
ЛЮДМИЛА ПАШИНСЬКА 
ХТО ТАКІ ТАЛАЛАЇ? 

 
Назва села Талалаї Вінницької обл. Погребищенського р-ну трапляється в книзі 
Л.Похилевича «Сказания о населенных местностях Киевской губернии» (1864 р.); 
зазначається, що назване село знаходиться на струмку Котлярки, між с. Люлинці і 
с. Станилівка, Бердичівського повіту. Найправдоподібніше, назва цього населеного пункту 
походить від прізвища Талалай, яке носив засновник села або на честь якого було назване 
село. 

Прізвище Талалай походить від загальної назви талалай. Вона зафіксована в 
«Словнику української мови» в значенні «той, хто багато, беззмістовно говорить», а також у 
«Словнику української мови» Б.Грінченка: талалай (талалайко) — це «болтун, говорун». 
Від неї утворена похідна — талалайка (зневажливо про жінку) «болтунья» (Б.Грінченко). У 
російській мові фіксується дієслово талалакать «картаво говорить» (В.Даль), «говорить, 
болтать на языке, непонятном для окружающих (посторонних)» («Словарь современного 
русского литературного языка»), талала/ы/кать «болтать, беседовать», також талала/ы/ка 
«пустой болтун», талалы «болтовня, пустословие» (В.Даль). 

Цікавим є використання слова талалай в художніх творах. З гумором говорить 
М.Стельмах про агітатора, називаючи його талалаєм, тобто людиною дуже балакучою:  
«— Оце привезли талалая! Цей навіки заб’є баки людині... Від його панського слова золоті 
верби ростуть» («Хліб і сіль»). Образлива жінка в «Соборі» Олеся Гончара заявляє: «Ти мені 
баки не забивай!... Я краще тебе знаю: що влада є. І що мене не за талалая в міськраду 
селищами послано. А ось ти чого крутиш? Хіба не бачу тебе, крутія». 

Талалайкою іноді називають народний музичний інструмент балалайку, див., 
наприклад, у І.Нечуя-Левицького: «..старі на словах, — як на цимбалах, а на ділі — як на 
талалайці». 

У творах П.Куліша і П.Козланюка знаходимо слово талалайство, не зафіксоване 
словниками: 

Ти довго ще гіркую пити 
Повинен між людей єси... 
Бо за химерним талалайством 
Та за сліпим — п’яним кобзарством 
Свого ума не даси 

(П.Куліш). 
Прізвища з основою Талала зафіксовані на території України, Білорусі та Росії: Талала 

(Кримська обл.), Талалай (Донецька та Херсонська обл.), Талалаєвський, Талалаєвська 
(Київська обл.). 

Від антропоніма Талалай утворені ще місцеві назви: с. Талалаєвка, що згадується на 
картах і в атласах ХVI та ХVII ст. В.Ляскоронського, с. Талалаєвка Орадовської волості 
Уманського повіту («Список населенных мест Киевской губернии», 1900), залізнична 
станція Талалаєвка Полтавської губернії (перша пол. VIII ст.), с. Талалай Ширмовецької 
волості Бердичевського повіту (1900 р.). Сучасна назва села Талалаївка зафіксована на 
Вінниччині (Ситковецький р-н), Черкащині (Христинівський р-н), у Сумській обл. 
(Талалаївський р-н), Чернігівській обл. (Ніжинський р-н). 

Щодо назви населеного пункту Талалаї, то вона є множинною формою від 
антропоніма Талалай, як, наприклад, за аналогією до таких ойконімів Вінниччини: Кудлаї 
(Немирівський р-н) — від антропоніма Кудлай, Одаї (Тульчинський р-н) — від антропоніма 
Одай; Полтавщини: Бородаї (Диканський р-н) — від антропоніма Бородай, Турбаї 
(Глобинський р-н) — від Турбай. До цього виду антропонімів належать також Горбай, Нубай, 
Кучмай, Чубай, Лабай, передсуфіксальна частина яких походить від іменників, що 
виражають певні характерні ознаки людини. 


