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Реферат. Статтю присвячено особливостям еволюції способів 
іменування особи в слов’янських мовах. Перехід від однолексемної 
антропосистеми до багатолексемної розглядається як одна з оно-
мастичних універсалій. Визначальним фактором у процесі форму-
вання офіційних антропонімічних стандартів є вплив держави.
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Протягом останнього тисячоліття система слов’янських осо-
бових назв зазнала значних змін, пройшовши складний шлях еволю-
ції від однолексемної системи – через розвиток і відбір антропонім-
них формул – до дво- та трилексемних систем офіційного іменуван-
ня особи. Перехід від однослівного способу ідентифікації особи до 
багатолексемного є антропонімічною універсалією, хоча механізми 
та етапи такого переходу в різних мовах здійснюються неоднако-
во. У результаті цього в різних слов’янських мовах зі спільною ви-
хідною онімною базою цей процес призвів до формування неодна-
кових моделей прізвищ, незбігу репертуару найуживаніших імен і 
антропонімічних формантів, а також традицій ситуативного та офі-
ційного іменування особи. Очевидно, основною рушійною силою 
цих розбіжностей стало поступове розселення слов’ян, збільшення 
території їх проживання, вплив різних економічних умов та релігій-
них систем, тобто процеси дезінтеграції, які породжували неодна-
кові екстралінгвальні умови, що завжди грають помітну роль в оні-
мійній сфері. Серед таких позамовних чинників основну роль, без-
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перечно, відіграють церква та державні інституції. Їх наслідки так 
тісно переплітаються, що інколи їх вплив складно відділити один 
від одного, особливо коли світська влада в державі міцно пов’язана 
з церковною. Крім того, екстралінгвальні фактори, як вік, стать, со-
ціальний статус поіменованої особи, ситуація спілкування, мода 
і смаки, традиції тощо породжують певні умови для утворення в 
мові різних способів номінації особи. У процесі мовної еволюції ці 
антропонімні формули і варіанти набувають певних конотацій або 
обмежень у функціонуванні, і такі обмеження можуть не збігатися 
в різних мовах, а в межах певної мови стають узуальними, ство-
рюючи підґрунтя для усталення в подальшому загальновживаних у 
кожній конкретній мовній системі антропонімічних норм. 

Поява писемності у слов’ян традиційно пов’язується з запро-
вадженням християнства. Тому, говорячи про дописемний період 
розвитку антропосистеми, маємо на увазі хронологічний відрізок, 
який передував поширенню християнської релігії у слов’янських 
народів. Думка про те, що в дописемний період система іденти-
фікації слов’ян була однолексемною, досить міцно вкоренилася у 
слов’янській ономастиці. Цьому сприяли висловлювання авторитет-
них дослідників [Унбегаун 1989,11; Majtan 1994, 101; Matuszewski  
1975, 25; Milewski 1957, 350; Simunovic 1985, 279 та інші]. А на-
магання вчених визначити той рубіж, коли однолексемна система 
іменування особи замінювалася багатолексемною, також приводять 
до непрямого висновку про те, що заміна ця проходила вже в пи-
семний період. Так, Т. Мілевський вважає старопольську систему 
ХІІІ ст. ще однолексемною; Я. Свобода гадає, що перехід від од-
нолексемної системи іменування особи відбувся у чехів у ХІV ст.; 
М. Майтан стверджує, що у словаків аналогічний процес відбувався 
з ХІІІ ст. [Маjtan  1994, 101]; східні слов’яни зазнали такої транс-
формації на зламі ХІІІ-ХІV ст. [Пахомова 1984, 203]; у хорватів вона 
здійснювалася після ХІІ ст. [Simunovic 1985, 290]; у решти півден-
них слов’ян – після ХV ст.

Отже, як прямі, так і опосередковані висновки дослідників 
слов’янської антропонімії свідчать, що система ідентифікації особи 
в дописемний період була простою – однолексемною. Однак через 
відсутність писемних джерел висновкам антропонімістів бракує по-
вноти; їх судження вельми бідні та прямолінійні. Як діяла однолек-



Вып. 14, 2012 г.

семна система, які етапи в своєму розвитку проходила, коли і чому 
суспільство відчуло потребу в трансформації антропосистеми, яким 
чином проходив пошук шляху подолання кризових явищ у системі 
іменування? Цим питанням дотепер у слов’янській ономастиці не 
приділялося належної уваги. У ліпшому випадку дослідники об-
межуються звичайною констатацією того, що ускладнення антропо-
системи здійснювалося внаслідок появи суспільного розшарування 
та виникнення державності [Худаш 1977, 113; Simunovic 1985, 281; 
Зинин 1972, 21; Бестужев-Лада 1970, 26].

Але дописемний період – це значний хронологічний етап, 
який тривав кілька тисячоліть, коли відбувалися зміни і в еконо-
мічному розвитку, і в соціальному ладі, і у світосприйманні, і в 
укладі життя, – і все це не могло не позначатися на антропонімії 
наших предків. Реконструювати антропосистему дописемного 
праслов’янського періоду допомагають: а) порівняльно-зістав-
не дослідження антропонімії ранніх писемних пам’яток різних 
слов’янських мов, б) слов’янські джерела писемності пізнішої 
доби, які дають можливість спостерігати за іменами близьких 
родичів, в) деякі традиції іменування, які зберігаються в усьому 
слов’янському світі, г) факти з антропонімії тих племен і народів, 
що й нині перебувають на примітивній стадії суспільного розви-
тку, д) матеріали суміжних наукових дисциплін – історії, археоло-
гії, етнології, етнографії, демографії.

Система іменування праслов’янської епохи пов’язана з ар-
хаїчним типом мислення давньої людини. Спроба реконструкції 
праслов’янської антропосистеми має базуватися  на розумінні того, 
що “свідомість людини архаїчної культури прагне мати цілісну 
картину світу, зведення до якої окремих явищ розуміється як пояс-
нення цих явищ... Ця особливість дає змогу за пережитками різних 
заборон, за залишками давньої магії, гадання тощо відновлювати 
ті раціональні знання, що невіддільні в архаїчному мисленні люди-
ни від релігійно-міфологічних елементів” [Попович 1985, 12]. Ось 
чому дослідження проявів світосприйняття давнішого періоду не 
має обмежуватися фактами суто слов’янськими. Чим віддаленіший 
період, який реконструюємо, тим ширшим має бути діапазон етно-
культурних спільностей, традиції, звичаї, табу, забобони котрих ми 
враховуємо.

Про роль держави у формуванні стандартів ідентифікації слов’ян 
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На найперших, примітивних стадіях суспільного життя пер-
вісні люди, як відомо, гуртувалися у невеликі, нестійкі групи. За 
свідченням дослідників у галузі етнічної демографії та порівняль-
ної етнографії, кількість дорослих членів таких груп становила 20-
40 чоловік [Кабо 1986, 209; Козлов 1977, 92; Григорьев 1968, 141]. 
Життєздатність цих первісних громад була зумовлена їх чисельніс-
тю, отже, з одного боку, плем’я прагнуло до збільшення кількості 
своїх членів. Водночас відбувалася саморегуляція розмірів колек-
тиву. “Вкрай малочисельна група не в змозі виконати господарські 
та соціальні завдання, що стоять перед нею. А для підтримання іс-
нування надмірно великої групи потрібні великі витрати зусиль, і в 
ній частіше виникає соціально-психологічне напруження, яке може 
перетворюватися у гострі конфлікти. У більшості випадків стихій-
ний, а нерідко й цілеспрямований процес утворення громад формує 
групи, оптимально придатні до існуючих умов, до потреб виробни-
цтва” [Кабо 1986, 262]. При надмірній чисельності плем’я розпада-
лося на кілька частин, кожна з яких давала початок самостійному 
племені.

На ранніх етапах суспільного розвитку чисельність людських 
громад  обмежувалася кількома десятками чоловік. Отже, можна 
подумки відтворити невеликі  поселення, де своїми родами, розки-
дано, “спорами” жили первісні люди, займаючись полюванням та 
збиранням. Очевидно, антропонімійна система відбивала ступінь 
примітивного суспільного розвитку, що не потребував деталізова-
ного визначення членів соціуму. Малолюдність і нескладний струк-
турний лад визначали соціальні умови, за яких достатнім було ви-
значення індивіда за допомогою самого тільки імені, без додаткових 
засобів ідентифікації. Тому вважають, що від індоєвропейської сис-
теми слов’яни успадкували однолексемну антропосистему, котра 
протягом кількох тисячоліть ще відповідала потребам суспільства. 
Відсутність додаткового до імені компонента іменування – у формі 
звичного прізвища – наш сучасник сприймає як нонсенс, як щось 
неприродне, незвичне, і відповідно до цього трактує антропосисте-
му тисячолітньої давності: “В одноіменній системі не було нічого 
усталеного, панував хаос” [Matuszewski 1975, 15]. Але навряд чи 
можна назвати її нестійкою або хаотичною на тій лише підставі, що  
“не існувало ніякого зв’язку, ланцюга між поколіннями” [там же]. 
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Про роль держави у формуванні стандартів ідентифікації слов’ян

І якщо давні антропоніми, на відміну від сучасних, на якомусь етапі 
й справді не слугували ланкою між поколіннями, то це не є свідчен-
ням мовного хаосу. Це лише означає, що потреби в антропонімному 
родинному зв’язку тогочасне суспільство ще не мало. 

Очевидно, зміни в антропосистемі були викликані накопи-
ченням явищ екстралінгвального характеру. Осіле життя і розвиток 
землеробства дали поштовх для соціальних, демографічних та релі-
гійних зрушень. При переході від привласнювального господарства 
до господарства виробничого поліпшилися матеріальні умови життя 
племен. Це викликало демографічні зміни: густота населення різко 
зросла. За археологічними даними, у ранніх землеробів середня чи-
сельність громади складала вже 100-150 (максимально – 400) чоловік. 

Історики свідчать, що на території своєї прабатьківщини, зо-
крема на Середньому Дніпрі і в Подністров’ї, слов’яни розпроща-
лися з родовим ладом дуже рано – ще в перші століття нашої ери 
[Третьяков 1953, 264]. Економічну основу територіальної громади 
утворювали рільницьке землеробство, скотарство, відносно розви-
нуте ремісництво та обмін. Чисельність такого об’єднання сягала 
вже кількох тисяч чоловік [Козлов 1969, 315]. Демографічний рі-
вень першої половини нашої ери не піддається точному обчис-
ленню, проте на основі побічних даних можна вважати, що густо-
та населення в той час становила близько 10 чоловік на 1 кв. км 
[Брайчевский 1969, 17-27; 1989, 7]. Але ще й у середині першого 
тисячоліття основним способом ідентифікації особи залишався од-
нолексемний. Про це свідчать приклади іменування представників 
слов’янського етносу, зафіксовані у ранньосередньовічних джере-
лах Маврикія Стратега, Феофілакта  Симокатти, Іордана, Феофана, 
Менандра, Прокопія Кесарійського, Аль-Масуді. Так, у розповідях, 
присвячених готсько-, візантійсько- та аваро-слов’янським  від-
носинам, згадуються слов’янські вожді  Анангаст (V ст.), Добрит, 
Пирогост, Хвилибуд, Ардагаст, Мусокий, Доброгаст, Всегород, 
Маджак (VI ст.). «Можливо, відлунням давніх антських походів до 
кордонів Візантії є коментар автора «Повісті временних літ» до роз-
повіді про Кия, Щека та Хорива» [Державин 1946, 18].

Документи доводять, що, незважаючи на суспільні перетво-
рення, які тривали протягом другої половини першого тисячоліт-
тя, провідним засобом ідентифікації особи у слов’ян залишалися 
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однолексемні власні  назви. Історія зберегла імена давніх князів – 
болгарських: Авитохол, Ирник, Гостун, Курт, Безмер, Аспарух, 
Исперих, Тервель, Севар, Кормисош, Телец, Умор, Винех, Сабин, 
Телериг, Крум (VII-VIII ст.), сербських: Вышеслав, Родослав, 
Просигой (VIII ст.), Властимир, Бела, Краин, Мунтимир (Мутимир), 
Строимир, Гоиник (IХ ст.), хорватських: Порга, Борна (Порина), 
Трпимир, Красимир, Мирослав (VII-VIII ст.), Ладислав, Мислав, 
Демогой (IХ ст.), великоморавських: Моймир, Прибина (IХ ст.), сло-
венських: Борут, Горазд, Хотимир (VIII ст.), полабсько-поморських: 
Дерван, Вильчан, Драговит, Дражко (VIII ст.), Люба, Милогост, 
Целодрог, Милидух (VIII ст.). 

Перетворення суспільні й демографічні поступово спричи-
няли й мовні, у тому числі й антропонімійні. Якщо на первісних 
стадіях розвитку людства діяв так званий первісний демократизм,  
коли вождя обирали за особисті якості, то пізніше, в антські та скла-
вінські часи вирішальну роль при виділенні вождів відігравало, без-
умовно, майнове становище особи або сім’ї, до якої належала осо-
ба. Саме з цієї причини влада племінних вождів ставала спадковою 
[Державин 1946, 61; Третьяков 1953, 179]. Істотними при цьому по-
ставали відповіді на запитання  чий?  який? звідки? що робить?, що 
уточнювали або доповнювали інформацію, котра відчувалася  недо-
статньою при відповіді на одне лише запитання хто?. І ця потреба 
підкріплювалася майновим розшаруванням, формуванням приват-
ної власності, правом спадкування, а пізніше – становленням дер-
жавності, розвитком міст, міграційними процесами, необхідністю 
обліку сплачування податків тощо. 

Демографічні зрушення тільки тоді ставали відчутними 
для антропонімійної системи, коли спричиняли суперечності між 
кількістю населення і числом імен, якими це населення користу-
ється. Невідповідність між кількістю імен і числом їх носіїв ви-
никає, з одного боку, внаслідок скорочення списку імен, що осо-
бливо виразно виявилося після запровадження християнства, а 
з іншого – у результаті постійної  зміни демографічної ситуації, 
коли збільшення чисельності населення не супроводжується роз-
ширенням кола функціонуючих у суспільстві імен. Цю невідпо-
відність деякі дослідники називають кризою системи іменування 
[Бестужев-Лада 1970, 26], хоча навряд чи можна погодитися з та-
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ким визначенням процесу: динамічний характер мови не припус-
кає кризових явищ.  

Розбіжність між кількістю населення і списком імен стає від-
чутною насамперед у густонаселених місцях і виявляється в харак-
терному явищі тезоіменності. І хоча деякі дослідники відзначають 
абсолютну відкритість давнього антропонімікону, ми дотримуємо-
ся погляду, що про відкритість антропонімікону, і то лише віднос-
ну, можна вести мову лише на ранніх етапах його формування. У 
цьому контексті надзвичайно важливою є позиція І. М. Желєзняк, 
яка пише про вибірковість утворення імен вже в давній період: “ця  
вибірковість була не такою суворою щодо лексики чи словотвору 
антропооснов, як до їхньої семантики. Найменування людини було 
гранично точним саме в плані змісту, в межах певного усталеного 
образу, який мав бути абсолютно ідентичним вислову, а також міг 
бути метафоричним, але первісно це було зрозумілим лише вузько-
му колу людей. Проте в мові поширювалися далі й закріплювалися 
лише ті найменування особи, які були зрозумілі ширшому колу й мо-
гли переноситися на інших осіб. Тільки тоді найменування перетво-
рювалося на антропонім, тобто онімний знак” [Желєзняк 1998, 95]. 
Очевидно, в такий спосіб формувався комплекс назв осіб, який усві-
домлювався соціумом саме як іменний репертуар і не дозволяв їх 
перенесення на інші об’єкти номінації. Узус, який діяв у цій сфері 
мови, сприяв стабільності онімних знаків, створюючи умови для за-
критості іменникa. Підстави твердити про “відкритість” давнього 
іменникa у дослідників частіше за все виникають через його кіль-
кісне багатство у порівнянні з сучасним списком імен. 

Однією з ознак антропонімікону будь-якої мови є прагнення 
до стабільності. І наявність тезок – яскраве тому підтвердження: 
замість пошуків нового слова, яке б виконувало функцію особо-
вого позначення, обирається лексема, яка традиційно вже виконує 
функцію власного імені особи. Безперечно, наявність тезок у меж-
ах спільного комунікативного поля породжує незручності, котрі 
розв’язуються за допомогою додаткових мовних засобів. На пев-
ному етапі розвитку це створює умови для трансформації однолек-
семної антропосистеми у нову – в систему антропонімних формул. 
Хоча “пережитки її зберігаються протягом усієї наступної стадії 
розвитку, а у деяких випадках і дотепер” [Бестужев-Лада 1970, 26]. 
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Саме ці прадавні пережитки дозволяють реконструювати засоби 
ідентифікації особи допрізвищевої доби в межах однолексемної ан-
тропосистеми.     

Колосальним каталізатором процесу трансформації одно-
лексемного способу іменування особи в систему антропонімних 
формул було соціальне розмежування суспільства і зародження 
державності. Апарат політичної влади, який покликаний не тільки 
забезпечувати охорону існуючого порядку, але й захищати насе-
лення від зовнішньої загрози, сприяв масовому переміщенню на-
селення. Будівництво фортець приводило сільських жителів у міста. 
Концентрація населення, необхідність його обліку для забезпечення 
збору різних податків у державну казну, утримання армії, еволю-
ція юридичної системи тощо – все це вимагало точної ідентифіка-
ції особи. І система традиційного найменування, цілком прийнятна 
для давніх сільських громад, у місті втрачала свою актуальність. До 
того ж християнство – релігія нового класово диференційованого 
суспільства – розхитувала і нищила прадавні язичницькі традиції та 
ритуали, котрі були пов’язані з ім’янареченням, у тому числі й зви-
чай родинного “кругообертання” імен. І акцент із родинно суміж-
них імен, а також патронімічних назв переміщувався на такі ком-
поненти у складі антропонімних формул, котрі визначали денотат 
не через іншу особу чи суспільно-сімейну группу, якою був рід, а 
через індивідуальні розрізнювачі. У містах такими детермінантами 
виступали переважно власне прізвисько особи, її назва за ремеслом, 
заняттям чи територіальним або етнічним походженням. Водночас 
по селах дуже довго зберігалася традиційна система іменування. 
Так, наприклад, у південнослов’янських регіонах однолексемний 
спосіб найменування особи, котрий супроводжувався розвиненою 
деривативно-суфіксальною системою, функціонував як головний 
аж до ХVІІІ ст., тоді як для міських жителів  ідентифікація дво- та 
навіть трилексемними антропонімними формулами на той час була 
звичним явищем.

На ранніх етапах слов’янської державності зовнішній вплив 
інститутів влади на систему антропонімів виражався в такому сло-
весному визначенні людини, котре б максимально точно відпові-
дало ідентифікаційним потребам кожної конкретної ситуації, було 
б актуальним для кожного окремо взятого комунікативного акту. 
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А тому формули іменування того ж самого денотата в різних си-
туаціях, а отже і в різних документах, не збігалися. Очевидно, по-
треби в такому збігу суспільство не відчувало. Вимога уніфікації 
іменування своїх громадян - ознака високорозвиненої держави. А 
тому аж ніяк не можна погодитися з тезою, нібито “з ХV століт-
тя до слов’ян від західних сусідів проникла нова антропонімічна 
категорія – прізвище” [Никонов 1983, 265], адже потреба в ньо-
му усвідомлюється лише на певному етапі суспільного розвитку. 
Хронологічна неодночасність появи прізвищ у Західній Європі і 
серед слов’ян не може слугувати підставою для твердження про 
запозичення цієї антропонімічної категорії. І хоча прізвище в 
Західній Європі сформувалося раніше, ніж у слов’ян (в Італії – з 
ХІ ст., у Франції, приміром, воно пов’язане із законом Франциска 
І про громадянське становище 1539 р., у німців про його стабіль-
ність можна говорити починаючи з ХVII ст., в Англії – з ХV ст., 
у Данії і Швеції – з ХVІ ст. [Grzybowski 1958, Никонов 1974, 
Matuszewski 1975, Šimunovic 1985]), це пояснюється лише більш 
високим, ніж у слов’ян, рівнем економічного і суспільного розви-
тку, який був притаманний західноєвропейським етносам. І якщо 
такий рівень суспільно-економічного розвитку слов’янами ще не 
був досягнутий, якщо умови для прізвища ще не визріли, то й 
основ ні для його запозичення, ні для його формування на власно-
му ґрунті бути не могло. Розвиток прізвища у слов’ян, як і в інших 
народів, є результатом тривалої еволюції, процесом паралельного 
функціонування різних способів ідентифікації особи і відбором 
найпридатніших із них для подальшої трансформації в прізвища. 
Цим і пояснюється неодночасність появи прізвищ – навіть у межах 
певної слов’янської мови – на різних територіях і на різних соці-
альних зрізах. А загалом появу прізвища слід розглядати як одну з 
антропонімічних універсалій. 

Враховуючи соціальне поширення прізвищ, можна виділити 
два основні етапи його становлення. Перший – ранній етап – ха-
рактеризувався появою прізвищ – а отже і АФ ім’я + прізвище у 
представників аристократії, панства, шляхти на теренах з розви-
неною приватною власністю і соціальною неоднорідністю, з офі-
ційним спадковим правом. За таких умов для підтвердження права 
спадкування, для збереження за сім’єю матеріальних цінностей та 
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суспільних привілеїв мовний знак, котрий підтверджував генетич-
ний зв’язок спадкоємців із попереднім поколінням, був просто необ-
хідним, особливо в юридичній практиці, де виникали неоднозначні, 
спірні випадки. 

Другий період відзначався появою прізвищ у основної маси 
населення і почався майже на три століття пізніше від першого. 
Так, якщо у російської аристократії формування прізвищ проходило 
в ХV ХVI ст., то основна маса селянства до реформи 1861 р., яка 
скасувала кріпацтво, ще не мала прізвищ. У хорватів прізвище для 
привілейованих суспільних груп починає формуватися з ХII ст., тоді 
як антропосистема більшої частини населення і до ХVII ст. залиша-
ється однолексемною. Польська шляхта мала прізвища у ХVI ст., а 
селяни ще й у ХVIII ст. не всі їх мали. 

Період поширення прізвищ на усі верстви населення у біль-
шості слов’янських етносів охоплює ХVIII-ХІХ ст. Цей етап був 
зумовлений державно-правовими потребами суспільства, яке вима-
гало вироблення загальних стандартів для ідентифікації особи. Він 
відбувався незалежно від того, чи державні інституції видавали спе-
ціальні розпорядження, якими кодифікувалися прізвища (як це було, 
приміром, у чехів, словаків, сербів, хорватів, західних українців – 
зрештою, в усіх народів, які входили в 1780 р. до складу Австрії, де 
офіційним кодифікатором прізвищ і офіційної антропонімної фор-
мули особове ім’я + прізвище для усіх верств населення став відо-
мий Йосифінський патент), чи такого спеціального розпорядження 
не було, як, наприклад, у росіян та поляків, де офіційні антропонімні 
формули утворювалися в результаті юридичної і мовленнєвої прак-
тики. Вищезгаданий указ Йозефа ІІ про введення прізвищ і  відомі 
рішення Тридентського собору про необхідність метричних запи-
сів, які виконувалися на державному рівні й мали дуже важливе 
значення для розвитку антропосистеми слов’ян, що жили в  като-
лицьких державах; царські укази Петра І про переписи населен-
ня, які мали вагомі наслідки для встановлення прізвищ у східних 
слов’ян, є проявами впливу розвиненої державності на антропоні-
мічну уніфікацію.

Сучасна держава також не залишається осторонь від ан-
тропонімійних процесів. Вона пильно слідкує за дотриманням 
вимог до уніфікованих антропонімних формул іменування в ді-
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лових документах – і це є позитивним фактом у сучасному сві-
ті. Водночас вона відіграє досить консервативну роль у процесі 
ім’янаречення – і це є негативним фактом. Останнє виявляється 
в тому, що працівники органів ЗАГСу, зважаючи на спеціальні 
приписи, проводять політику, яка стримує збагачення іменного 
репертуару. Зазвичай молодим батькам, котрі обирають ім’я для 
дитини, пропонується обмежений список, який складається з 
кількадесят найвідоміших імен. 

Негативним проявом втручання держави в антропонімійні 
процеси є її непослідовність у прагненні до уніфікації іменування 
громадян держави. Особливо відчутно це виявляється у сучасно-
му оформленні українських, російських та білоруських паспортів 
внутрішнього користування і закордонних документів, коли гро-
мадян України, Росії, Білорусі записують у внутрішньому паспорті 
антропонімною формулою особове ім’я + ім’я по батькові + пріз-
вище, а в закордонному – АФ ім’я + прізвище. І хоча паралельне 
існування в сучасному діловому стилі дво- і трилексемних антро-
понімних формул має історичні підстави, така непослідовність в 
ідентифікації громадян у двох паспортах – суто ділових докумен-
тах ідентичного типу – є проявом незнання давніх традицій або 
неповаги до них, загалом це можна сприймати як данину певній 
політичній моді у суспільстві, що також демонструє певний вплив 
позамовних державно-політичних чинників на антропонімійну 
систему. 
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Пахомова С. Н.

О РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
СЛАВЯН

Статья посвящена особенностям эволюции способов име-
нования лица в славянских языках. Переход от однолексемной 
антропосистемы к многолексемной рассматривается как одна из 
ономастических универсалий. Определяющим фактором в про-
цессе формирования официальных антропонимических стандар-
тов является влияние государства (Восточноукраинский лингви-
стический сборник. – Вып. № 14, 2012, с. 141-153).

Ключевые слова: антропосистема, антропонимная формула, 
однолексемная антропосистема, официальные стандарты иден-
тификации лица.
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Про роль держави у формуванні стандартів ідентифікації слов’ян

Pakhomova S. M. 

ON THE ROLE OF STATE  IN  FORMATION OF OFFICIAL 
IDENTIRFICATION STANDARDS IN SLAVS 

The article deals with peculiarities of the evolution of methods to 
name a person in Slavic languages. Transition from a mono-lexeme 
anthroponymic system to a multi-lexeme one is viewed as one of the 
onomastic universalities. The influence of the state serves as a deter-
mining factor in the formation of official anthroponymic standards  
(East-Ukrainian linguistic collection. – Ed. № 14, 2012, p. 141-153).

Key words: anthroponymic system, mono-lexeme anthroponymic sys-
tem, official identification standards of a person.


