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Неафіцыйныя найменні ў антрапаніміі вёскі Кісялі 
Мінскага раёна Мінскай вобласці 

Сучасныя неафіцыйныя найменні ўтвараюць дастаткова разгалінаваную 
сістэму, у якую ўваходзяць індывідуальныя імёны-характарыстыкі (мянушкі); 
групавыя і родавыя празванні; імёны, якія адлюстроўваюць становішча чалаве-
ка ў сям’і (імёны мужа і жонкі, імёны нашчадкаў па продках) або яго грамадскі 
статус (сацыёнімы) [2, с. 493].  

У гаворцы в. Кісялі Мінскага раёна Мінскай вобласці адзначана большасць 
з пералічаных тыпаў неафіцыйных найменняў5. 

Зафіксаваныя ў вёсцы мянушкі, г. зн. асаблівага тыпу найменні людзей, 
якія ўзыходзяць да апелятыўнай лексікі і валодаюць дастаткова празрыстай ма-
тывацыяй [3, с. 12], можна падзяліць на наступныя групы: 

 Мянушкі, матываваныя асаблівасцямі характару, звычак (у тым ліку 
спецыфічных маўленчых рыс) і г.д. – найбольш прадстаўнічая група мянушак 
жыхароў: Зык (Ён такі быў рухавы чалавек, і гаспадар добры, але ж яму нічога 
ні патрапіць, ні сказаць, ні зрабіць! Калі што ні так, ён і крычаў на ўсіх, і 
бегаў, і рукамі махаў… Ну і ўсе неяк яго пабаіваліся зачапіць, ні зналі як яму 
што сказаць, калі што ні так, дык гаварылі: “Во, зык! Ні зачапі яго…” Зык – 
гэта як авадзень. Муха такая вялікая… Як укуся, дык тады ўжо чалавеку… і 
зуд бярэ, і чэшыцца – [ВТП]); Пшэчка (Дзьве дзяўчыны сюды замуж выйшлі, з 
Заходняй Беларусі. Ну і адну празвалі…Сонька Пшэчка: што яна адтуль, з За-
ходняй. Хоць яна і ні каталічка, праваслаўная. Ну так яе ўжо звалі. Ну а яна і 
не крыўдзіцца – [ВТП]); Туплік (Хадзіў такі стары дзядок, тупаў усё, з палкай. 
Сівы, барада доўгая была ў яго. Ну і тупаў, таптаўся ўсё на адным месце, вот 
і празвалі яго Туплік – [ВТП]); Лютак (быў надта люты, злосны) і інш. 

Да гэтай жа групы можна аднесці мянушкі, матываваныя асаблівасцямі 
маўлення чалавека, напрыклад, калі ў аснову мянушкі пакладзена адно 
частапаўтаральнае слова: Знаіш (Як ішчэ маладзейшы быў… ну пры размове 

                                                
5 Фактычны матэрыял для артыкула запісаны ад Кулаковіч Марыі Пятроўны [далей – КМП], 
Вітушка Тамары Пятроўны [далей – ВТП]. 
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была такая звычка дабаўляць слова “знаіш, знаіш…” І тожа звалі яго Знаіш – 
[ВТП]). А ў адным выпадку прыезджая жанчына ўжыла ў размове слова, якое 
было незнаёмае і незразумелае для жыхароў вёскі, якое і лягло ў аснову яе 
мянушкі – Валізка. 

 Мянушкі, матываваныя характэрнымі знешнімі рысамі: Куксан (Яму сяч-
карняй пальцы адсекла… рука была як кукса – [КМП]);  Панок (…пашылі яму 
нейкае як бы… палітончык такі, даўгаваты… можа на выраст, ці як … ну не 
насілі ж дзеці такіх паліто, ну а ён ужо выглядаў як панок малы – [ВТП]; Пуп 
(Малы… ні рос – [ВТП]); Авечачка (… малая такая, тоўсценькая, разгавор 
такі нейкі, як бы бляяла… – [ВТП]); Мошачка (Яна сама была такая – і дроб-
ненькая, і чарнявенькая, кругленькая, і вочкі круглыя, і валасы чорныя…Такая 
старацельная, як мошка – [ВТП); Рыбка (Яна была такая тонкая, плоская… і 
тожа вот юркая. І ў гульнях яна выйдзе першая, і, як кажуць, выслізне… і на 
рабоце, і ў лесе ж гэтым… – [ВТП]); Чабурашка (знешняе падабенства з ка-
зачным персанажам); Чырвоная Шапачка (наяўнасць галоўнога ўбору чырво-
нага колеру) і інш. 

 Адпрозвішчныя мянушкі. Гэтая група самая малаколькасная, выяўлена 
толькі 2 выпадкі падобных найменняў: мянушка Міланчык ад прозвішча 
Мілановіч, Рытан ад Рытановіч. 

Распаўсюджанымі ў в. Кісялі з’яўляюцца і сямейныя празванні, а 
менавіта: празванні жонкі па мужу, празванні дзяцей па бацьку, празванні 
нашчадкаў па продку.  

У такой сістэме іменавання жанчыну часцей за ўсё называюць па імені му-
жа. Утварэнне такой формы адбываецца з дапамогай суфіксаў -іх- (-ых) (най-
больш распаўюджанага на беларускай тэрыторыі) і -ав (характэрнага для 
Міншчыны і Гродзеншчыны) [Słowiańska onomastyka: 439]: Міхаіл  Міхаіліха; 
Ілля, Іллюк  Іллючыха; Адам  Адамава; Іван  Іванава. Жонку могуць на-
зываць таксама па прозвішчы мужа: Грышэль  Грышаліха, Грышалёва; 
Дулькевіч  Дулькевічыха, Дулькевічава; Камейка  Камейчыха, Камейкава 
або яго мянушцы: Настоўнік  Настоўнічыха, Настоўнікава. 

Адзначаны таксама сямейныя празванні дзяцей, так званыя патронімы – 
найменні, у аснове якіх імя бацькі ці продкаў па бацькоўскай лініі [1, с. 104]. 
Утвараюцца гэтыя формы як ад поўных імёнаў, так і ад памяншальна-
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ласкальных формаў. Характэрна, што ў лакальнай антрапанімічнай сістэме дас-
ледаванай вёскі патронім ўжываецца ў шырокім сэнсе – найменні продка-
мужчыны пераходзяць не толькі на дзяцей, але і на ўнукаў і нават на праўнукаў. 
Прасочваюцца цэлыя іменалагічныя ланцужкі: Піліп  яго жонка – Піліпава  
дзеці і ўнукі – Піліпавы; Пётр (Пётра, Пётрачка)  яго жонка – Волька Пёт-
рачкава  дзеці і ўнукі – Пётрачкавы.  

Іменаванне дзяцей можа адбывацца і паводле мянушкі бацькі па розных 
мадэлях: Знаіш (бацька)  Знайішава (дачка), Пуп  Пупчышын, Туплік  
Туплікав, Чабурашка  Чэбік Чэба.  

Выяўлены некалькі выпадкаў іменавання дзяцей паводле імені маці, калі 
яна гадавала іх адна (Альзюніны, Альзюньчыны, Барбарыны, Юстыніны). 

Варта звярнуць увагу на адзін цікавы выпадак: дачку называлі іменем маці 
(Зося  Тэкля). Аповеды інфармантаў дазваляюць разважаць наступным чы-
нам: у адной хаце жылі дзве жанчыны з іменем Зося (сястра і жонка гаспадара), 
таму для размежавання адну з іх празвалі іменем яе маці – Тэкля, прычым 
інфарманты кажуць і пра знешняе падабенства дачкі да маці. 

Даследаваны матэрыял паказаў, што ў асобным населеным пункце 
агульнабеларускія асаблівасці ўтварэння і функцыянавання неафіцыйнага 
іменніка праяўляюцца ў праламленні праз мясцовую спецыфічную прызму. Гэ-
та невыпадкова, бо мянушкі і празванні – не ўзнаўляльныя адзінкі, а непасрэд-
ны прадукт жывой іменалагічнай творчасці, народнага метафарычнага мыслен-
ня. Таму вывучэнне лакальнай сістэмы неафіцыйных найменняў можа паспры-
яць выяўленню беларускай антрапанімічнай унікальнасці і нацыянальна-
моўнай адметнасці ў цэлым. 
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