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кай ССР. Папярэдне пытанне заслухоўвалася 
на пасяджэннях кафедраў рускай і беларускай 
моў, дзе таксама было вырашана станоўча. Па-
сля пратакольнага абмеркавання ўсе 23 члены 
Савета падтрымалі ініцыятыву кіраўніцтва. Пад-
ставай для гэтага сталі значныя навуковыя за-
слугі С. Бархударава на ніве даследавання раз-
настайных праблем гісторыі і сучаснага стану 
рускай мовы, яго значная вучэбна-метадычная і 
грамадска-палітычная праца ў Беларусі, а такса-
ма шчырая зацікаўленасць прафесара ў развіцці 
беларускай культуры і падрыхтоўцы нацыяналь-
ных лінгвістычных кадраў.

Аднак занятасць і неабходнасць частых па-
ездак у Мінск вымусілі С. Бархударава хадайні-
чаць аб змяншэнні вучэбнай нагрузкі па кафед-
ры рускай мовы з 1 верасня 1947 г. на 1/2 стаўкі 
прафесара. З 1 верасня 1948 г. Сцяпан Рыгоравіч 
увогуле перайшоў на пагадзінную аплату, у хут-
кім часе актыўнае супрацоўніцтва спынілася.

Асноўным вынікам навукова-педагагічнай 
працы прафесара Бархударава ў Мінску стала 
падрыхтоўка ім некалькіх буйных спецыялістаў 
у галіне славістыкі. 

Так, пад яго кіраўніцтвам у даволі сціслыя 
тэрміны завяршыў кваліфікацыйнае даследа-
ванне М. Булахаў. У водгуку навуковага кіраўні-
ка адзначаецца: “Тав. М. Г. Булахаў выдатна за-
кончыў увесь свой кандыдацкі мінімум, нягле-
дзячы на яго даволі шырокі аб’ём. Напісаў амаль 
палову сваёй дысертацыі і заканчвае другую 
палову. Спадзяюся, дысертацыя будзе добрая. 
Паколькі тэрмін аспірантуры тав. Булахава сы-
ходзіць у сакавіку месяцы, то, натуральна, ён 
зможа абараніць сваю дысертацыю на некалькі 

месяцаў пазней пасля заканчэння аспірантуры. 
4/ІІ-49 г.” [1, арк. 51].

На пасяджэнні Вучонага савета Інстытута 
мовы, літаратуры і мастацтва АН БССР 7 чэр-
веня 1950 г. пры аднагалосным тайным галаса-
ванні М. Булахаву была прысуджана вучоная 
ступень кандыдата філалагічных навук за працу 
«Исследование лексики Д. И. Писарева (“Реа-
листы”)». На гэтым жа пасяджэнні кандыдатам 
навук стаў і другі аспірант Бархударава М. Гур-
скі па выніках абароны даследавання “Сложные 
синтаксические конструкции с подчинительны-
ми союзами што и каб в современном белорус-
ском литературном языке”.

На жаль, у сучасным грамадстве недараваль-
на мала ўвагі аддаецца пытанням гісторыі на-
вукі, у тым ліку і мовазнаўства. Разам з тым, 
даўно наспела патрэба канцэптуальнага асэн-
савання наяўных навуковых кірункаў у іх рэт-
распектыве – з улікам не толькі канкрэтных на-
вуковых фактаў (праектаў, публікацый, дысер-
тацыйных работ), але і прычын гэтых фактаў, а 
таксама іх вынікаў. Вырашыць гэтую складаную 
задачу можна толькі праз даследаванне канкрэт-
нага ўкладу ў тэорыю і практыку лінгвістыкі, 
зробленага найбольш аўтарытэтнымі айчынны-
мі і замежнымі вучонымі.
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Дзмітрый ДЗЯТКО, 
кандыдат філалагічных навук.

Аўтар ахвяруе ганарар на развіццё часопіса.

Самабытнае слова

КАНАТАЦЫЙНЫЯ ЎРБАНОНІМЫ МІНСКА 
Як вядома, вывучэнне тапонімаў і мікрата-

понімаў важнае і карыснае для самых розных 
галін навукі. Па іх можна аднавіць некаторыя 
асаблівасці старажытнай мовы на пэўнай тэ-
рыторыі, акрэсліць межы яе распаўсюджвання, 
акрамя таго, мікратапонімы дапамагаюць вы-
светліць пытанні засялення і этнагенезу асобных 
народаў, гэта неацэнная крыніца для гісторыі 
мовы і гістарычнай дыялекталогіі. Сёння ана-
масты і даследчыкі субстандарту актыўна вы-
вучаюць неафіцыйныя анамастыконы гарадоў. 
Апошняе дзесяцігоддзе адзначылася стварэннем 
слоўнікаў субстандартнай лексікі [4, 5], яе ўклю-
чэннем у слоўнікі жаргонаў [2, 3], публікацыямі, 
прысвечанымі аналізу гэтай з’явы. Сістэмнае ж 
асэнсаванне неафіцыйных гарадскіх анамасты-

конаў розных рэгіёнаў (у тым ліку Беларусі), іх 
поўнае апісанне яшчэ неабходна зрабіць [7]. 

Мэта нашага даследавання – вывучэнне і 
аналіз неафіцыйнай мікратапаніміі горада Мін-
ска. У задачы даследавання ўваходзіла акрэслен-
не асноўных паняццяў і катэгорый; збор матэ-
рыялу (анкетаванне); класіфікацыя сабранага 
матэрыялу; вызначэнне асноўных шляхоў і спо-
сабаў утварэння неафіцыйных мікратапаніміч-
ных найменняў; стварэнне слоўніка неафіцый-
ных мікратапонімаў Мінска. 

У межах даследавання праведзена анкетаван-
не студэнтаў III – IV курсаў факультэта бела-
рускай і рускай філалогіі, а таксама іншых фа-
культэтаў Беларускага дзяржаўнага педагагічна-
га ўніверсітэта імя Максіма Танка, падчас якога 
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зроблена спроба выявіць неафіцыйныя мікрата-
понімы Мінска (зафіксавана больш за 200). 

Неафіцыйныя назвы гарадскіх аб’ектаў (гутар-
ковыя ўрбанонімы) сталі прыцягваць увагу лінг-
вістаў, фалькларыстаў, культуролагаў і сацыёлагаў 
з апошняй чвэрці XX ст. Складанасць даследавання 
неафіцыйных мікратапонімаў звязана, у першую 
чаргу, з адсутнасцю неабходнага матэрыялу, з цяж-
касцямі падрыхтоўкі слоўнікаў гарадскога маўлен-
ня, агульнага арго. Акрамя таго, гэта надзвычай ру-
хомы матэрыял, які пастаянна абнаўляецца: многія 
неафіцыйныя мікратапонімы хутка сыходзяць са 
штодзённай гаворкі, замяняючыся новымі.

Акрэслім некаторыя асноўныя паняцці і ка-
тэгорыі. Мікратапонім (ад грэч. micros ‘малы’ + 
topos ‘мясціна’ + onyma ‘імя’) – адзін з відаў тапоні-
маў; уласная назва дробнага (часцей) фізіка-ге-
аграфічнага аб’екта, (радзей) аб’екта, створанага 
чалавекам, якая мае даволі вузкую сферу выка-
рыстання. Урбанонім (ад грэч. urbanus ‘гарадскі’ + 
onyma ‘імя’) – разнавіднасць тапоніма, уласнае імя 
любога ўнутрыгарадскога аб’екта. Да ўрбанонімаў 
адносяцца назвы вуліц, плошчаў, завулкаў, кварта-
лаў, мікрараёнаў, асобных дамоў, магазінаў, кафэ, 
рэстаранаў і г. д. Усю сістэму (сукупнасць) улас-
ных імёнаў, што служаць для наймення ўнутры-
гарадскіх аб’ектаў, называюць урбананіміконам. 
Навука, якая вывучае ўрбанонімы, атрымала на-
зву ўрбананімікі [1]. У сучаснай мікратапаніміцы 
ўрбанонімы прадстаўлены ў якасці складаных эле-
ментаў пастаянна зменлівай сістэмы.

Неафіцыйныя назвы дробных унутрыгарад-
скіх аб’ектаў (плошчаў, вуліц, будынкаў і г. д), якія 
выкарыстоўваюцца ў вусным маўленні жыхароў 
горада, вывучае так званая гарадская неафіцый-
ная мікратапаніміка (гарадскі фальклор). Гу-
тарковыя ўрбанонімы ўтрымліваюць багатую 
інфармацыю пра гісторыю горада і яго сучаснае 
жыццё, пра развіццё культуры, а таксама, што 
вельмі важна, пра новыя тэндэнцыі ў развіцці 
мовы; яны адлюстроўваюць псіхалогію гарадскіх 
жыхароў, асаблівасці мясцовага ладу жыцця і г. д. 
Падобныя мікратапонімы вядомыя абмежавана-
му колу людзей, тым, хто жыве ў пэўным населе-
ным пункце. Асноўная група людзей, якія ўжы-
ваюць неафіцыйныя мікратапонімы, – моладзь. 

Жыхары горада даюць свае назвы або транс-
фармуючы афіцыйнае найменне, або ствараючы 
зусім новае імя, не звязанае з афіцыйным. У та-
кой крэатыўнай дзейнасці выяўляюцца і магчы-
масці словаўтваральнай сістэмы мовы (асабліва 
гутарковыя словаўтваральныя тыпы і мадэлі), і 
яе лексічнае багацце [6], і экспрэсіўныя магчы-
масці. Большую частку гарадскіх неафіцыйных 
мікратапонімаў можна разглядаць як канатоні-
мы (канатацыйныя онімы), якія даюць харак-
тарыстыку гарадскім аб’ектам у жартаўлівай і 

іранічнай або зніжанай афарбоўцы, нясуць да-
датковыя звесткі пра адпаведныя аб’екты на ас-
нове якіх-небудзь адметных рыс.

Як сведчыць сабраны матэрыял, вылучаецца 
некалькі тэматычных груп неафіцыйных гарад-
скіх мікратапонімаў. 

Назвы частак тэрыторыі горада – мікрараё-
наў, раёнаў, кварталаў, паркаў, сквераў і г. д. (ха-
ронімы): Чыкага, Чыжы – мікрараён Чыжоўка; 
Рыа-дэ-Шабанэйра, Гарлем – мікрараён Шабаны; 
Курасы – мікрараён Курасоўшчына; Серабронкс, 
Сербія – мікрараён Серабранка; Лашара, Лош-
Анджэ лес – мікрараён Лошыца; Лужок, Зялён-
ка – мікрараён Зялёны Луг; Малібу, Маліна, Ма-
лява – мікрараён Малінаўка; Масюкі – мікрараён 
Масюкоўшчына; Сухары – мікрараён Сухарава; 
Шарыкі – раён шарыкападшыпнікавага завода; Ка-
мароўка, Камары – раён Камароўскага рынка; Трой-
ка – Траецкае прадмесце; Горкаў – парк Горкага; 
Чэлюсці – парк Чалюскінцаў; Лошынка – Лошыцкі 
парк; Капейка – Міхайлаўскі сквер; Карлачка – раён 
вуліцы Карла Лібкнехта; Філара, Філа – пляцоўка 
перад Белдзяржфілармоніяй; Рэйхстаг – дыскатэ-
ка на тэрыторыі парка Чалюскінцаў; Дошкі – ад-
крытая танцпляцоўка ў парку Чалюскінцаў; Карчы, 
На карчах – танцпляцоўка ў парку 50-годдзя Каст-
рычніка (былая лесапаркавая зона стадыёна “Трак-
тар”); На паркеце – танцпляцоўка ў ДК прафсаю-
заў на праспекце Незалежнасці; Балота, Затока, 
Затон – раён ракі Свіслач; Аўтаз – раён Мінскага 
аўтамабільнага завода; Дзясяты, Дзясятка – раён 
па вуліцах Асаналіева, Сярова і прылеглых вулач-
ках; Цэнтр – квартал праспекта Незалежнасці ад 
вуліцы Энгельса да вуліцы Леніна; Грушаўка – раён 
вуліцы Грушаўскай; Ангара – раён вуліцы Ангар-
скай; Воўчая гара – гара, на якой стаіць гасцініца 
“Планета”; Кальва – Кальварыйскія могілкі; Пані-
коўскага сквер, Панікоўка, Паніка – частка Аляк-
сандраўскага сквера, дзе стаіць скульптура хлоп-
чыка з лебедзем; Пасёлак – раён трактарнага за-
вода; Пушка – раён станцыі метро “Пушкінская”; 
Розачка – раён вуліцы Розы Люксембург; Стара-
жоўка – тэрыторыя ў раёне гасцініцы “Беларусь”, 
царквы Марыі Магдалены, Старажоў скай вуліцы; 
Шанхай – раён усходняй часткі вуліцы Захарава; 
Юбілейка – раён Юбілейнай плошчы; Фінская за-
праўка – месца ў раёне футбольнага манежа побач 
з аўтацэнтрам “Таёта” і інш. 

Назвы лінейных аб’ектаў горада – вуліц, за-
вулкаў, трактаў, праспектаў (гадонімы): Кырла-
мырла, Карла-марла, Курлы-мурлы – вуліца Карла 
Маркса; Лагойка – Лагойскі тракт; Альшэва – вулі-
ца Альшэўскага; Ангарка – вуліца Ангарская; Каз-
лабродская – вуліцы Казлова і Даўгабродская (адна 
лагічны працяг другой); Каржы – раён вуліцы Кар-
жанеўскага; Софачка – завулак Соф’і Кавалеўскай; 
Цэнтралка – вуліца Цэнтральная; Маяк, Маякоў, 
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Маякоўка – вуліца Маякоўскага; Брадвей, Брод – 
частка праспекта Незалежнасці ад галоўпаштамта 
да станцыі метро “Кастрычніцкая”; Мяса – вуліца 
Мяснікова; Стаметроўка – частка праспекта Не-
залежнасці ад цырка да плошчы Перамогі; Чэпе-
ладзэ – вуліца Чыгладзэ і інш.

Назвы будынкаў – дамоў, магазінаў, гасцініц, 
кафэ, устаноў і г. д. (эргонімы, ойкадамоні-
мы): Алмаз, Алмаз ведаў, Чупа-чупс, Кубік Рубіка, 
Нацыя налка – Нацыянальная бібліятэка Беларусі; 
Бігудзі – будынак па вуліцы Ляшчынскага; Поле цу-
даў – частка кірмашу ў Ждановічах; Прэзідэнцыя – 
будынак Адміністрацыі Прэзідэнта; Валадарка – 
турма па вуліцы Валадарскага; Акрэсціна – турма 
(прыёмнік-размеркавальнік) у завулку Акрэсціна; 
Валодзька – крама “Валгаград”; Вароты, Чаравікі – 
два будынкі па вуліцы Кірава (іх называюць “варо-
тамі горада” ў турыстычным асяроддзі, а ў наро-
дзе – “чаравікамі”); Батарэйка – кафэ “Батлейка” 
каля Дома друку; Вежа “святога” Лаўрэнція (вежа 
Цанавы) – вежа на рагу будынка КДБ; Долар (Зіг-
заг поспеху) – $-падобны жылы дом № 15 па вулі-
цы Кульман паблізу Камароўскага рынка, а так-
сама дом № 16 па вуліцы Магілёўскай; Флакон – 
вышынны будынак па вуліцы Мельнікайтэ; Мед, 
Медун, Медзік – Беларускі дзяржаўны медыцынскі 
ўніверсітэт; Кулёк – Беларускі дзяржаўны ўніверсі-
тэт культуры і мастацтваў; Пед, Школка, Педун – 
Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт; Ка-
за – канцэртная зала “Мінск”; Калізей – паркінг 
у некалькі паверхаў; Асліныя вушы – два высокія 
аднолькавыя будынкі на рагу вуліц Сурганава і 
Акадэмічнай, адзін з якіх належыць Акадэміі на-
вук, другі – факультэту міжнародных адносін БДУ 
(будынкі аб’яднаны паміж сабой перамычкай); Ка-
меньчыкі – рэстаран “Каменная кветка”; Карабель-
цірыба, Карабель – вучэбны корпус БНТУ на прас-
пекце Незалежнасці каля станцыі метро “Усход”; 
Караблік – вышынны дом у раёне станцыі метро 
“Фрунзенская”, верх якога сваімі абрысамі нагадвае 
карабель; Кітайская сцяна, Брэсцкая крэпасць, Бас-
тылія – комплекс будынкаў з чырвонай цэглы па 
вуліцы Максіма Танка; Кішка – гастраном “Цэнт-
ральны”; Кукурузы – дамы па вуліцы Веры Хару-
жай, якія нагадваюць кукурузныя катахі; Курыл-
ка – кальян-бар; Магіла – карпусы БДПУ па вуліцы 
Магілёўскай; Мак, Макдак, Макдон, Даблдональдс – 
сетка рэстаранаў “МакДональдс”; Мяса – карпусы 
БДПУ па вуліцы Мяснікова; Падкова – жылы бу-
дынак на скрыжаванні вуліц Кірава і Свярдлова; 
Радзік – універсам “Радзівілаўскі”; Рубель – універ-
сам “Рублёўскі”; Саркафаг, Маўзалей, Даўгабуд – 
Палац Рэспублікі; Слупок – 1-ы корпус БДПУ; Ты-
танік – гандлёвы цэнтр “Тытан”; Шайба – клуб і 
казіно “West World Club”; Шапка Манамаха, Цюль-
пан, Каракаціца – выставачны комплекс “БелЭкс-
па” на праспекце Пераможцаў; Кансерва – кансер-

ваторыя (Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі); 
Пентагон – штаб Беларускай ваеннай акругі, які 
знаходзіцца на перакрыжаванні вуліц Куйбышава 
і Камуністычнай; Пад шпілем – гастраном на ра-
гу вуліц Чырвонай і Камуністычнай у будынку са 
шпілем (спічаком); Саха – Беларускі дзяржаўны аг-
рарны тэхнічны ўніверсітэт; Стольнік – універсам 
“Сталічны” паміж ЦУМам і філармоніяй; Шарыкі – 
шарыкападшыпнікавы завод; Юбілейка – гасцініца 
“Юбілейная” на праспекце Пераможцаў і рэстаран 
гэтай гасцініцы; Чырвоны касцёл – касцёл Святых 
Сымона і Алены і інш.

Назвы плошчаў і кірмашоў (агаронімы): 
Плош ка – плошча Незалежнасці; Круглая – 
плошча Пе ра мо гі; Жданы, Жданікі, Жданкі – 
кірмаш у Жда но ві чах; Камароўка – Камароўскі 
рынак; Чэрвень ка – Чэр веньскі кірмаш; Лябяж-
ка – Лябяжскі кірмаш і інш. 

Назвы станцый метро: Каменка – “Камен-
ная горка”; Пушка, Пушкары – “Пушкінская”; 
Спортдэпо – “Спартыўная”; Скунсаўшчына – 
“Кунцаўшчына”; Укусі мяне, павук, Акадэмка – 
“Акадэмія навук”; Пятроўка – “Пятроўшчына”; 
Хрушаўка – “Грушаўка”; Які – “Плошча Якуба 
Коласа”; Безнадзёжная – “Маладзёжная”; Ма-
гілёўка – “Магілёўская”; Курцізанская – “Пар-
тызанская”; Аўтаз – “Аўтазаводская”; Мошчы 
Ленана – “Плошча Леніна”; Інстытут сепуль-
туры – “Інстытут культуры”; Пукінская – “Пуш-
кінская”; Хрундзельская – “Фрунзенская” і інш. 

Назвы водных аб’ектаў (гідронімы, урба-
нагідронімы): Камса, Камсамолка – Камсамоль-
скае возера; Мухля – невялікі вадаём побач з кі-
натэатрам “Сучаснік”, а таксама вадаём па вулі-
цы Волаха і інш.

Назвы помнікаў, скульптур: Нулявы – “нуля-
вы” кіламетр на Кастрычніцкай плошчы; Пуп, Пуп 
зямлі – помнік на Кастрычніцкай плошчы, адкуль 
пачынаюцца ўсе дарогі; Ружачкі – месца каля пом-
ніка загінулым падчас даўкі 30 мая 1999 г. каля 
ўваходу на станцыю метро “Няміга” з боку плош-
чы 8 Сакавіка; Феміда і спонсары – статуя, якая 
стаіць на даху будынка МУС; Жалезны Фелікс – 
бюст Ф. Дзяржынскага насупраць будынка КДБ 
Беларусі; Чупа-чупс – скульптура ў цэнтры плат-
формы станцыі метро “Плошча Леніна” і інш.

Назвы некаторых месцаў сустрэч: Труба – 
падземны пераход паміж будынкам Нацыяналь-
нага банка і ГУМам; Круг, Кальцо – вестыбюль, 
які злучае станцыі метро “Купалаўская” і “Кас-
трычніцкая”; Кішка – пераход паміж “Купалаў-
скай” і “Кастрычніцкай”; Гарбаты мост – мост 
да Вострава Слёз; Квадраты – лавачкі па левым 
баку Палаца Рэспублікі, размешчаныя квадра-
тамі; Гадзіннік, Пад гадзіннікам – месца на пера-
крыжаванні вуліцы Леніна і праспекта Незалеж-
насці каля рэстарана “МакДональдс” і інш. 
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Трэба адзначыць, што большая частка з пе-
ралічаных урбанонімаў выкарыстоўваецца прад-
стаўнікамі ўсіх пакаленняў, але ёсць мікратапоні-
мы, характэрныя для маўлення толькі маладых 
людзей (Чэлюсці, Рэйхстаг, Чупа-чупс) або толькі 
людзей пераважна сталага ўзросту, старажылаў 
(Круглая плошча, Пад шпілем, Вежа “святога” 
Лаўрэнція). Многія ўрбанонімы ўтвараюць сі-
нанімічныя рады, напрыклад: Шапка Манама-
ха, Цюльпан, Каракаціца – выставачны комплекс 
“БелЭкспа” на праспекце Пераможцаў; Алмаз, Ал-
маз ведаў, Чупа-чупс, Кубік Рубіка, Нацыяналка – 
Нацыянальная бібліятэка Беларусі; Кітайская 
сцяна, Брэсцкая крэпасць, Бастылія – комплекс 
будынкаў з чырвонай цэглы па вуліцы Максіма 
Танка; Мак, Макдак, Макдон, Даблдональдс – сет-
ка рэстаранаў “МакДональдс”; Саркафаг, Маўза-
лей, Даўгабуд – Палац Рэспублікі; Жданы, Жданікі, 
Жданкі – кірмаш у Ждановічах і інш. Некаторыя 
з выяўленых мікратапонімаў называюць аднача-
сова не адзін, а два і больш аб’ектаў: Юбілейка – 
1) гасцініца “Юбілейная” на праспекце Перамож-
цаў; 2) рэстаран гасцініцы “Юбілейная”; 3) раён 
Юбілейнай плошчы; Акадэмка – 1) станцыя мет-
ро “Акадэмія навук”; 2) бібліятэка Акадэміі на-
вук; 3) кнігарня “Акадэмкніга” і інш.

Даволі шмат у неафіцыйнай мікратапаніміцы 
Мінска антратапонімаў – назваў, якія паходзяць 
ад імёнаў і прозвішчаў вядомых асоб: Карлачка – 
раён вуліцы Карла Лібкнехта; Панікоўскага сквер, 
Панікоўка, Паніка – Аляксандраўскі сквер, дзе 
стаіць скульптура хлопчыка з лебедзем (хлоп-
чыка з лебедзем параўноўваюць з Панікоўскім і 
гусаком з “Залатога цяляці” Ільфа і Пятрова, пры 
гэтым узгадваючы словы А. Бэндара: “Панікоўскі, 
адпусціце птушку!”); Розачка – раён вуліцы Розы 
Люксембург; Каржы – раён вуліцы Каржанеўска-
га; Софачка – завулак Соф’і Кавалеўскай; Маяк, 
Маякоў, Маякоўка – вуліца Маякоўскага; Мяса – 
вуліца Мяснікова; Чэпеладзэ – вуліца Чыгладзэ; 
Вежа “святога” Лаўрэнція (вежа Цанавы) – ве-
жа на рагу будынка КДБ Беларусі; Пушка, Пуш-
кары – раён станцыі метро “Пушкінская”; Які – 
станцыя метро “Плошча Якуба Коласа” і інш.

Сярод неафіцыйных найменняў выразна вы-
лучаюцца мікратапонімы двух тыпаў: 1) неафі-
цыйныя назвы, якія з’явіліся ў выніку пераходу 
агульных лексічных адзінак ва ўласныя: Балота, 
Затока, Затон – раён ракі Свіслач; Саркафаг, 
Маўзалей – Палац Рэспублікі; Кукурузы – дамы па 
вуліцы Веры Харужай; Шайба – клуб і казіно “West 
World Club”; 2) неафіцыйныя назвы, якія ўзніка-
юць у выніку метафарычнага пераносу, заснава-
нага на перахо дзе ўласных імёнаў з аднаго разраду 
онімаў у іншы (т. зв. трансанімізацыя): Рыа-дэ-
Шабанэйра, Гарлем – мікрараён Шабаны; Чыкага – 
мікрараён Чыжоўка; Сербія – мікрараён Сераб-

ранка; Лош-Анджэ лес – мікрараён Лошыца; Рэйх-
стаг – дыскатэка на тэрыторыі парка Чалюскінцаў; 
Шанхай – раён усходняй часткі вуліцы Захарава, 
дзе жыло шмат цыган; Брадвей – частка праспекта 
Незалежнасці ад галоўпаштамта да станцыі мет-
ро “Кастрычніцкая”; Калізей – паркінг на некаль-
кі паверхаў; Кітайская сцяна, Брэсцкая крэпасць, 
Бастылія – комплекс будынкаў з чырвонай цэглы 
па вуліцы Максіма Танка; Пентагон – штаб Бела-
рускай ваеннай акругі на перакрыжаванні вуліц 
Куйбышава і Камуністычнай і інш. Найменні, што 
ўзніклі шляхам трансанімізацыі, у лінгвістычнай 
літаратуры называюць прэцэдэнтнымі онімамі.

Вельмі часта неафіцыйную гарадскую мікрата-
паніміку называюць сучасным гарадскім фалькло-
рам. Стварэнне новай неафіцыйнай назвы – творчы 
працэс. Важна, каб такое найменне не было пасрэд-
ным, а адпавядала б апошнім “павевам” моўнай мо-
ды і адлюстроўвала нацыянальны каларыт. У той 
жа час мікратапонім павінен быць экспрэсіўным 
і запамінальным, павінен адразу асесці ў галовах, 
а яшчэ лепш – у сэрцах жыхароў горада. Каштоў-
насць назваў правяраецца часам: многія наміна-
цыі знікаюць на працягу некалькіх гадоў (Ленін-
ка – бібліятэка імя Леніна), але некаторыя могуць 
захоўвацца дзесяцігоддзямі (напрыклад, Чырвоны 
касцёл, Фінская запраўка, Круглая плошча, Падко-
ва), асобныя назвы часам могуць страчваць сваю 
экспрэсію і нават пераходзіць у сферу літаратурнай 
мовы. Мікратапонімы (у тым ліку і неафіцыйныя) 
могуць расказаць пра гісторыю горада, пра духоў-
ную культуру яго жыхароў, пра тэндэнцыі развіцця 
сучаснага грамадства і яго моўнай свядомасці. Да-
лейшае даследаванне падобных назваў і стварэнне 
слоўніка гарадскіх дыялектаў дазволіць лепш пака-
заць моўную карціну свету горада [7, с. 172].
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