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Антрапонімы – асабістыя імёны людзей. Яны ўключаюць у сябе асабістыя імёны і прозвішчы і маюць сваё паходжанне, структуру і варыятыўнасць. Існуюць традыцыйныя кампаненты антрапоніма, з
якіх могуць складацца розныя мадэлі наймення чалавека:
1. Імя – асабістае імя, якое даецца пры нараджэнні, звычайна адно, але ў старажытнасці магло
давацца і некалькі імёнаў. Асабістыя імёны людзі мелі ва ўсе часы, ва ўсіх цывілізацыях. У кожнага
народа яны звязаны з яго культурай, побытам. Для таго, каб якое-небудзь прозвішча з'явілася ў гэтага
народа, неабходны пэўныя культурна-гістарычныя ўмовы.
Любое слова, якім называлі чалавека, людзі пачыналі ўспрымаць як яго асабістае імя, і, такім
чынам, любое слова магло стаць імем.
Асабістае імя служыць для абазначэння асобнага чалавека і дадзена яму ў індывідуальным парадку для таго, каб мець магчымасць да яго звяртацца, а таксама гаварыць аб ім з іншымі. Роля асабістага
імя ў жыцці чалавека вельмі вялікая. Кожнага чалавека можна назваць не інакш як па імені, таму ўсе
яго добрыя або дрэнныя ўчынкі робяцца набыткам галоснасці дзякуючы імя.
Асабістыя імёны ўжываюцца не толькі ў побыце, у прыватных размовах, але і ў дакументах, у розных афіцыйных сітуацыях, у юрыдычнай практыцы, дзе найменшая недакладнасць у запісе выклікае
тыя ці іншыя наступствы. Яны могуць быць моднымі, ці, насупраць, не прымацца грамадствам.
Па структуры імёны размяркоўваліся па:
• знешніх прыкметах дзіцяці, ў залежнасці ад характару і паводзінаў дзіцяці;
• па ўнутраных якасцях;
• па ліку нараджэння дзіцяці;
• па пачуццях бацькоў да народжанага дзіцяці;
• па асацыяцыі з прадметамі навакольнага асяроддзя, у тым ліку імёнамі, звязанымі з жывёльным і раслінным светам;
• па асацыяцыі з прадметамі быту.
2. Прозвішча – перадаецца з пакалення ў пакаленне па мужчынскай лініі. Прозвішча з'явілася
найбольш позна па часе ўзнікнення элементаў назвы людзей. Слова «прозвішча» ўвайшло ў беларускую
мову адносна позна. Яно паходзіць ад лацінскага слова «прозвішча» – сям'я. У беларускай мове часам
ўжываюць гэтае слова з тым жа значэннем: фамільныя рэліквіі, фамільнае срэбра, г.зн. здаўна якія
знаходзіліся ў валоданні дадзенай сям'і.
Антрапонімы займаюць немалаважнае месца ў мове. Гісторыя беларускай антрапаніміі каранямі
сыходзіць у далёкае мінулае і самым цесным чынам звязана з гісторыяй народа і яго мовы.
У цэлым, можна зрабіць выснову, што антрапаніміка – адзін з самых цікавых і актыўна вывучаемых раздзелаў мовазнаўства апошняга дзесяцігоддзя.
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