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УДК 821.161.3 

М. І. Ляшчук37 
Установа адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны універсітэт», Баранавічы 

ЭТЫМАЛОГІЯ ІМЁНАЎ 

Уводзіны. Кожнага з нас цікавіць, адкуль узялося імя бацькі, матулі, сваё імя. Знайсці правільны адказ не 
зусім проста, цікавасць з часам не праходзіць, не страчваецца на працягу ўсяго жыцця. Некаторыя сем’і імкнуцца 
вытлумачыць, як узнікла нейкая назва, зыходзячы з уласных уяўленняў, інтуіцыі. Аднак кваліфікаваных і дастатко-
вых ведаў для такога роду заняткаў у многіх не хапае. 

За апошні час у беларускім мовазнаўстве з’явілася нямала арыгінальных прац, прысвечаных даследаванню 
спецыфікі ўласных імёнаў, тапанімічных назваў, выдзелілася нават новая галіна мовазнаўства — анамастыка.  

Кожны з нас дакладна ведае, як пішацца яго ўласнае імя, зможа назваць імёны родных, утварыць імя па ба-
цьку ад асабовага імені. Інакш кажучы, ён валодае неабходным мінімумам ведаў пра жыццё імёнаў у беларускай 
мове. Ці многа ведае кожны з нас пра паходжанне, значэнне, гісторыю нашых імёнаў? 

Вучоныя ўстанавілі, што ў імёнах адлюстравана гісторыя, побыт, вераванні, надзеі, узаемаадносіны розных 
народаў, іх гістарычныя кантакты. І, нягледзячы на тое, што ў кожнага народа існавалі свае імёны, агульным для 
ўсіх з’яўляецца адно — усе людзі на Зямлі маюць імёны. 

Імёны і прозвішчы — тое, што адрознівае нас адзін ад аднаго, яны суправаджаюць чалавека ўсё яго жыццё. 
Праз імёны прасочваецца сувязь паміж пакаленнямі: у кожнага з нас ёсць імя па бацьку, мы ўсё жыццё нібы 
дзякуем тым, хто нарадзіў нас.  

На Беларусі ў імёнах адбілася шматвяковая гісторыя еўрапейскіх і некаторых азіяцкіх народаў: наша 
дзяржава знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, і кожныя новыя падзеі, што адбываліся ў свеце, прыносілі ў нашу мову 
новыя словы, новыя імёны.  

Першыя чалавечыя імёны — Адам і Ева, першыя вядомыя імёны з беларускай гісторыі — князь Рагвалод  
і яго дачка Рагнеда. З імёнаў пачынаецца гісторыя чалавецтва, гісторыя нашай дзяржавы, з ведання паходжання 
ўласнага імені павінна пачынацца гісторыя сталення кожнага чалавека. 

Мэтай даследавання з’яўляецца вывучэнне этымалогіі імёнаў, задачай — пазнаёміцца з літаратурай па 
анамастыцы і антрапаніміцы, з тэрміналогіяй па вывучаемай тэме. 

Асноўная частка. Беларуская мова адносіцца да ўсходнеславянскай падгрупы славянскай групы індаеўра-
пейскіх моў. Аднак пасля аналізу аказалася, што пераважная большасць асабовых імёнаў мае неславянскае паход-
жанне. Чаму так адбылося? 

У дахрысціянскую эпоху былі распаўсюджаны такія імёны, якія адлюстроўвалі ў сабе цэлую гаму разнастай-
ных уласцівасцей і якасцей людзей, асаблівасці іх характару, паводзін, фізічныя вартасці, парадак з’яўлення на свет 
і многае іншае (напрыклад, Заяц, Ясень, Дабрыня, Пятак (Пятка), Пяршун, Барсук, Волат). Доўгачаканае дзіця 
называлі Жданам, Чаканам. Часта бацькі «хавалі» за непрыглядным іменем сваё дзіця, лічачы, што такім чынам яны 
аберагаюць яго ад злых духаў. Такія найменні дайшлі да нашых дзён у казках (Іван-дурак) [1, с. 54].  

Калі адбылося хрышчэнне Русі, Візантыйская царква прынесла шмат новых імёнаў — грэчасціх, лацінскіх, 
яўрэйскіх. Канешне, ва ўсіх гэтых народаў імёны мелі пэўнае значэнне, таму што яны ўзніклі, як і найменні ў сла-
вянскіх народаў, з агульных назваў. Аднак пры пераходзе ў іншую мову гэтыя словы станавіліся ўжо ўласнымі імё-
намі. У старажытнасці Візантыя сабрала лепшыя імёны са сваёй і суседніх моў і кананізавала іх (зрабіла 
афіцыйнымі). Усе імёны былі запісаны ў спецыяльныя іменасловы, або святцы. У такіх святцах на кожны дзень 
прыпадала па некалькі імёнаў, а святар пры хрышчэнні дзіцяці выбіраў адно з іх. Гэтыя імёны, што даваліся 
царквой пры хрышчэнні, сталі называцца хрысцільнымі, або кананічнымі. Так, князь Уладзімір атрымаў пры 
хрышчэнні новае імя Васіль, а Рагнеда — Анастасія. Усе іншыя славянскія (іх сталі называць мірскімі) найменні 
людзей былі забаронены [2, с. 93].  

Аднак доўгі час (да царавання Пятра І) большасць насельніцтва карысталася як кананічнымі, так і мірскімі 
імёнамі. Шматлікія крыніцы паказваюць, што мірскія імёны праіснавалі да XVII ст.  

Аднак у XVIII—XIX ст. усе мірскія імёны поўнасцю выйшлі з ужывання. Усе нованароджаныя атрымлівалі 
толькі кананічныя, хрысцільныя імёны. Больш таго, сам спіс імёнаў (святцы) быў вельмі абмежаваны. Вось пра што 
пісала газета «Санкт-Пецярбургскі духоўны веснік» у 189 г.: «Православные имена должны быть даваемы исклю-
чительно в честь святых православной церкви, и строго воспрещается давать имена римско-католические, проте-
стантские и проч.» [3, с. 41]. 

Да 1917 г. імя несла ў сабе і сацыяльную афарбоўку. Даследчык В. А. Ніканаў устанавіў, што ў XVIII ст. 
сялянскіх дзяўчынак часта называлі Васілісамі, Фёкламі, Маўрамі. Дзяўчынка, народжаная ў дваранскай сям’і, такога 
імені атрымаць не магла. Затое ў дваранскіх сем’ях бытавалі тады такія жаночыя імёны, якімі не называлі сялянак: 
Вольга, Кацярына, Аляксандра [4, с. 79]. 

37© Ляшчук М. І., 2016 
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Усё змянілася ў 20-я гг. ХХ ст. Тады распаўсюдзілася барацьба з рэлігіяй, у тым ліку і з царкоўнымі імёнамі. 
Былі распрацаваны «чырвоныя святцы», у якіх прапаноўваліся новыя жаночыя і мужчынскія імёны. Што ж гэта 
былі за імёны?  

Аўтар В. А. Ніканаў у кнізе «Шукаем імя» падзяляе ўсе наватворы на некалькі груп. 
1. Імёны абсалютна новыя, якіх да гэтага часу не існавала. Іх у «чырвоных святцах» было менш за ўсе астатнія.
2. Адны з іх утвораны ад рэвалюцыйных лозунгаў і паняццяў — Акцябрына, Мая. Гэтыя імёны лёгка

ўвайшлі ў мову і дажылі да нашага часу. Так было і з іменем Святлана, прыдуманым і аднойчы выкарыстаным В. А. Жу-
коўскім. Яно ўпершыню з’явілася менавіта ў гэты перыяд, зрабілася самым частым сярод «навічкоў» і нават пера-
гнала па частаце ўжывання многія кананічныя імёны. 

3. Другія — скарачэнні, створаныя або з першых літар асобных слоў, або з першых складоў. Напрыклад,
Уладлен — Уладзімір Ленін; Кэм — камунізм, электрыфікацыя, механізацыя; Мэл — Маркс, Энгельс, Ленін; 
Пяціўчат — пяцігодка ў чатыры гады. 

4. Вялікую групу склалі звычайныя агульныя назвы, ператвораныя ва ўласныя без усялякіх знешніх змен:
Трактар, Геній, Індустрыя, Элегія, Прагрэс, Авангард, Электрыфікацыя. 

5. Самую шырокую групу склалі імёны, новыя толькі на тэрыторыі былой Расійскай імперыі. Яны былі
шырока распаўсюджаны ў іншых дзяржавах, але адсутнічалі ў праваслаўных святцах і таму не маглі быць нашымі 
імёнамі. Так паявіліся жаночыя імёны — Ада, Аза, Венера, Карына, Жанна, Лейла, Элеанора і мужчынскія Аўгуст, 
Альберт, Артур, Эдуард, Роберт. 

6. Самастойнымі зрабіліся былыя формы ад кананічных імёнаў: Аліна, Аліса, Алеся, Рыта, Віця і інш.
Многія такія імёны —«абломкі» прыйшлі да нас з-за мяжы: Ада, Адэль, Інга, Ірма замест поўных Адэлаіда, 
Інгеборг, Ірмгард. 

7. Найменшую групу склалі ўзноўленыя дахрысціянскія імёны, якія былі забаронены праваслаўнай царквой:
Рурык, Руслан, Злата, Лада, Рагнеда, Раксана. 

Ніводнага з вышэйпералічаных імёнаў не было ў святцах. Праўда, большасць з наватвораў так і не прыжылася. 
Засталіся толькі Уладлен, Спартак, Ала, Альбіна, Акцябрына, Артур, Святлана, Роза, Нінель, Карына, Аліна і інш. 
Дадзеныя паказваюць, што на сённяшні час у сучасным грамадстве склаўся дастаткова пастаянны набор мужчынскіх  
і жаночых асабовых імёнаў. Склад мужчынскіх імёнаў вагаецца ад 40 да 80, а жаночых — ад 60 да 120. Асноўную 
частку гэтага спісу прадстаўляюць сабой традыцыйныя праваслаўныя кананічныя імёны [5]. 

Заключэнне. Правёўшы этымалагічны аналіз імёнаў, мы прыйшлі да высновы, што іх вытокі ляжаць у да-
лёкім мінулым. Часта, каб знайсці карані свайго ўласнага імені, трэба прачытаць шмат літаратуры, пазнаёміцца  
з даследаваннямі навукоўцаў, прагледзець перакладныя слоўнікі. 

Мы даведаліся, што абазначаюць імёны людзей, і лічым, што кожны павінен гэта ведаць. Можа здарыцца 
так, што ў пагоні за рэдкім іменем, бацькі выберуць для свайго дзіцяці знешне прывабнае імя і нават не правераць 
яго значэнне. У выніку за прыгожым словам можа хавацца немілагучнае значэнне. Таму, на нашу думку, кожны 
павінен цікавіцца этымалогіяй свайго імені.  

Атрыманыя вынікі можна прапанаваць для шырокага кола чытачоў, усім тым, хто цікавіцца роднай мовай  
і гісторыяй слоў, гісторыяй уласнага імені, складальнікам радаводаў і ўсім жадаючым.  
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А. Д. Марзан, А. И. Шлыкович38 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

СУИЦИД КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

Введение. В данной статье представлено полное определение понятия «суицид», рассмотрены его причины 
среди молодёжи и определены пути решения конфликтов и выхода из стрессовых ситуаций. 

Целью работы является необходимость рассмотрения проблемы суицидального поведения среди молодёжи. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) определить содержание понятий: «суицид», «кон-
фликт», «стресс», 2) выявить причину суицидального поведения в стрессовых ситуациях, найти пути её решения. 

38 © Марзан А. Д., Шлыкович А. И., 2016 
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