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У сучасному науковому просторі уже давно визна-
но, що власні імена людей виникли із суспільної 

необхідності індивідуального означення особис тостей 
для практичного розрізнення їх у повсякденному 
житті. Потреба надавати кожній людині персо нальну 
розрізнювальну назву сформувалася у постійний, 
міцно укорінений, з часом удосконалюваний або мо-
дифікований звичай, який сягає у глибоку давнину, 
до первісних примітивних етнічних об’єднань. Відо-
мо, що власні імена надавалися людям від загальних 
назв, апелятивів, як це ще широко практикується у 
деяких народностей до цього часу [4, с. 39—59; 6, 
с. 40—44], та що в основі особових імен навіть су-
часних високоцивілізованих народів лежить первіс-
но апелятивна лексика давно вимерлих і часто ґене-
тично не споріднених чужих мов або зниклі і закос-
тенілі якраз у власних іменах і тепер уже не завжди 
зрозумілі загальні назви якогось з історичних рівнів 
своєї мови. Вдало з цього приводу висловився ще 
М. Морошкін, вказавши, що «у власних іменах ви-
ражена не тільки просто думка, але ця думка, мож-
ливо, найбільш первісна і найбільш незаймана, пер-
ше пробудження розуму народу, перший вияв його 
самосвідомості» [3, с. 2]. Отже, власні імена кож-
ного народу, який має уже сформовану складну сис-
тему ідентифікації особи, — найстаріша антропоні-
мійна категорія, яка у напрямку до свого сучасного 
рівня пройшла довгий шлях еволюції, іноді з різни-
ми історичними ускладненнями.

Складний історичний шлях пройшли і власні іме-
на усіх слов’янських народів. Давні предки-слов’яни 
також вибирали для себе імена із загальних назв 
праслов’янської мови, користувалися у той початко-
вий період своєї історії лише однойменням і тим же 
антропонімійним типом, що й народи більшості груп 
індоєвропейських мов (індійської, іранської, балтій-
ської, германської, кельтської, іллірійської і грець-
кої), тому є підстави вважати, що своєю основою 
різні праслов’янські власні імена сягали ще праіндо-
європейської епохи [7, с. 148—149]. Деякі різно-
види слов’янських імен-композитів по в’язуються з 
праіндоєвропейським періодом. У процесі членуван-
ня племен, а згодом виникнення племінних союзів та 
формування окремих сло в’янських народностей, 
праслов’янське ядро власних імен поступово дифе-
ренціюється, збагачується новими елементами, уся-
кими інноваціями уже в межах кожного з окремих 
етнічних слов’янських об’єднань. Відтоді розвиток 
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слов’янських відгалуженнях своїм руслом, хоча за-
вжди тут переважав спільний елемент, а до стабілі-
зації сучасної національної специфіки власних імен 
і антропонімії слов’яни підійдуть лише на етапі фор-
мування їх як окремих народностей, потім і націй. 
Треба відзначити важливий в історії східнослов’янських 
народів спільний давній період, характерний в ан-
тропонімії навіть після прийняття християнства та 
запровадження христи янських власних імен своєю 
монолітністю у сортименті власних імен, їх зовніш-
ньою формою, різними обрядовими звичаями при-
своєння імені новонародженому. 

Відомо, що кожна історична епоха, різні помітні 
зрушення у суспільно-економічному і політичному 
житті народу у базисі та надбудові накладають свій 
відбиток і на власні імена людей. Залежно від різ-
них історичних факторів одні власні іме на можуть 
зникати, інші з’являтися, одні можуть набирати шир-
шого вживання, інші — звужувати коло функціону-
вання, може змінюватися і соціальний аспект ужи-
вання власних імен. Такі явища і зміни є звичайни-
ми атрибутами еволюції цієї ділянки мовної 
дійсності і до певних кардинальних зрушень у сис-
темі власних імен не призводять, а становлять важ-
ливий предмет наукового зацікавлення. Та в історії 
антропонімії не лише східних слов’ян, а, можливо, й 
усіх народів, які прийняли християнство, відбуваєть-
ся цілий переворот, яким була заміна давніх авто-
хтонних власних імен новими християнськими іме-
нами, основу яких становили введені у святці і цер-
ковний календар власні імена староєврейського, 
грецького і латинського походження.

Знаємо, що історичний акт хрещення у Київській 
Русі був здійснений у кінці Х ст. (988 р.), проте 
безсумнівним залишається той факт, що християн-
ські імена наші східнослов’янські предки засвоїли не 
одразу після хрещення і навіть не протягом невели-
кого періоду, і не одразу зникла у них віра у своїх 
слов’янських богів, і не відразу вони відмовилися від 
своїх давніх обрядів та звичаїв. Довго ще нове спів-
існувало або й поєднувалося зі старим. Підтримува-
ні церковною і світською владою нововведені хрис-
тиянські імена остаточно витіснили з побутового 
ужитку давні автохтонні слов’янські власні імена, 
але ще довго тривав процес конкурентної боротьби 
за місце у практиці їхнього уживання, і в практиці 
надавання імені новонародженим, і в практиці жи-

вого повсякденного функціонування. Християнські 
власні імена повинні були пройти шлях адаптації у 
мові східних слов’ян і узвичаїтися у побуті. У свою 
чергу, слов’янські власні імена, переслідувані церк-
вою і світською владою, не могли відразу цілковито 
зникнути та не залишити у мові народу, його побу-
ті, а також у різних писемних джерелах помітного 
сліду. Вони не могли теж довго зберігати і своєї пер-
вісної функціональної чи номінативної властивості 
або й існувати як побічні власні імена паралельно зі 
своїми конкурентами. І якщо ці колишні слов’янські 
імена й справді залишили помітний слід у 
східнослов’янській антропонімії і навіть дійшли до 
нашого часу, то саме у трансформованому вигляді як 
інгредієнт зовсім іншої антропонімійної категорії — 
індивідуальних прізвиськ [7, с. 150]. 

Складні процеси — адаптація християнських 
власних імен, занепад давніх автохтонних сло-
в’янських імен і їх трансформація в індивідуальні 
прізвиська, а згодом і прізвища — не були остаточ-
но і назавжди завершені у спільний для східних 
слов’ян давній період. Вони продовжувалися у пері-
од формування і навіть становлення окремих 
східнослов’янських народів, набираючи у зв’язку з 
цим також різних специфічних індивідуальних рис, 
пов’язаних як і з самою специфікою розвитку мови 
кожного із цих народів, так і їхньою суспільно-
історичною та етнографічною дійсністю.

Варто зазначити, що незалежно від того, на якій 
стадії суспільно-політичного, економічного та куль-
турного розвитку не стояла б та чи інша суспільно-
історична етнічна група, людина без власного імені у 
ній не мислима. Власні імена людей відомі у творах 
найдавнішого народного епосу і найдавніших пам’яток 
писемності античного світу. Про звичай надавати іме-
на новонародженим як уже давню традицію людства 
згадується ще у гомерівській «Одіссеї», де один з 
персонажів (Алкіной) говорить: «Хто б не родився 
на світ — родовита людина чи проста, кожного з них 
породивши, іменням батьки наділяють» [2, с. 148].

Власне ім’я супроводить людину протягом усьо-
го життя, становить її своєрідний невід’ємний інди-
відуальний атрибут. «Ім’я першим зустрічає люди-
ну при появі її на світ і останнім залишається з нею, 
коли вона покидає земне» [3, с. 3].

Характерна властивість імені як невід’ємного 
життєвого супутника кожної людини усвідомлюва-
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лася, очевидно, ще у середовищі найдавніших пер-
вісних колективів. У зв’язку з цим уже на тому іс-
торичному рівні у власне ім’я починає укладатися 
своєрідний культовий зміст, з ним асоціюються пев-
ні магічні й містичні поняття; поступово ім’я люди-
ни у різних народів обростає своєрідними повір’ями, 
а вибір і надавання його супроводяться відповідни-
ми звичаями й обрядами.

Якими були повір’я, звичаї та обряди, пов’язані з 
власним іменем у наших дохристиянських сло-
в’янських предків, тепер, звичайно, невідомо. Про 
них можемо лише здогадуватися на основі різних 
фрагментарних писемних пам’яток уже відносно піз-
ніших історичних часів.

Дослідники власних імен людей одночасно від-
значають, що донедавна (у деяких народностей і те-
пер) у власні імена люди завжди вкладали певний 
надприродний зміст, спрямований найперше на по-
бажання новому членові сім’ї лише добра і щастя 
(щодо захисту його від «нечистої сили», побажання 
певної позитивної фізичної чи моральної якості та 
ін.). За В. Ташицьким, «в іменах, які наші предки 
давали своїм дітям, містилося благословення на все 
життя, бажання домогтися того, що було закладене 
в імені» [9, с. 5]. Підтвердження віри давніх людей 
у певну надприродну силу власних імен знаходимо 
ще у грецького філософа Платона і його послідов-
ників [3, с. 18]. Цікаві з цього приводу свідчення 
знаходимо також у російського історика XVIII ст. 
В. Татіщева. «Некоторые обманщики, — чи не з 
обуренням відзначає історик, — видумали внушать 
неразсудным, якобы в имени некоторое таинство за-
ключается, и суще такое, что из оного некоторые бу-
дущие приключения хотят познать и пременное имя, 
якобы не есть уже сущее имя, которому верить не-
мало охотников находится. К тому многие другие 
обстоятельства вымыслили как точнее скажу: 1) имя 
то токмо сущее, которое при рождении, 2) попом, 
3) по святцам во имя святого даное и пр., которые 
все никакого основания в законе не имеют, след-
ственно, ни нуждны, ни противны называться не мо-
гут» [5, с. 384]. Писемні пам’ятки і пізніші етногра-
фічні спостереження підтверджують, що вказане 
свідчення В. Татіщева стосується і повір’їв, по-
в’язаних з власними іменами в Україні. Як свідчить 
Б. Ястребов, віра у вплив власного імені, даного но-
вонародженому, на його подальшу долю, а у зв’язку 

із цим і віра в силу усяких, пов’язаних з іменем за-
бобонів, хоча дещо похитнулася, проте мала ще міц-
ні корені в Україні (зокрема на Херсонщині) навіть 
у кінці ХІХ ст., набравши тут різних форм [8, с. 7]. 
Оцінюючи це явище, автор вказує, що воно нагадує 
поширену серед давніх варварських народів віру у 
віщу силу слова і засновані на цій вірі всякі замов-
ляння та ворожбу [8, с. 7]. Варто зауважити, що ет-
нографічні матеріали, зібрані експедиційним мето-
дом на території історико-етнографічного району 
Опілля, і сьогодні підтверджують той факт, що влас-
не ім’я впливає на долю людини [1].

Цілком природно, що віра наших давніх предків 
у надприродну силу власного імені знайшла собі у 
різних місцевостях різноманітні форми реалізації, які, 
еволюціонувавши (і, очевидно, взаємодіявши), іс-
торично сформувалися у стійкі звичаї та обряди і вже 
як усталена традиція механічно передавалися від по-
коління до покоління аж до наших часів.

Отож, власне ім’я людини — це спосіб ідентифі-
кації особи у сучасному часопросторі. Недаремно 
батьки у всі часи і у всі епохи з великою відповідаль-
ністю та обережністю підходили до проблеми вибо-
ру імені для своєї дитини. У такій важливій події, як 
надавання власного імені немовляті, первинне зна-
чення для батьків і родини мали насамперед такі мо-
менти, як час і місце його присвоєння, навіть особа, 
що його вибирала тощо, а з цим відповідно й пов’язані 
різноманітні звичаї та обряди, яких дотримувалися 
наші предки-українці при ім’янареченні.
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ИМЕНА ЛЮДЕЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
И В БЫТУ НАРОДА
В статье рассмотрены историческое развитие системы 
имен украинского народа, значение имен в исторической 
жизни и в быту украинского народа.
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