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КОМПОЗИТНІ ОСОБОВІ ІМЕНА ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я

Реферат. Антропонімний пласт приазовських греків на сьогодні 
досліджений не повністю, незважаючи на ґрунтовні наукові сту-
дії топонімів (роботи Є. С. Отіна) та прізвищ і родових прізвиськ 
(роботи В. О. Кравченко). Залишаються невивченими особові імена 
греків Приазов’я. У статті розглянуто композитні імена приазов-
ських греків з точки зору їх структурних особливостей (субстан-
тивні структури – 72%, ад’єктивні структури – 16%, вербальні 
структури – 12% від загальної кількості композитних особових 
імен греків Приазов’я.), досліджено етимологію компонентів ком-
позитних імен. 

Ключові  слова:  особові імена греків Приазов’я, композитні 
імена, субстантивні структури, ад’єктивні структури, вербальні 
структури.

Особові імена людей вже досить довгий час не залишають 
кола інтересів мовознавців. Вони представляють цінний лінгвок�ль� цінний лінгвок�ль�цінний лінгвок�ль�
т�рний матеріал, який несе в собі інформацію про історію та к�ль�
т�р� їх носіів. Особові імена визнані однією з мовних �ніверсалій. 
Однак кожний етнос має свій власний ономастикон. Одним з таких 
етносів вист�пають греки, які з 1778 рок� мешкають на території 
Північного Приазов’я. 

Онімний простір приазовських греків досліджений здебіль�
шого в топонімічном� аспекті (праці Є. С. Отіна). Антропонімний 
пласт не можна вважати вже вивченим, незважаючи на ґр�нтовні 
на�кові ст�дії прізвищ, родових (в�личних) та особових прізвиськ 
�р�мів і р�меїв (праці В. О. Кравченко). У роботах деяких вчених 
(Ф. О. Бра�н, В. І. Григорович, С. Г. Ялі) з�стрічаються згадки 
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про прізвища нащадків кримських переселенців та їх прізвиська. 
С. К. �емір, �. �. �окій присвятили свої п�блікації тл�маченню де� К. �емір, �. �. �окій присвятили свої п�блікації тл�маченню де�К. �емір, �. �. �окій присвятили свої п�блікації тл�маченню де� �емір, �. �. �окій присвятили свої п�блікації тл�маченню де��емір, �. �. �окій присвятили свої п�блікації тл�маченню де� �. �окій присвятили свої п�блікації тл�маченню де��. �окій присвятили свої п�блікації тл�маченню де� �окій присвятили свої п�блікації тл�маченню де��окій присвятили свої п�блікації тл�маченню де�
яких грецьких прізвищ, зокрема тюркського походження [1, с. 73]. 
На сьогодні поза �вагою лінгвістів залишилися поки особові імена 
греків, які є невід’ємною частиною національного антропонімікон�, 
що й з�мовлює акт�альність нашого дослідження. 

Предметом дослідження сл�г�ють композитні особові імена 
греків Приазов’я. 

Лінгвістичний аналіз особових імен дає змог� дослідити не 
тільки мовні явища, пов’язані з ім’я�творенням, а й тенденції, при�
чини та засоби номінації.

�атеріалом для дослідження посл�г�вали архівні запи�
си �арі�польського грецького с�д� (ревізькі реєстри 1782 р., 
1795 р.), ревізькі казки с. Анадоль, с. Бешево, с. Богатир, с. Велика 
Карак�ба, с. Волноваха, с. Ігнатіївка, с. Комар, с. Карань, с. Лас� Лас�Лас�
пі, с. �ала Янісоль, с. �анг�ш, с. Новий Керменчик, с. Сартана, 
с. Старий Крим, с. Стила, с. Улакли, с. Урз�ф, с. Чердакли, с. Чер�
малик, с. Ялта [3] та анкетні відомості (�сі імена подаються за 
реєстровим написанням).

Композитні імена (складні імена, які складаються з двох 
основ) з точки зор� морфології поділяються на три види: с�бстантив�
ні (коли обидва компоненти представлено іменниками), ад’єктивні 
(коли один з компонентів представлено іменником, а др�гий – при�
кметником) та вербальні (коли один з компонентів представлено 
іменником, а др�гий – дієсловом).

�етою дослідження є виявлення стр�кт�рних особливостей 
композитних особових імен греків Приазов’я. 

Усі особові імена р�меїв та �р�мів, які зареєстровані � Ре�
візьких казках, б�ли принесені з Крим� під час переселення і ві�
дображають іменник кримських греків. �ом� якісний склад імен�
ника приазовських греків представлено трьома основними гр�па�
ми, з�мовленими певними традиціями імен�вання [2, с. 35]: іме� с. 35]: іме�с. 35]: іме�
на біблійної та загальнохристиянської традиції (за походженням 
єврейські, грецькі, латинські), імена грецької народної традиції 
(� більшості від давньо� і новогрецьких коренів), оніми відапе�
лятивного походження та імена східного, переважно тюркського, 
походження.
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Серед загальнохристиянських імен приазовських греків 
композитні оніми складають найменш� гр�п�. Вони представлені 
здебільшого вербальними стр�кт�рами. Чоловічі імена: Митро-
фан – “від матері з’явився” (з гр. μήτρα – “матка”, а φαίνομαι – 
“з’являтися”), Никифор – “несе перемогу” (з гр. νίκη – “перемога”, 
а φορώ – “носити”),  жіночі імена: Феодосия – “Богом дана” (з гр. 
Θεός – Бог, а δώσω (початкова форма δίνω) – “давати”). �акож б�ло 
зафіксовано й с�бстантивн� стр�кт�р�: Феодора – “дарунок Бога” 
(з гр. Θεός – “Бог”, а δώρο – “дарунок”). Чоловічі імена складають 
14% від загальної чоловічих композитних імен, жіночі – 8% від за�
гальної кількості жіночих композитних імен. 

Імена грецького та тюркського походження представили цін�
ний фактаж для аналіз� складних двоосновних імен. 

Отже, значн� питом� ваг� в іменник� приазовських греків 
мають жіночі композитні імена з компонентом -біке, який походить 
від т�рко�монгольського слова μπικέ, що означає “пані” [2, с. 38]: 
Асланбике, Гулбике, Жанбике, Инжанбике, Кирбике, Магамбыке, 
Малбике, Назбике, Саранбике, Сефербике, Султанбе, Султанбике, 
Тохтарбике, Ханбыке, Шаганбике. �и бачимо, що більшість імен 
в якості першого компонента мають чоловіче ім’я: Аслан-, Жан, 
Инжан-, Сефер-, Султан-, Тохтар-, Шаган-. �обто тл�мачення 
імені визначається зв’язком жінки з чоловіком, ім’я якого сл�г�є 
першим компонентом жіночого імені. �ожна прип�стити, що � 
т�рко�монгольського населення таким чином створювалося ім’я 
для новонароджених дівчаток, тобто використов�валося ім’я бать�
ка та до нього додавали компонент – біке(-быке, -бе) на позначення 
патронімічного зв’язк�. У ревізьких реєстрах грецького населен�
ня вже не можна спостерігати однойменності батька та доньки, 
оскільки сама традиція імен�вання не б�ла принесена греками на 
землі Приазов’я. Запозичені імена ф�нкціон�вали як деетіологізо�
вані самостійні оніми.

Інша гр�па композитних жіночих імен в якості першого ком�
понента має жіноче ім’я: Гулбике, Малбике, Назбике, Саранбике, 
Ханбике, Шаганбике. Цікавим є той факт, що походження першого 
компонент� може б�ти як східне (Гул (Гулара) – “квітка”, “троян-“квітка”, “троян-квітка”, “троян-”, “троян-, “троян-“троян-троян-
да”, Малак – “янгол”, Сара – “чиста”, “благородна”, Хан (Хон) – 
“пані”, “володарка”, Шагане – “добра”, “набожна”), так і грець�
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ке (Назу – “манірниця”). Інтерес викликає ім’я Ханбике, де обидва 
компоненти мають однакове значення “пані”. �е ж саме ми спосте�
рігаємо, аналіз�ючи ім’я Кирбике, де перший компонент походить 
від грецького κυρά (κυρία), що також означає “пані”. �ака система 
ім’ятворення може б�ти пов’язана з формою поважного звернення 
до жінки, оскільки прип�стити варіант номінації за ім’ям матері для 
цього етнос� ми не можемо. Ця гр�па представлена як с�бстантив�
ними іменами (Гулбике, Кирбике, Малбике, Назбике, Ханбике), так і 
ад’єктивними іменами (Саранбике). 

�л�мачення першого компонент� жіночого імені Магамби-
ке є досить неточним, оскільки він може походити від арабського 
Магомед і також визначати зв’язок з чоловіком. Однак, за словами 
Є. Черн�хіна та О. Галенка, в реперт�арі особових імен приазов�
ських греків не зафіксовано імена, які б відображали ідейні симво�
ли іслам� [2, с. 38]. �аким чином, ім’я має походити від скороченої 
форми загальнохристиянського імені �агдалена – Мага. Особові 
жіночі імена з др�гим компонентом -біке складають 63% від загаль�
ної кількості жіночих композитних імен. 

Чоловічі імена з компонентом -бек представлено також знач�
ною за кількістю гр�пою. В складі чоловічих імен компонент -бек 
є першоосновою тит�л� бег /бек що також означає “пан”: Бавбек, 
Гамбек, Димирбек, Джанбек, Котлубей, Пазбый, Султанбеке, Ти-
мербек, Хонахбей, Чамбек. Ім’я Димирбек, хоч і ф�нкціон�є як окре�
мий онім, є варіантом імені Тимербек, так само, як й ім’я Чамбек, 
яке є варіантом імені Джанбек. З точки зор� морфології чоловічі 
імена цієї гр�пи, так само як і жіночі, представлено як с�бстантив�
ними стр�кт�рами (Бай – “багач”, Джан – “душа”, “життя”, Сул-
тан – “цар”, Тимер – “залізо”, Хонах (Конак) – “друг”, “гість”, 
“приятель”), так і ад’єктивними стр�кт�рами (Кутлы – “щасли-
вий”). Нажаль, перші компоненти імен Гамбек та Пазбый не вдалося 
розтл�мачити через відс�тність прямих відповідностей з відомими 
ім’яосновами. Імена цієї гр�пи складають 72% від загальної кіль�
кості чоловічих композитних імен. 

Інша гр�па композитних особових онімів представлена с�то 
жіночими іменами, які в якості першого компонент� мають грецьке 
слово κυρά (κυρία) – “пані”, про яке вже згад�валося вище: Кирави-
на, Киралена, Кирамана, Кирана, Кирарина, Кирафурси, Кирахур-
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си. Др�гим компонентом таких імен може вист�пати окреме жіноче 
ім’я: Елена – Киралена, Арина (ім’я, яке не є характерним для імен�
ника приазовських греків) або Ирина (оскільки і сьогодні в приазов�
ських селах досить розповсюдженою є �січена форма імені Ирина 
Рина) – Кирарина. В інших випадках ми спостерігаємо с�бстантив�
ні стр�кт�ри: Киравина, де др�гий компонент βυνή з новогрецької 
мови перекладається як “солод”. 

У цій гр�пі значний інтерес викликає ім’я Кирана, оскільки др��
гий компонент –ана може б�ти ім’ям Анна, або ж апелятивом тюрк�
ського походження ана, що означає “мати”. У такий самий спосіб б�ло 
створено ім’я грецького походження Кирамана, де др�гий компонент 
імені μάνα при перекладі з новогрецької мови також означає “мати”.

Досить цікавими для тл�мачення залишаються жіночі іме�
на з першим компонентом κυρά Кирафурси та Кирахурси. З одного 
бок�, їх походження пов’яз�ється з давньогр. θύρθος – “тирс” (тоб�
то має значення “міцний”, “сильний”), оскільки перша літера слова 
транскод�ється � “ф”, а  др�га літера „ипсилон” мала два варіанти 
прочитання: [і] та [�]. А значить „тирс” на давньогрецькій вимовля�
ється як „ф�рсос”. �оді ці імена розглядаються як с�бстантивні за 
етимологією, однак, якщо говорити про семантик� слова “тирс”, то 
ці імена можна віднести до ад’єктивних стр�кт�р. З іншого бок�, ці 
оніми мож�ть б�ти варіантами імені Хрисафина – Хурсафина – Фур-
софина – Фурси – Хурси і походити від новогр. χρυσάφι – “золото”. 
�ак само ми не виключаємо варіант�, що оніми Фурси та Хурси є 
скороченими розмовними формами імен Фурсофина та Хурсофи-
на. Імена цієї гр�пи складають 29% від загальної кількості жіночих 
композитних імен. 

Композитні чоловічі імена грецького походження пред�
ставлено незначною за кількістю гр�пою, де спільною основою 
вист�пає компонент грецького походження -фил (φίλος), що в пе�
рекладі з грецької мови означає “друг”, “однодумець”. До цієї 
гр�пи відносяться імена грецької народної традиції Каранфил та 
Христофил. Ім’я Христофил представлено ад’єктивною стр�к�
т�рою, де перший компонент χρυστός з гр. означає “добрий”, 
“чесний”. Ім’я Каранфил має неоднозначне тл�мачення, оскіль�
ки перший компонент кара має багато значень: “чорний”, “той, 
хто носить чорне вбрання”, назва племені – «кара». Залежно від 
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цього семантична і стр�кт�рна характеристика імені варіюється. 
Імена цієї гр�пи складають 14% від загальної кількості чоловічих 
композитних імен. 

�аким чином, іменник приазовських греків представлено знач�
ною кількістю композитних імен (6% та 17% від загальної кількос�
ті проаналізованих чоловічих та жіночих імен приазовських греків 
відповідно). C�бстантивні імена складають 72%, ад’єктивні імена 
складають 16%, вербальні імена складають 12% від загальної кіль�
кості композитних особових імен греків Приазов’я. 
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КОМПОЗИТНЫЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА ГРЕКОВ 
ПРИАЗОВЬЯ

Антропонимный пласт приазовских греков на сегодняшний 
день исследован не полностью, несмотря на значительные на�ч�
ные ст�дии топонимов (работи Е. С. Отина), фамилий и прозвищ 
приазовских греков (работи В. А. Кравченко). Личные имена гре�
ков Приазовья остаются неиз�ченными. В статье рассмотренны 
композитные личные имена приазовских греков с точки зрения 
их стр�кт�рных особенностей (с�бстантивные стр�кт�ры – 72%, 
адъективные стр�кт�ры – 16%, вербальные стр�кт�ры – 12% от 
общего количества композитных личных имен), исследованна 
этимология компонентов композитных имен (Восточно�краин�
ский лингвистический сборник. – Вып. № 14, 2012, с. 27�33).

Ключевые слова: личные имена греков Приазовья, композитные 
имена, субстантивные структуры, адъективные структуры, вер-
бальные структуры. 
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Композитні особові імена греків Приазов’я

Badasen J.

COMPOSITE PROPER NAMES AZOV GREEKS
Anthroponymic stratum of Azov Greeks is not researched com�

pletely today, in spite of the significant academic studios of toponyms 
(works of E. S. Otin), last names and nicknames of Azov Greeks 
(works of V. A. Kravchenko). Azov Greeks proper names are left un�
studied. In this article, proper names of Azov Greeks are examined 
from the point of view of their structural peculiarities (substantive 
structures – 72%, adjectival structures – 16%, and verbal structures – 
12% from the total amount of composite proper names), etymology 
of the components of composite names is researched (East�Ukrainian 
linguistic collection. – Ed. № 14, 2012, p. 27�33).

Key words: Proper names of Azov Greeks, composite proper names, 
substantive structures, adjectival structures, verbal structures.


