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ÎÍÎÌÀÑÒÈ×ÍÀ ÑÏÀÄÙÈÍÀ Â Ä²ÀÕÐÎÍ²¯:
ÍÀ ÌÀÒÅÐ²ÀË² ÎÉÊÎÍ²Ì²Â ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ²
Стаття присвячена питанням історичної ойконімії, загальне тло якої проілюстровано етимологічними коментарями конкретних прикладів із ойконімікону Київщини. Перевагу надано
лексичним основам (у тому числі діалектним) із виходом на праслов’янський рівень. Зниклі на
апелятивному рівні української мови, вони ще наявні в ономастиконі, зокрема в ойконімії регіону. Етимологія ойконіма не обмежена визначенням етимона, запропоновано також діахронний розвиток слова в цілому. Правильне прочитання первісної форми оніма, а також обґрунтоване словотвірне та семантичне її тлумачення — завдання запропонованих історикоетимологічних екскурсів.
Ключові слова: ойконім, етимологія, словотвірна модель, антропонім, апелятив.

Історія Київщини, витоки якої сягають епохи палеоліту, має невичерпний матеріал для різноаспектних досліджень. Для лінгвіста визначальною
залишається мова, успішне вивчення якої забезпечить урахування праслов’янської, загальнослов’янської, мови, фондової ономастики. Оніми, які
збереглися, звісно, мають раритетні залишки, пов’язані здебільшого із часом, коли ці землі стали центром Київської Русі, проте саме в них, у цих
залишках, простежується відгомін минулого, успадкований від попередніх епох і, на жаль, майже не засвідчений письмовими джерелами. Вони ж
зберігають особливості архаїчного назвотворення (йдеться про принципи
номінації, структурно-словотвірні моделі). Крім того, історичні назви
стали мовним фундаментом для формування всіх наступних онімів, які
зберігають історичні та мовно-діалектні особливості досліджуваного регіону.
Ц и т у в а н н я: Карпенко О.П. Ономастична спадщина в діахронії: на матеріалі ойконімів Київської
області. Українська мова. 2021. № 2 (78). С. 65—75. https://doi.org/10.15407/ukrmova2021.02.065
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Завдяки численним онімам різних класів було відновлено немало праслов’янізмів, заповнено лакуни практично зруйнованих лексичних гнізд,
реконструйовано рідкісні архаїчні антропоніми-композити.
Для розуміння історичного розвитку топонімів Київщини поряд із
найдавнішими гідронімами вагоме місце посідають ойконіми. Поява та
існування одних із них окреслена століттями, тоді як інших — лише нетривалими часовими проміжками. Зрозуміло, що відновлення ойконімікону в повному обсязі — неможливе завдання. Утрати на цьому шляху
об’єктивно зумовлені, проте кожна нова знахідка, навіть фіксація досі
невідомого перейменування сприятиме розширенню уявлень про ономастичну спадщину попередніх поколінь.
Регіональні дослідження з ойконімії в Україні мають достатньо стійкі традиції. У численних публікаціях і дисертаційних працях останніх десятиліть автори намагалися найповніше охопити та описати лінгвістичну специфіку ойконімів за областями або іншими територіальними
зонами. Водночас ойконімікон Київської області за умови накопичення
значного матеріалу дослідники описували лише поодиноко [1: 61–65; 2:
66–70]. Системно проаналізувати ойконіми Київщини стало реальним
завдяки участі в проєкті відділу історії української мови та ономастики
«Історико-етимологічне дослідження назв населених пунктів України»,
де ойконіми схарактеризовано з урахуванням виявлених динамічних
змін, на яких ґрунтувалися запропоновані етимологічні версії.
Вивчення ойконімікону із застосуванням порівняльно-історичного
(етимологічного) методу сукупно з методом реконструкції — надійний
шлях не лише до відновлення втраченого лексичного складу мови, місцевих діалектних раритетів. Це також реальна можливість установлення
етнічних рухів, міграційних процесів населення Правобережної Наддніпрянщини й частково Лівобережжя України. Етимологія ойконімів регіону
вможливлює виявлення окремих етномовних ареалів, важливих для відновлення етноісторичних фактів.
У статті наведено фрагментарні результати проведених словотвірноетимологічних досліджень ойконімів Київської області. Незайве наголосити на тому, що правильне визначення первісної форми ойконіма, а також безпомилкове словотвірне та семантичне її тлумачення — визначальне
завдання запропонованих історико-етимологічних екскурсів.
Березань — м. у Київській обл., історично належало до Переяславського староства. Від перших фіксацій до сучасності назва не змінювалася: «na ... Nedrze — m. Berezań (-zana)», 1585 р. (Źdz. XXII: 702), Berezan,
поч. XVII ст. (Ляскоронский: 25), «do arędy Beresańskiej», 1616 р. (АЮЗР
VII/1: 312), «z Berezan miasteczka», 1622 р. (ВУР 1: 31; Źdz. V: 106), Березань, 1729–31 рр. (Мякотин: 18). Тільки за джерелами ХІХ ст. стають відомі
інші її варіанти: «Березань (Великая Березань, Зарѣчье, Лисовка)», 1859 р.
(СНМ ПГ: 159).
Назву міста утворено від незасвідченого в словниковому складі апелятива *березань ‹ берез- + -ан(ь), суфіксального похідного від опорного
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апелятива береза ‘береза, Betula alba L.’ (Грінченко 1: 51) ‹ *berza. Негативний відтінок, властивий апелятивам на -ань, оніму не притаманний.
Апелятив *березань відсутній у східнослов’янській лексиці, зокрема й
поміж численних географічних термінів з основою берез-. В Україні аналогічну назву знаходимо в Північному Надчорномор’ї — о-в Березань, де
в VII ст. до н. е. було засновано давньогрецьке поселення (УРЕС 1: 170).
З огляду на інші давні варіанти назви о-ва Березань, які розглядати тут
недоцільно, у цьому випадку припускаємо вторинне переосмислення
слов’янським етносом первинних архаїчних утворень. Показово, що ця
вторинна слов’янська назва дала початок ідентичним гідронімам та ойконімам і похідним утворенням: р. Березань, вп. в Березанськ. лим. Чорн.
моря (СГУ: 41), с. Березань Очаківськ. р-н Миколаївськ. обл. (АТУ: 199),
Березанський лиман, Березанське озеро.
Пізній складений варіант київського ойконіма Березань — Великая
Березань із означенням Великая, мотивований прикметником великий
(-ая), вірогідно виконує розрізнювальну функцію щодо можливого існування ойконіма *Малая Березань. Варіантна назва Зарѣчье — відапелятивне утворення від географічного терміна заріччя, пор. укр. зарíччя ‘місцевість за річкою’ (СУМ ІІІ: 293), діал. зарíччя ‘долина з потоком’ (Черепанова: 84), рос. діал. зарéчье ‘місце за рікою’ (Дьякова: 114), блр. діал.
зарэч́ ча ‘великий простір за рікою; місце (луг, поле, нас. пп.) по той бік
ріки’ (Яшкін: 299). Таке найменування пов’язане з розташуванням села
біля р. Недрі. Найімовірніше, що в основу найменування Лисовка покладено прикметник лісовий, оформлений за допомого вторинного суф. -к-.
Деремезна — с. в Обухівському р-ні. Однозначно відповісти на питання
про час заснування поселення складно. Щодо цього висловлюють різні думки. Краєзнавці пов’язують його появу з князівською добою (МСУ II: 136).
Доступні джерела вказують на можливість оселення перед 1600 р. «przez
Dedków Trypolskich» (SG XV/1: 403). Справді, уже наприкінці ХVІ ст. населений пункт неодноразово згадано як осаджений: «z Obuxowa, ... Deremeżni», 1588 р. (Rulikowski: 130), «Васи(л)ковъ, Дεрεмε(з)ноε wсажεныε»,
1599 р. (ККПС: 110), «Deremeżne osadzili», 1600 р. (Źdz. ХХІ: 42). Оскільки
виникають різночитання стосовно хронології назви, то вважати XVI ст.
часом заснування поселення однозначно не можна. Можливо, під 1600 р.
йдеться лише про його повторне осадження після руйнування. Це припущення видається досить імовірним з огляду на відомі періоди тимчасового запустіння цього поселення. Наприклад, «А селище Деремязное пусто», 1686 р. (АЮЗР VІІ/1: 527). Водночас останнє відоме нам запустіння
поселення було зовсім нетривалим, а не розтягалося на століття. Отже,
до встановлення точнішої хронології доведеться згодом повертатися за
допомогою додаткових джерел, але реальність успіху за браком історичних фактів невелика.
Ойконім Деремезна привертає увагу поодиноким уживанням не лише
в межах України. Відповідного апелятива в місцевих говірках не засвідчено.
Топонімний контекст виводить на споріднені утворення, це насамперед
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водні назви: «болото ... Дεрεмε(з)ноε», 1600 р., ріка «въ Дεрεмε(з)ную въпадаεтъ», 1639 р. (ККПС: 142, 272) (відома нині як р. Деремезянка л. Красної п. Дніпра (СГУ: 167)) і топонім «Деремязной степью», 1686 р. (АЮЗР
VІІ/1: 527). Наведені назви водойм, локалізованих поблизу с. Деремезна,
яке історично мало форму сер. роду — Дεрεмεзноε, утруднюють історичну
черговість виникнення однойменних онімів. Можливість утворення ойконіма від згаданих назв гідрооб’єктів, насамперед гелоніма Дεрεмε(з)ноε,
вірогідна.
До пояснення назви Деремезна мовознавці зверталися нечасто. Спробою співіднесення київського ойконіма з ішкаш. remuzd ‘сонце’ К.М. Тищенко убачав у ній іранські сліди [5: 221]. Звичайно, бажання саме так
поглибити історію ойконіма цікаве, але воно потребує додаткової лінгвістичної аргументації і далеко не завжди успішне щодо східнослов’янських
онімів, які за час свого існування зазнавали різних фонетичних змін. Не
варто також забувати про те, що відсутність апелятива в словниковому
складі, скажімо східнослов’янської мови, може бути лише уявною, детермінованою вторинністю оніма. Гелонім Деремезне, за умови його первинності, постав унаслідок онімізації прикметника *деремезний, який, на нашу
думку, можна пояснювати як фонетичну форму із секундарним голосним
-е- від іменника дермеза. Його залишки простежено в колі діалектних споріднених слов’янських лексем із кореневим вокалізмом у ступені редукції:
укр. діал. дєрмазá, димерза́ = дербінá ‘гущавина, кущі’ (Лисенко: 65, 67),
дермозá, дермазá ‘густі зарості в заболоченій низині’, ‘дрібний тонкий густий ліс’ (Черепанова: 68), (волин.) дребезá ‘густий ліс’ (Данилюк: 46) —
форма з метатезою, де вихідний голосний + планий › плавний плюс голосний. Сюди ж відносимо блр. діал. дзермязá, дзермезá, дзірмязá, дзербязá
‘дереза’, ‘насіння дерези’ (СБГ 2: 45). Наведену діалектну лексику, за винятком блр. лексеми дзербязá, доцільно вважати суфіксальними похідними на -еза ‹ *eza від іменника дерма (-о), пор. укр. діал. дермó ‘груба тканина’ (ЕСУМ 2: 41), блг. дъ́рма ‘борона, граблі’, ‘густий, непрохідний, кілкий чагарник’ та ін. (~ *dьrmati) (докл. див.: ЭССЯ 5: 223). Основа
дерм- ‹ кореня *dьr- ускладнена m-детермінативом. Стосовно діал. апелятива дзербязá, то в цьому разі аналогічний корінь ускладнений -b-детермінативом, пор. укр. де́рба́ ‘дерен’ (~ *dьrbati, що дало укр. дéрбати ‘знімати дерен’ (Грінченко 1: 368). Отже, ареально малопоширені лексичні
діалектизми сприяли визначенню структури етимологічно затемненого й
фонетично вторинного гідронімно-ойконімного комплексу, а також тлумаченню його як питомого слов’янізму.
Млачівка — с. у Поліському р-ні. На Київському Поліссі відзначено
також ідентичний гідронім — р., л. Бобрика п. Ужа (СГУ: 366), який привернув увагу дослідників під час вивчення гідронімікону басейну Ужа. Географічний термін млака та його дериват докладно аналізував М.І. Толстой,
окресливши поширення апелятива в південно- та західнослов’янських
мовах. При цьому він зазначав, що українській мові термін млака властивий лише в західній діалектній зоні [6: 132]. Згодом М.В. Никончукові
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вдалося записати лексему млáки ‘болото з іржавою водою’ на Житомирщині, у с. Криве Попільнянського р-ну (Никончук: 53), що порушило
локальне обмеження терміна західноукраїнською діалектною зоною. У зв’язку із цим було висловлено припущення про можливість продовження карпатського ареалу з основами Млак- / Млач- на Полісся. Підтвердженням
міг бути згаданий діал. апелятив млáки, а також гідронім Млачівка в Поліському р-ні, який у своїй основі також виявляв сліди раритетного для
цієї території географічного терміна [4: 183]. Це пояснення потамоніма
виявилося невдалим, що засвідчують результати історико-етимологічного
дослідження ойконіма Млачівка. Прочитання його історичних форм довело відойконімне походження гідроніма й дало підстави запропонувати
інше тлумачення споріднених онімів.
За переказами, виникнення села Млачівка відносять до XV ст. (МСУ
ІІ: 197), але найранішою відомою нам історичною фіксацією є XVII ст.:
«wies Mołoczków, tegoż, ma dym ieden», 1683 р. (АЮЗР VII/1: 491). Стверджувати, що вона найраніша, мабуть, неправильно, бо на час цитування
«село Молочков має лише один дим» (тобто у селі Молочков люди мешкали лише в одній хаті). Швидше йдеться про одну з пізніх фіксацій ойконіма. На це вказує малозаселеність об’єкта, можливо, унаслідок військових подій, навіть його тимчасовий занепад, оскільки наступного століття
за джерелами спостережене відновлення поселення, але вже під назвою
Малачівка: «W nowoosiadłej wsi Małaczowce», 1748 р. (Тарифи: 324). Отже,
якщо орієнтуватися на хронологічну послідовність, тоді назва Молочків —
звичайне посесивне утворення на -ów (› -ів) від антропоніма Молочко,
пор. укр. Василь Молочко, 1718 р. (ПМП: 94), сучасне укр. прізвище Молочкó (Горпинич: 81). Варіант Малачівка за формальними показниками
допустимо віднести до похідних утворень на -ов (› -ів)-к(а) від антропоніма Малак або Малач, пор. пол. Malak, Malacz, Małacz (SN VI: 145, 146,
160). З огляду на антропонім Молочко, відображений у давнішій фіксації
ойконіма, походження польських власних особових назв обґрунтовуємо
як такі, що постали на ґрунті східнослов’янських повноголосних твірних
основ Молок- або Молоч-. Зникнення повноголосся в ойконімі має місце
з 1791 р. — Młaczowka (АЮЗР V/2, вып. 2: 695) — і дотепер. Як бачимо,
сучасний ойконім Млачівка і похідний гідронім Млачівка вторинні. Їх
можна пов’язувати з територіально суміжним укр. діал. апелятивом млáки
‘болото з іржавою водою’ (Житомирщина) або впливом польської мови,
пор. пол. діал. młaka, młako ‘болото, трясовина, вологий луг, луг на місці
озера, яке висохло’ (SJP 2: 1007), пор. ще зх.-укр. млачíвка ‘гноївка’
(ЕСУМ 3: 489). Помітний польський вплив на території Поліського р-ну
зумовлений значною кількістю переселенців-поляків, існуванням сіл, де
основне населення — поляки (наприклад, с. Вільча).
Поміж ойконімів Київського Полісся варто згадати ще одну назву,
етимологічна інформативність якої видається показовою щодо залишків
праслов’янських апелятивних слідів — Шкнева (с. в Поліському р-ні).
Найраніша наведена в літературі дата заснування поселення — 1410 р.
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(МСУ ІІ: 205), на жаль, не підтверджена покликанням на джерело. Незважаючи на досить пізні регулярні фіксації [пор.: Слаб. Шкнев, 1795 р.
(Ревізькі сказки 1795 р.; ОКІУМ), Шкнева, 1834 р. (СР: 381), ze Szkniewą,
1880 р. (SG XIII: 864)], назва надзвичайно цікава як для історичної фонетики, так і для лексикології. Сучасне Шкнева разом з історичним Шкнев,
очевидно, пов’язане з первісним *Скнев(а). Реконструйовані праформи з
s-mobile правомірно вважати фонетичними варіантами до *Kъnevъ. Це підтверджує спостереження Р.М. Козлової про виникнення варіантів із S-mobile на базі відповідних назв без S- у глибоку давнину, яка сягає індоєвропейського періоду [3: 152]. Зміну початкового приголосного С- на шиплячий Ш- можемо розглядати як результат східнослов’янської (української)
фонетики. Реальність споріднених утворень без С- підтверджують такі
назви: Кнево — ойконім на Новгородщині (НПК V: 488), Kniewo — ойконім на півночі Польщі, гміна Вейгерово, Kniewa za Mostem (Zamostne) —
ойконім у Польщі (NMP IV: 537). Наведені ойконіми з S-mobile, а також
без S- уможливлюють припустити, що це утворення із суфіксом -ев(а)
(пол. -ewo), дериваційно пов’язані з континуантами псл. іменних праформ
*kъnъ / *kъnь. Завдяки таким апелятивам інформативною постає семантика наведених західних і східних онімних основ. Так, за ЭССЯ до них
можна зарахувати пол. стар. kień, род. відм. knia ‘пень, колода’, словін.
kno ‘держак весла’ (ЭССЯ 13: 205), сюди ж пол. діал. kień ‘колода, обрубок,
пень дерева’, а щодо прикметників згадаємо чес. давнє knivý ‘одерев’янілий’ (Boryś: 240). На території східних слов’ян такі апелятиви не віднайдено, але в ойконімії Новгородщини та Київського Полісся знаходимо
суфіксальні оніми, які постали на праформах *(s)kъnъ / *(s)kъnь. Важливо
наголосити, що залишки київського ойконіма Шкневъ / Шкнева вможливлюють реконструкцію праформ *skъnъ / *skъnь. Відзначимо й те, що східним слов’янам відомі географічні терміни із суфіксом -ея на зразок рос.
діал. (пск.) кнея́ ‘окремий лісок, лісовий острів; мисливський гін або ділянка, захоплена облавою; суцільний чагарник, лісок’ (Даль II: 185), блр. діал.
кнéя, княя́ ‘лісова гущавина, нетрі, пуща, густі зарості у лісі’ (Яшкін: 358).
Українська апелятивна лексика слово кнея не фіксує, але сліди його вдалося відшукати завдяки гідроніму Кнія в бас. Дністра; на Тернопільщині
(СГУ: 255), звичайно, за умови, що це не вплив західнослов’янських мов.
Отже, оскільки словникові втрати історичних слів закономірні, лексичні основи онімів часто залишаються чи не єдиним свідченням потенційно можливих східнослов’янських лексем.
Сліди праслов’янської спадщини наявні також в основі ще одного
київського ойконіма — Яготин, м. Яготинського р-ну. Його заснування
датують 1552 роком (ГЕУ ІІІ: 459), «Яготинъ на Супоѣ», 1576 р. (Арандаренко ІІІ: 403), Jachotyn, 1616 р. (АЮЗР VII/1: 312), Jahotyn, 1622 р. (ВУР
1: 30; Źdz. V: 106), въ Яготинѣ, 1632 р. (АМГ І: 351). Словотвір ойконіма
цілком прозорий, оскільки він перебуває в ряду похідних із присвійним
суфіксом -ин від прізвища (прізвиська) Ягота. Водночас тлумачення рідкісного антропоніма Ягота не могло пройти поза увагою. Зазначимо, що
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історичні іменники́ такий антропонім не реєструють, а поміж сучасних
нам трапився лише поодинокий дериват — укр. прізвище Яготин у смт
Нова Прага Олександрійськ. р-ну Кіровоградськ. обл. (КПУ КО 1: 657),
рівнозначний ойконіму Яготин. До речі, споріднені назви населених пунктів на території східних слов’ян також відсутні. На західнослов’янському
терені відзначимо Jagoty — ойконім у Польщі (істор. ville Jagoten, 1348 р.),
за 8 км. від Лідзбарка, проте дослідники розглядають його як адаптоване
прусське запозичення [докл. див.: 7: 33].
На нашу думку, антропонім Ягота може бути поясненим на слов’янському ґрунті. Передусім ця версія має підтримку в апелятивній лексиці.
Хоча в українській мові та її говірках нам не вдалося зафіксувати апелятив
ягота, у в’ятських говірках РФ засвідчено лексему егота. З огляду на її досить вузьку регіональність, можливо, йдеться про залишки давнього апелятива. Для нас збереження апелятива дуже важливе, оскільки його семантика сприяє розумінню мотивації антропоніма, закріпленого в основі
ойконіма. Російське діал. егота ‘про людину, яка говорить собі під ніс, нерозбірливо’, ‘пострибун, вертун’ (ОСВГ 4: 8) указує на характерні особливості людини та підтримує відапелятивне походження антропоніма.
Структурно антропонім Яг-от-а можна кваліфікувати суфіксальним
утворенням від кореневого Яг- ‹ *Ęg-. Завдяки рос. діал. дієсловам: нижньогород. ягáть ‘чинити опір, наполягати на своєму’ (ЭССЯ 6: 69), (перм.)
éгать ‘сильно палати’, ‘злоститися, сердитися’, ‘гарячкувати; метушитися’
(СРНГ 8: 315), спорідненим із вихідними та добре відомими в слов’янських мовах іменниками éга / ягá ‹ *ęga (ЭССЯ 6: 68), семантика кореня
постає ясніше. Своєю чергою, збережений в основі ойконіма Яготин
раритетний антропонім Ягота розширює наші уявлення про давнє гніздо
з коренем яг- ‹ *ęg-.
Отже, усвідомлення закономірності лексичних утрат, унаслідок чого
відбувається руйнування давніх етимологічних гнізд, спонукає лінгвістів
дбайливо ставитися до ономастичної спадщини. Вона залишається важливим джерелом (нерідко чи не єдиним) для відновлення втрачених лексичних одиниць, з-поміж яких чимало територіальних діалектизмів. Відтворення таких архаїчних лексем сприяє розширенню уявлень про лексико-словотвірну систему минулого, поповнює лексичні гнізда, які зазнали
протягом історії свого існування помітних утрат.
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ONOMASTIC HERITAGE IN DIACHRONY:
ON THE MATERIAL OF OIKONYMS IN THE KYIV REGION
This article is devoted to the issues of historical oikonyms, whose general background is illustrated by etymological comments on specific examples from the oikonymicon of the Kyiv region.
The etymology of an oikonym is not limited to the analysis of the etymon but also refers to the
development of a particular word in general. Conceivably, reconstruction of the original oikonymicon is hardly possible, but a new discovery, even the attestation of a hitherto unknown renaming contributes to furthering our knowledge about the onomastic heritage.
The article presents fragments of word-formation and etymological research relatable to the
Kyiv region. The author reconstructs some Proto-Slavic forms, fills gaps in practically destroyed
lexical nests, and looks in the lost appellatives and anthroponyms. Since the disappearance of words
from the historical vocabulary is natural, the lexical basis of the onym, e.g., Berezan, Deremezna,
Shkneva, largely remains almost the only evidence of plausible East Slavic features. The author
uses the comparative-historical (etymological) method and the method of internal reconstruction. This is a reliable way not only to reconstruct the lost lexical structure of the language and
local dialect rarities tending to enrich the lexicon but also to discover ethnic movements and migration processes of the population on both the right and left banks of the Dnieper River.
Keywords: oikonym, etymology, word-forming model, anthroponym, appellative.
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