
назоўнікаў у гісторыі беларускай мовы. Некаторыя з іх за гэты час змянілі 
(цалкам ці часткова) сваё лексічнае значэнне, аднак захавалі катэгорыю pluralia 
tantum, іншыя выйшлі з ужытку, а некаторыя – наадварот, функцыянуюць і ў 
сучаснасці. Верагодна, дыялектны моўны матэрыял дасць іншыя вынікі пры 
параўнанні такога тыпу назоўнікаў, аднак гэта задача іншага даследавання. 

 
В.М. Чарапко 

ТАПОНІМЫ Ў «СБОРНИКЕ БЕЛОРУССКИХ ПОСЛОВИЦ» 
І.І. НАСОВІЧА 

І «ПОСЛОВИЦАХ РУССКОГО НАРОДА» У.І. ДАЛЯ 

У беларускай дарэвалюцыйнай парэміялогіі этнографу, фалькларысту і 
мовазнаўцу І.І. Насовічу належыць ледзь не самае значнае месца. Ён аўтар 
першага ў гісторыі ўсходнеславянскага мовазнаўства «Сборника белорусских 
пословиц» (С.-Пб., 1874) – самага поўнага звода беларускіх прыказак і прымавак 
сярод іншых беларускіх этнаграфічных зборнікаў ХІХ ст. Рускі парэміялагічны 
матэрыял у ХІХ ст. быў сабраны і апрацаваны У.І. Далем у кнізе «Пословицы 
русского народа» (С.-Пб., 1861-1862). У нашым даследаванні выкарыстана 
наступнае выданне: В.Даль «Пословицы русского народа», М., 1957. 

У парэміях абодвух зборнікаў функцыянуюць надзвычай важныя, 
надзеленыя лінгвакультуралагічнай значнасцю адзінкі – тапонімы, якія 
з’яўляюцца носьбітамі звестак пра традыцыі, звычаі, светапогляд народа, пра 
гістарычныя і сацыяльныя асаблівасці краіны. У нашым даследаванні 
праведзена спроба супастаўляльнага аналізу складу і функцыянальных 
характарыстык тапонімаў, зафіксаваных у зборніка І.І. Насовіча і У.І. Даля. 

У зборніку І.І. Насовіча змешчана звыш 2000 парэмій, у складзе якіх 
сустракаецца каля чатырох дзесяткаў тапанімічных найменняў (з улікам 
паўторных ужыванняў асобных адзінак). У працы У.І. Даля – 1571 парэмійная 
адзінка і больш 550 тапанімічных ужыванняў. 

У зборніку І.І. Насовіча прадстаўлены наступныя тапанімічныя 
разнавіднасці: 

 айконімы, сярод якіх вылучаюцца рэгіянальныя (мясцовыя) назвы 
гарадоў, мястэчак і іншых геаграфічных аб’ектаў: Альбрестово, Несвижъ, 
Кричевъ, Минскъ, Витэпскъ, Вицепскъ, Ворша, Миръ, Полоцкъ, Чавусы, Рясна, 
Голени, Щежери, Рай, Жванецъ, Штаны, Сморгонь, Кобыляны, Дубровны, 
Могилевъ, Мстиславль, Луполовъ і назвы геаграфічных аб’ектаў, якія 
знаходзяцца па-за межамі Беларусі, г. зн. замежныя (небеларускія) тапонімы: 
Москва, Грязь, Римъ, Краковъ, Кiевъ, Полтава, Рига; 

  катайконімы: дубровинцы, могилевцы, мсциславцы; 
  назвы спецыяльных відаў паселішча: Могилево-Братскій монастырь, 

крhпость Воля; 
  урбанонім: Луполовъ (заднhпровская часть Могилева); 
  гідронім: Дунай. 
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  адтапанімічныя назвы (у форме адносных прыметнікаў): Литовскій, 
Московская, Сморгонская, Нhмецкое. 

У «Пословицах русского народа» пераважную большасць складаюць 
назвы гарадоў і рэк, сярод якіх найбольш частотныя Москва, Петербург, 
Новгород, Волга, Россия. Што тычыцца назваў больш дробных геаграфічных 
аб’ектаў (сёлаў, вёсак), то іх ўжыванне ў дадзеным зборніку адзінкавае. Сам 
У.І. Даль у сваіх каментарах тлумачыць гэта тым, што такія тапонімы 
невядомыя за межамі той ці іншай мясцовасці і таму не валодаюць вялікай 
сілай абагульнення. Нават назвы вуліц – яшчэ больш дробных аб’ектаў – 
уключаліся ў рускія прыказкі і прымаўкі часцей. Праўда, гэта тычыцца толькі 
маскоўскіх вуліц, паколькі яны былі шырока вядомыя за межамі сталіцы. 
Напрыклад, Не кручинься, женихи на Пресне есть.  

Відавочна, што тапанімічны матэрыял «Сборника белорусских пословиц» 
І.І. Насовіча ў параўнанні з «Пословицами русского народа» У.І. Даля менш 
прадстаўнічы ў агульных колькасных адносінах, але затое больш разнастайны ў 
тыпалагічным плане. Вялікая колькасць тапанімічных ужыванняў у зборніку 
У.І. Даля абумоўліваецца перш за ўсё частай паўтаральнасцю асобных 
тапонімаў. Да паказальных вынікаў супастаўлення можна аднесці дастаткова 
высокую частотнасць назваў замежных (небеларускіх) населеных пунктаў у 
беларускіх парэміях. У асноўным гэта найменні рускіх, польскіх і ўкраінскіх 
гарадоў). У У.І. Даля ж пераважную большасць складаюць назвы геаграфічных 
аб’ектаў цэнтральнай часткі Расіі, г. зн. рэгіянальныя тапонімы. Ужыванне 
замежных тапонімаў у «Пословицах русского народа» з’яўляецца адзінкавым, і 
тычыцца гэта толькі назваў тых гарадоў, якія паўплывалі на гістарычнае 
развіццё Расіі. Напрыклад, Каменец – венец: кругом вода, а в середине беда. 

Функцыянальнае прызначэнне тапонімаў у прааналізаваных зборніках 
таксама вызначаецца пэўнай спецыфікай. 

У І.І. Насовіча некаторыя тапонімы, якія, на першы погляд, указваюць на 
рэальныя геаграфічныя аб’екты, на самай справе з’яўляюцца вынікам апрацоўкі 
гукавой абалонкі слоў-тапонімаў. Іх ужыванне ў зборніку звязана з новай, 
народнай, этымалогіяй. Такія тапонімы выконваюць функцыю ацэнкі або 
выражэння эмоцый. Напрыклад: 

Въ Кричевъ поhхала. Говорятъ шуточно о женщинh, болhзнующей 
родами, подъ словомъ Кричевъ разумhя крикъ отъ болей при родахъ. Прыказка 
апісвае стан парадзіхі, таму відавочна, што тут тапонім Кричевъ ужыты па 
асацыятыўнай сувязі са словам ‘крычаць’, а не як назва рэальнага аб’екта.  

Шляхомъ-шляхомъ до самой грязи. «Грязь есть деревня на Смоленской 
изъ Мстиславля дорогh» – дае каментар І.І. Насовіч, аднак падае гэты тапонім з 
малой літары, што ўказвае зусім не на геаграфічны аб’ект, а на брудную 
(грязную) дарогу. 

У дадзенай групе прыказак, у якіх назіраецца кантэкставая семантызацыя, 
відавочным з’яўляецца моцны ацэначна-эмацыйны аспект. Так, у згаданых 
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прыказках Грязь – гіпербалізацыя дрэннага стану дарогі, яе бруднасці, Кричевъ 
– у пэўным родзе эўфемізм для апісання стану жанчыны ў час родаў. 

Тапонімы дадзенага зборніка, якія называюць рэальныя геаграфічныя 
аб’екты, у многіх выпадках не маюць дакладнай сувязі з сэнсам прыказак, а 
ўжываюцца, зыходзячы з патрэб у рыфмоўцы: 

Хоць до Кракова, усюдыхъ одзинаково; 
Въ Несвижи людзи хижи…; 
Поhхав за Дунай, и въ двору не думай; 
Рясна пирогами красна. Тут, дарэчы, сам І.І. Насовіч адзначае ў 

каментары, што, нягледзячы на прыказку, у мястэчку Расне няма нічога 
прывабнага. 

Часам такія тапонімы ўжыты ў значэнні агульных назваў. Напрыклад, для 
абазначэння далёкай адлегласці: 

Дурневъ до Москвы не перевhшаешь; 
Пановъ много такихъ, – не перевhшаешь до Москвы; 
Хоць до Кракова, усюдыхъ одзинаково; 
Языкъ и Кіева допытываецца; 
Угадай, земецъ, скольки миль до Вицепску. 
У такіх прыказках тапонімы нават можна замяніць іншымі тапанімічнымі 

адзінкамі, і пры гэтым сэнс прыказкі не згубіцца. 
Зусім іншая справа – гэта тапонімы, якія маюць дакладную гістарычную 

прывязку і іх ужыванне строга матывавана. Яны ўказваюць (ці намякаюць) на 
вядомыя гістарычныя падзеі і з’явы (часцей – войны) і ў дадзеным кантэксце 
з’яўляюцца незаменнымі. Амаль да ўсіх падобных прыказак І.І. Насовіч дае 
падрабязны каментар, у якім тлумачыць ужыванне менавіта гэтага, а не іншага 
тапоніма (асабліва калі размова ідзе пра малавядомыя тапонімы ці пра 
малавядомыя факты, з імі звязаныя): 

Якъ Шведъ подъ Полтавою. Говорятъ о проигравшемся или о 
прокутившемъ все свое имущество. 

Мсциславцы недосhки. Так дразнятъ Мстиславскихъ жителей. Это 
названіе, какъ историческое, напоминаетъ бывшія въ Мстиславлh войны. 

Кепско коло Витэпска, а въ Воршh ещё горши. Пословица, напоминающая 
объ историческихъ военныхъ обстоятельствахъ, случившихся въ этихъ городахъ. 
Нынh говорится насмhшливо на счетъ неудачь въ нhсколькихъ предпріятіяхъ 
или попыткахъ. 

Воля ваша, а Рига наша. Историческая пословица, указывающая на 
уступку польской крhпости Воли въ предмhстіи Варшавы и на взятіе Риги. 
Нынh употребляется при неуступкh  чего либо въ спорном дhлh.  

З прыведзеных прыкладаў відаць, што тапонімы ў парэміях са зборніка 
І.І. Насовіча, акрамя намінатыўнай, выконваюць яшчэ і ў прынцыпе 
нехарактэрныя для анамастычных адзінак ацэначную функцыю і функцыю 
выражэння эмоцый, а таксама ўжываюцца ў значэнні агульных назваў і 
элементаў рыфмоўкі. 
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Адметнасцю ж тапонімаў са зборніка У.І. Даля з’яўляецца тое, што яны ў 
пераважнай большасці выконваюць функцыю называння геаграфічных аб’ектаў, 
найбольш значных і важных для рускага чалавека. Прычым гэтая намінацыя, як 
правіла, паяднаная з шырокім абагульненнем і сімвалічнасцю. Так, у У.І. Даля 
найбольш частотны тапонім Москва (126 ужыванняў!) – увасабленне Расіі, не 
зламанай ворагамі, горада, які вабіць да сябе марай аб лепшым жыцці; Волга 
(30) – таксама сімвал Расіі; Петербург (13) і Новгород (12) – гарады, якія 
з’яўляюцца цэнтрамі гістарычнага развіцця Расіі; Россия (26) – як адлюстраванне 
рускіх традыцый. 

У адзінкавых выпадках геаграфічныя назвы ў «Пословицах русского 
народа» У.І. Даля утрымліваюць і інфармацыю пра гістарычныя падзеі (Это 
сущая переправа через Березину), характарыстыку пэўнай мясцовасці і яе 
жыхароў (Здесь народ – Волга; Вязьма в пряниках увязла; Не кручинься, женихи 
на Пресне есть) і г. д. 

Такім чынам, тапонімы са зборніка І.І. Насовіча вызначаюцца большай 
функцы-янальнай разнапланавасцю ў параўнанні з тапанімічнымі адзінкамі са 
зборніка У.І. Даля. 

Указаная спецыфіка функцыянавання тапанімічных кампанентаў у 
складзе беларускіх і рускіх парэмій перш за ўсё выклікана асаблівасцямі 
нацыянальнага светаўспрымання беларусаў і рускіх. Сваю ролю таксама маглі 
адыграць і некаторыя факты гістарычнага развіцця канкрэтнай тэрыторыі, 
напрыклад, неасвоенасць у ХІХ ст. пэўных расійскіх тэрыторый, велічыня 
плошчы тэрыторыі Расіі, у параўнанні з тэрыторыяй Беларусі, больш цесныя 
сувязі Беларусі з заходнімі краінамі і інш. 

Тапанімічны матэрыял абодвух зборнікаў дэманструе толькі пэўныя 
фрагменты поўнага складу беларускага і рускага тапаніміконаў ХІХ ст. Аднак 
даследаванне тапонімаў, якія ў парэмійных адзінках выступаюць не проста як 
кампанент выслоўя, а як своеасаблівыя памяткі мінуўшчыны, дазваляе зрабіць 
цікавыя высновы этналінгвістычнага характару. Адлюстраваны ў іх 
асацыятыўна-культурны фон перадае інфармацыю пра ўзровень культурнага і 
духоўнага развіцця таго ці іншага народа і дазваляе пабудаваць 
нацыянальную анамастычную карціну свету. 
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