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У час допитливого інтересу до мови і культури слов’янства своєчасним видається 
торкнутися питання тлумачення назв населених пунктів, часу їх виникнення, особливостей 
номінації. 

Село Одруби знаходиться в Народицькому р-ні Житомирської обл. Слов’янське 
походження цієї назви не викликає сумніву. Разом з тим пояснення семантики її основи має 
певні труднощі. Насамперед треба відзначити нечисельність таких ойконімів на території 
України. Крім згаданої поліської назви, можна назвати лише демінутивне утворення — 
с. Одрубок Софіївського р-ну Дніпропетровської обл., відоме раніше як хутір. Серед інших 
класів топонімів вдалося зафіксувати лише поодинокий мікротопонім у формі pluralia tantum 
— сад Одруби в колишньому с. Полковниче Жашківського р-ну на Черкащині. Наведені 
назви в своїй основі пов’язані з словом одруб, відомим здебільше у східнослов’янських 
мовах як сільськогосподарський термін у значенні «ділянка землі, яка надається власникові у 
використання». Необхідно відзначити, що повсюдно відоме в Росії та Білорусі (пор. рос. 
отруб «ділянка землі, відмежована комусь у наділ», рос. діал. о́труб і о́труб «земельна 
ділянка в лісі, призначена для розподілу між селянами», блр. адруб «земля господаря в одній 
ділянці», адрубак «те саме») слово одруб, як і його демінутиви, в межах України не має 
аграрного термінологічного наповнення. Для цієї території, зокрема для поліської діалектної 
зони, характерне специфічне значення лексеми одруб, про що мова піде нижче. Часто появу 
поняття «відрубне господарство» і його мовне вираження пов’язують із Столипінською 
аграрною реформою 1906 р., за якою кожний селянин дістав право одержати свій земельний 
наділ у приватну власність, що надавало йому можливість вільно розпоряджатися землею. 
Власник міг її подарувати, передати у спадщину, продати, нарешті, вийти з нею на хутір чи 
відруб. Втім, якщо поява слова відруб / одруб і була зумовлена тими чи іншими соціально-
політичними умовами, то принаймні сформувалися вони набагато раніше за згадану 
реформу. Лінгвістичний аналіз цієї лексеми свідчить, що на значну архаїку вона не може 
претендувати. Помітна її відсутність і в пам’ятках давньоруського періоду. Перші письмові 
фіксації цієї лексеми за доступними історичними джерелами припадають на початок XVI ст. 
Практично з самого початку свого існування одруб набуває різних значень, спільною 
ознакою яких є вказівка спрямованості дії на той чи інший об’єкт, пор. рос. отрубъ 
1. «відрубування, поперечний перетин зрубаного дерева», 2. «місце відрубу, затесу на 
дереві», 3. «ділянка землі, яка відмежовується комусь у наділ», рос. діал. отруба «вінця 
зрубу будинку без косяків і рам», отруб «стрімкий уступ гори, берега», отрубок «бочок, 
відрубаний кінець колоди, дошки», укр. відрубок «одрубок чогось». З наведеного матеріалу 
видно, що слово відруб/одруб (рос. отруб) має широку амплітуду семантичного коливання 
залежно від вираження тої чи іншої диференційної ознаки предмета, на який спрямована 
об’єктна дія. Узагальнюючою ознакою для терміна відруб/одруб, незалежно від додаткової 
семантичної характеристики в кожному окремому випадку, є «частина від цілого». 
Домінантність цієї ознаки над іншими не важко визначити, якщо звернутися до етимології 
терміна. З граматичного боку одруб є віддієслівний іменник <відрубати/одрубати, який 
продовжує прасл. *rо̨biti з префіксом оtъ-. Семантичний зв’язок іменної форми відруб/одруб з 
дієсловом відрубувати простежується досить чітко (пор. аналогічні структури рос. отрезь, 
отрезок: отрезать). Префікс от- (укр. від-/од-, блр. ад-) є визначальним показником 
спрямованості дії на об’єкт. Його функція є діючою і при оформленні іменної форми. 
Префіксальна варіантність в українських словах відрубок/одрубок, а також поява власних 
назв Одруби, Одрубок, в яких превалює афікс од-, пояснюється рівноправністю дієслівних 
префіксів від- і од-: укр. відтяти : одтяти, відбити : одбити, відкрити : одкрити. При 
існуючій варіативності префіксів у розмовній мові звертає на себе увагу прагнення 
літературної мови до її уникнення. При цьому перевага тут надається префіксу від-. Для 
прикладу візьмемо дієслово відрубати і його похідні — відрубний, відрубність, відрубно, 



відрубок. Помітним є цей процес і стосовно інших префіксальних утворень, але остаточної 
завершеності він досі не набрав. У зв’язку зі сказаним цікаво констатувати, що географічні 
назви близько стоять до народної мови, відбивають її колорит і багатство. Наведена незначна 
кількість топонімів з української території, утворених від терміна одруб, свідчить про те, що 
він не здобув тут широкого поширення. Лексикографічні джерела також не занотували цей 
термін як сільськогосподарський, добре відомий в Росії і Білорусі. Місцеві говори знають 
лише суфіксальний дериват відрубок «частина від цілого». Відповідний ономастичний 
матеріал підтверджує, що їх основи реалізують саме це значення, оскільки в принципі не 
знімає питання про його конкретизацію (відокремленою часткою може бути земля, ціле 
господарство, хутір). Назву населеного пункту Одруби, очевидно, слід сприймати як синонім 
до Хутір = самостійне господарство. Поодиноке вкраплення таких назв на Україні, особливо 
у поліській зоні, де в силу специфіки народного господарства і природних умов існувала 
чимала кількість хуторів і можна було б сподіватися на закріплення слова відруб/одруб у 
місцевому топоніміконі, говорить про можливість його занесення з контактних територій — 
Білорусі або Росії. Порівняно зі скупим українським матеріалом привертають увагу численні 
назви населених пунктів Білорусі: с. Адруби Жлобинського р-ну Гомельської обл., с. Адруби 
Салігірського р-ну, с. Адрубак Лагойського р-ну, пос. Адрубы Любанського р-ну, Мінської 
обл. та багато інших. 

Нові корективи у вивчення терміна відруб/одруб вносить діалектний матеріал 
лівобережної поліської зони. Саме тут відома досі єдина фіксація слова одруб. Записати його 
вдалося Є. О. Черепановій в с. Осіч Бахмацького р-ну Чернігівської обл. не в звичному 
значенні «земельна ділянка землі», а як водний термін «заглиблення на місці водойми». 
Більше того, в ньому практично стертий зв’язок з вихідним етимологічним значенням 
«частина від цілого». Відтак семантична вмотивованість слова одруб виступає 
завуальованою. Можливо, значення лексеми одруб «заглиблення на місці водойми» є 
частковим стосовно цілої «водойми». Запропонований аналіз слова одруб показав складні 
семантичні відношення, причину яких слід шукати в динаміці значень. Правильне розуміння 
семантичних зрушень, ланцюгових переходів, які відбуваються в словах-тер-мінах, 
дозволяють максимально наблизитися до мотивації називання назв населених пунктів, річок 
та інших об’єктів. 
 


