3. Lachnicki, I.E. Statystyka Gubernii Litwesko-Grodzienskiey / I.E. Lachnicki. — Wilno : Druk.
J. Zawadzkiego, 1817. — 88 s.
4. Gospodyni litewska, czyli nauka utrzymywania porza˛dnie domu i zaopatrzenia go we wszystkie
przyprawy, zapasy kuchenne, apteczkowe i gospodarskie tudzież hodowania i utrzymywania bydla,
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Багатая на падзеi гiсторыя нашага народа, працяглыя кантакты яго з суседнiмi этнасамi
абумовiлi з’яўленне ўнiкальнай сiстэмы беларускiх назваў паселiшчаў, якiя разам са старадаўнiмi дойлiдскiмi збудаваннямi, руiнамi гарадзiшчаў i замчышчаў з’яўляюцца неацэннымi
сведкамi нашай мiнуўшчыны.
У залежнасцi ад спосабу жыцця i мыслення ў розных народаў вызначыўся iндывiдуальны
падыход на называння сваiх паселiшчаў. Зусiм свядома ў iх знаходзiлi адлюстраванне самыя
iстотныя бакi чалавечай дзейнасцi.
Беларусы — нашчадкi летапiсных крывiчоў, дрыгавiчоў i радзiмiчаў — спрадвеку жылi
аселым жыццём, моцна звязаўшы свой лёс з суровымi рэалiямi лясiста-балоцiстага краю.
Важнейшым iх заняткам i клопатам было рольнiцтва — культурнае асваенне лясной зямлi.
У розныя часы пры любой сiстэме земляробства падсечна-агнявы спосаб распрацоўкi лесу
карыстаўся нязменнай папулярнасцю. Адсюль зусiм натуральна, што цэлы пласт беларускiх
назваў паселiшчаў сфармiраваўся менавiта на аснове земляробчай тэматыкi. У яе лексiчным
складзе пазначылiся ўсе асноўныя дзеяннi i працэсы, звязаныя з распрацоўкай лесу пад
ворыва i сенажаць.
Айканiмiя (ад грэч. oikos — «жыллё») — сукупнасць уласных назваў любых населеных
пунктаў на тэрыторыi канкрэтнага рэгiёну.
Айканiмiя, з’яўляючыся натуральным прадуктам моўнай дзейнасцi чалавечага грамадства, параджэннем канкрэтных гiстарычных умоў, аб’ектыўна адлюстроўвае працэс i ўмовы
свайго ўзнiкнення, знаходзiцца ў непарыўнай сувязi з фактамi геаграфii i гiсторыi. Айконiмы ўтвараюцца на кожным этапе жыцця мовы. Таму сучасная айканiмiя ўзыходзiць да
розных перыядаў гiсторыi народа-стваральнiка. У ёй адлюстроўваюцца моўныя асаблiвасцi
не адной якой-небудзь эпохi, а многiх, гэта значыць, айканiмiя непасрэдна звязана з фактамi
гiсторыi мовы.
У залежнасцi ад лексiка-семантычнага складу ўтвараючых асноў выразна вылучаюцца
тры групы айконiмаў:
1. апелятыўнага паходжання;
2. антрапанiмiчнага паходжання;
3. гiдранiмiчнага паходжання.
Айконiмы апелятыўнага паходжання ва ўтвараючай аснове нясуць iнфармацыю аб
прыродна-геаграфiчных умовах жыцця чалавека, аб непасрэднай цi апасродкаванай сувязi
прыродна-геаграфiчных аб’ектаў з практычнай дзейнасцю чалавека, аб сiстэме i характары земляробства, аб лясных, рачных i iншых промыслах старажытных насельнiкаў, аб
розных вiдах прамысловасцi, аб тыпах пасялення, пабудовах i збудаваннях гаспадарчага i
грамадскага прызначэння.
Зараз разгледзiм, якiя назвы населеных пунктаў Стаўбцоўскага раёна адносяцца да
айконiмаў апелятыўнага паходжання: Вугорнае — ад назвы «вугор», «бугор» (узгорак,
грудок); Вышкi — ад назвы «вышка» (высокае месца); Плошчадзi — ад «плоскае, роўнае
месца»; Ласток — ад «ласта» (плоскасць, нiзiна, раўнiна); Дзераўная — вядомая з XVI стагоддзя, назва паходзiць ад слоў «дзёрн» цi «дзiрван», якiя тут у пушчах азначалi месца
нядаўняй раскарчоўкi, разорвання лясных палян; Ляжанец — «поле, якое доўга пуставала,
ляжала аблогай»; Каменка — «камянiстае месца»; Муцьвiца — старабеларускае «мутвiца»
(нiзкае, балоцiстае месца); Пяскi — ад назвы «пясок».
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З агульнай масы чаго-небудзь вылучаецца заўсёды тое незвычайнае, што не падобна
да астатняга. Такiмi на тэрыторыi Стаўбцоўскага раёна былi балоцiстыя, камянiстыя i
пясчаныя глебы, што i адлюстравалася ў вышэйдадзеных назвах населеных пунктаў.
Ва ўтвараючай аснове айконiмаў антрапанiмiчнага паходжання адбiлася складаная
iменаслоўная сiстэма розных эпох. Тут знайшлi адлюстраванне як старажытныя iмёнымянушкi апелятыўнага паходжання, так i хрысцiянскiя ўласныя асабовыя iмёны. Айконiмы
антрапанiмiчнага паходжання данеслi да нас i словаўтваральныя сродкi, уласцiвыя жывой
народнай мове. Да айконiмаў антрапанiмiчнага паходжання ў Стаўбцоўскiм раёне адносяцца
наступныя назвы населеных пунктаў: Алешкаўка — ад iмя Алешка; Апонаўшчына — ад
уласнага iмя Апон, Апоня (вуснамоўны варыянт царкоўнага iмя Афанасiй); Белькаўшчына —
у аснове назвы iмя-мянушка Белька; Мешычы — ад уласнага прозвiшча Мешыч; Монькi —
некалькi родзiчаў па iменi або прозвiшчу iх агульнага продка Монькi; Жаўнеркавiчы —
дзецi, нашчадкi чалавека па iменi або прозвiшчу Жаўнер; Скамарошкi — ад iмя-мянушкi
скамарох, якое давалi людзям вясёлага складу характару; Ждановiчы — дзецi, нашчадкi
чалавека па iменi або прозвiшчу Ждан; Буцькавiчы — дзецi, нашчадкi чалавека па iменi
Буцька; Васiлеўшчына — ад уласнага iмя Васiль; Рудзевiчы — ад уласнага iмя Рудзя,
Рудольф; Мiкулiчы — ад уласнага iмя цi прозвiшча Мiкула, Мiкулiч; Рубяжэвiчы — людзi,
якiя жылi на памежжы дзвюх дзяржаў, княстваў, прыватных зямельных улад; Янкавiчы —
дзецi, нашчадкi чалавека па iменi або прозвiшчу Янка; Зеневiчы — дзецi, нашчадкi чалавека
па iменi або прозвiшчу Зенька, Зянько; Беланоўшчына — ад уласнага прозвiшча Беланоўскi;
Гурнаўшчына — ад iмя-мянушкi Гур.
У прааналiзаваных айконiмах выразна адлюстроўваюцца словаўтваральныя фарманты —
суфiксы -iчы, -шчына. Суфiкс -iч узыходзiць да агульнаславянскага -itj. Спачатку ён абазначаў родавыя цi племянныя сувязi, а пасля — патомка па бацькоўскай лiнii. Множналiкавая
форма з’яўляецца назвай калектыву супляменнiкаў, патомкаў або проста родзiчаў. У славян
яшчэ з часоў патрыярхальных адносiн iснаваў звычай называць месцы пасялення iмёнамi
iх патрыярхаў — заснавальнiкаў родаў i плямёнаў.
Што тычыцца айконiмаў гiдранiмiчнага паходжання, то iх вельмi мала на Стаўбцоўшчыне, нягледзячы на тое, што ў яе межах працякаюць дзве ракi — Нёман i Сула. Да
айконiмаў гiдранiмiчнага паходжання адносяцца назвы: Зарэчча — тое, што знаходзiлася за ракой; Нёман — ад назвы ракi Нёман; Сула — ад назвы ракi Сула; Прудзiшча —
месца, дзе быў пруд, запруда. Лексiка, пакладзеная ў аснову названай групы айконiмаў,
агульнабеларуская, вядомая на ўсёй тэрыторыi.
Усе айканiмiчныя праблемы знаходзяцца зараз у кампетэнцыi айканiмiкi — комплекснай
навуковай дысцыплiны, якая сфармiравалася на сумежжы некалькiх навук: лiнгвiстыкi,
гiсторыi, этнаграфii, геаграфii i фалькларыстыкi. Айканiмiка ўстанаўлiвае генетычныя
i семантычныя сувязi ўласных геаграфiчных назваў з iх агульнамоўнымi эквiвалентамi.
Але ўнутрылiнгвiстычныя з’явы, як правiла, дыктуюцца i рэгулююцца пазалiнгвiстычнымi
фактарамi. Галоўнымi пабуджальнымi матывамi найчасцей з’яўляюцца грамадскiя ўмовы. У
якiм бы аспекце нi вывучалiся айконiмы, iх нельга ўявiць у адрыве ад сацыяльна-эканамiчнай
i палiтычнай гiсторыi грамадства, ад яго культурных каранёў. На ўсiх этапах лёс айконiмаў
вызначаецца формай сацыяльнай арганiзацыi, характарам грамадскiх i вытворчых адносiнаў,
асаблiвасцямi сiстэмы земляробства, землеўладання i землекарыстання. Прымяненне метаду
гiстарычнага аналiзу iстотна дапамагае раскрыццю сэнсу айконiма. Дзякуючы яму можна
высветлiць эвалюцыю i трансфармацыю айконiма, узнавiць сацыяльнае асяроддзе, якое
абумовiла яго з’яўленне.
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