паташу – 
шляхам тапанімічнай метаніміі. Лічбавае абазначэнне ў тапонімах Пата́шня І, 
Пата́шня ІІ выконвае дыферэнцыйную функцыю, з’яўляючыся сінонімам па-
лярызацыйных прыметнікаў стары – новы. Тапонімы Паташы́ (вар. 
По́ташы), Пата́шнікі, Паташо́нкі (вар. Пата́шанкі) узыходзяць да 
антрапонімаў апелятыўнага паходжання – прозвішча Паташо́нак, вытворнае 
ад лексемы паташ [2, с. 305]. 

2. Тапааснова гут-(а). Вытворчасць шкла на Беларусі вядома з ХІІ ст. У 
ХІV ст. гэты промысел пашыраецца ў вёсках, дзе “шкляры”, або “гутнікі”, 
займаліся вытворчасцю шкляных вырабаў на патрэбу феадалаў. Наяўнасць на 
Беларусі неабходнай сыравіннай базы – шматлікіх радовішчаў фармовачных 
пяскоў, крэйды, вапны, вогнетрывалай і тугаплаўкай гліны – з’явілася неабход-
най перадумовай узнікнення вытворчасці шкла. У ХVIІ – XVIII стст. на 
тэрыторыі Беларусі было каля 70 гут. Яны сталі базай, на якой утварыліся 
шкляныя мануфактуры з падзелам працы і спецыялізацыяй майстроў. Такімі 
буйнымі шклянымі мануфактурамі ў XVIII ст. былі Налібоцкая, Урэцкая, Грод-
зенская, Рагачоўская шкляныя гуты, а таксама ў в. Студзёная Гута (Гом. р-н). 

Аб развіцці і геаграфічным пашырэнні на Беларусі прадрыемстваў па вы-
рабе шкла сведчаць таксама тапанімічныя назвы: Гу́та (Бяр. р-н, Вал. р-н, 
Круп. р-н, Уздз. р-н, Бар. р-н, Брэсц. р-н, Ганц. р-н, Драг. р-н, Лях. р-н, Пруж. р-
н, Б.-Каш. р-н, Ветк. р-н, Нар. р-н, Раг. р-н, Ашм. р-н, Воран. р-н, Дзятл. р-н, 
Іўеў. р-н, Сл. р-н, Паст. р-н, Пол. р-н, Тал. р-н, Уш. р-н, Бых. р-н, Бял. р-н, Кір. 
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р-н, Клім. р-н, Хоц. р-н), Гу́тка (Ветк. р-н, Івац. р-н, Касц. р-н, Чэрык. р-н), 
Гу́тараўшчына (Мсц. р-н, Віл. р-н), Гу́цішча (Жлоб. р-н, Уш. р-н), Гуці́шча (Раг. 
р-н), якія атрымалі сваё найменне ад назвы месца па вырабе шкла ці назвы 
шклопрадпрыемства. 

Лексема гута (лац. gutta – кропля) запазычана праз пасрэдніцтва поль-
скай мовы з нямецкай, у якой яна (Hütte) абазначае шалаш, прытулак, 
металургічны завод. На Беларусі, Украіне і ў Расіі гутамі называлі спецыяль-
ныя памяшканні, у якіх былі ўсталяваны плавільныя печы. На тэрыторыі 
Беларусі гэта лексема ў якасці назвы шклозаводаў фіксуецца ў XІV – XVІ стст. 
[3, с. 90]. 

Тапонімы Гуцькі́ (Гар. р-н), Гут́ары (Паст. р-н) паходзяць ад калектыўнай 
назвы гуцькі. Гуцькі (гутнікі) – рабочыя на гутах – сяліліся “слабодкамі” 
[4, с. 22]. З цягам часу вакол такіх “слабодак” утвараліся паселішчы, за якімі і 
замацаваліся аднайменныя назвы. У сярэдзіне ХХ ст. паселішчаў з асновай гут- 
было каля 40 [2, с. 90]. 

Прастата будаўніцтва гутных памяшканняў, таннае паліва, даступная 
мясцовая сыравіна спрыялі развіццю шклянога промыслу. Шкларобы часта 
наладжвалі вытворчасць шкла на новым месцы. Так, спаліўшы лес у адным 
месцы, яны перацягвалі гуту ў іншыя лясныя мясціны, бліжэй да паліва. Можна 
меркаваць, што сведчаннем міграцыі майстроў-гутнікаў з’яўляецца наяўнасць 
тапонімаў з вылучанай лексічнай асновай. Названыя тапонімы не маюць стро-
гай лакалізацыі, спарадычна яны сустракаюцца на ўсёй тэрыторыі Беларусі. 

Літаратура 
1. Булыка А.М. Слоўнік іншамоўных слоў: у 2-х т. – Т. 2. – Мінск, 1999. 
2. Жучкевич В.А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. – Минск, 1974. 
3. Жучкевич В.А. Общая топонимика. – Минск, 1980. 
4. Модзалевский В. Гути на Чернігівщині. – Киïв, 1926. 
5. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. – Мінск, 1989. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

