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Назву поліського села Осни‚ що в Лугинському районі Житомирської області‚ дослідники-
топонімісти досі обминали в своїх студіях. Як нам видається‚ це пояснюється прозорою 
структурою ойконіма‚ який входить у групу назв pluralia tantum. Більшість утворень цього 
типу не потребує спеціального розгляду‚ основи їх легко розшифровуються на ґрунті 
сучасної апелятивної лексики: смт Борки (Зміївськ. р-ну Харківськ. обл.)‚ м. Броди (Львівськ. 
обл.)‚ с. Пороги (Богородчанськ. р-ну Івано-Франківськ. обл.)‚ с. Лісоводи (Городоцьк. р-ну 
Хмельницьк. обл.). Тип множинних топонімів можна розширити за рахунок 
відантропонімних утворень: с. Паньки (Полтавськ. обл.)‚ с. Явтухи (Хмельницьк. обл.)‚ 
с. Пилипи (Вінницька‚ Івано-Франківська‚ Сумська‚ Хмельницька обл.). 

Слід відзначити‚ що аналізований ойконім Осни поодинокий на терені України. Загалом 
населені пункти України з топоосновою Осн-‚ за даними «Адміністративно-територіальних 
поділів» різних років видання‚ малопродуктивні. Серед них значну частину займають назви‚ 
тлумачення основ яких відкриває перспективу виходу на загальнослов’янський рослинний 
термін оса. Сюди слід зарахувати с. Осники (Черняхівськ. р-ну Житомирськ. обл.)‚ с. Осняги 
(Гадяцьк. р-ну) і с. Осняг (Чорнухинськ. р-ну Полтавськ. обл.). Значно частіше кореневі 
відповідники засвідчуються в мікротопонімії: ур. Осняки (с. Збраньки Овруцьк. р-ну 
Житомирськ. обл.)‚ ліс Осняк (с. Петрушин Чернігівськ. р-ну й обл.)‚ ур. Осники (с. Ходаки 
Коростенськ. р-ну Житомирськ. обл.) та ін. Найпростіше інтерпретувати семантику основ 
збірних мікротопонімів і ойконімів апелятивного походження. Зазначені форми власних назв 
є цінними лінгвістичними свідченнями на користь діалектного існування в Україні старої 
праслов’янської назви осики — *osa. На східнослов’янському терені безсуфіксальна форма 
*osa і утворені від неї збірні лексеми та інші суфіксальні похідні найкраще збереглися в 
говірках білоруської мови: пор. блр. діал. аса «осика‚ осичняк»‚ асаве́ц «місця‚ які поросли 
осичняком»‚ асні́к «осиковий ліс‚ зарості осичняка»‚ асняк‚ аснік «осичняк». Наведена 
білоруська діалектна лексика знайшла своє продовження в місцевому топоніміконі: ур. Асня́к 
(Стовбцівськ. р-н)‚ поле Осні́к (нп Хільчиці; Туровщина)‚ сіножать Оснікі́ (нп Аздамичі‚ 
Альпень‚ Хільчиці; Туровщина)‚ пасовисько Осьні́к (нп Черніги; Туровщина). Стара 
безсуфіксальна форма *osa засвідчується в інших слов’ян: п. діал. osa‚ ч. діал. osa «осика»‚ у 
лужичан wosa, wоsa «срібляста тополя». Діалектний матеріал української мови‚ якщо 
виходити з відомих нам словників‚ апелятив *osa не ілюструє‚ проте його зберігають 
українськї топоніми Полісся (з переходом у Передкарпаття) і Полтавщини. 

Якщо вищенаведені назви збірних мікротопонімів (Осняг‚ Осняк)‚ а також множинні 
форми населених пунктів Осняги‚ Осняки < *оснягъ, *оснякъ (пор. дуб — дубняк‚ дубник) і 
суфіксальний гелонім — бол. Осниківське (варіант Осниковське; с. Ходаки Коростенськ. р-ну 
Житомирської обл.) — продовжують зберігати в своїх основах пам’ять про давню назву 
осики‚ то поліський ойконім Осни‚ як і його лексико-семантичний гідронімний аналог — 
торфовище Осни (с. Нові Велідники Овруцьк. р-ну Житомирської обл.)‚ а також торфовище 
Оснывское (воно‚ як і с. Осни‚ локалізується в Лугинськ. р-ні‚ у межиріччі Повчанки та 
Гнилуші‚ в 9 км від райцентру смт Лугини) — мають іншу семантичну орієнтацію. 
Насамперед‚ проти фітомотивації другої групи назв може свідчити вихідна форма Осни‚ 
замість очікуваної Оси < *osa. Разом із тим‚ подібну категоричність певною мірою знімає 
блр. діал. падо́сні «місця навколо осичняка» (Славгородщина)‚ яке‚ як і інший префіксальний 
діалектизм — падо́скі «місця навколо осичняка»‚ на думку І. Я. Яшкіна‚ зумовили появу 
Славгородських мікротопонімів: ур. Падосні і ур. Падоскі. 

Взагалі думка про те‚ що слов’янізми легко досліджуються‚ є досить примарною. Ми 
часто забуваємо‚ що переважна більшість назв виникла досить давно‚ а час‚ який нас 
відділяє від цього моменту‚ іноді до невпізнання змінив поняття і уявлення‚ покладені в 
основу номінації об’єктів. Навіть слова‚ які видаються нам сьогодні цілком знайомими‚ 
кілька століть тому могли мати інші значення. Тому не дивно‚ що правильна мотивація 



топооснови можлива лише за умови звернення до давнього словникового складу мови‚ 
оскільки у сучасній українській мові вона практично не знаходить опори в апелятивній 
лексиці‚ або настільки малопомітна в результаті різних фонетичних змін‚ що потребує 
спеціального розгляду. Оскільки досі нам не вдалося віднайти антропонімні паралелі до 
ойконіма Осни́ (тобто відсутні будь-які історичні дані про землевласника або засновника 
цього населеного пункту під таким прізвищем)‚ то доцільно говорити про апелятивний склад 
його основи. Ймовірно‚ що множинна форма ойконіма Осни́ передбачає вихід на основу Осн-
‚ яка реалізується в дв.-р. оснъ «гострий кінець палиці»‚ оснъ і осно «вістря‚ шпичак»‚ 
«загострена на кінці палка»‚ оснъ «голка‚ шип‚ вістря‚ гострий шпичак‚ гострий наконечник 
палиці»‚ блр. діал. осны́ «відросле пір’я у пташок після линяння»‚ асны́‚ аснэ́ «те саме»‚ 
осны́‚ во́сница «довга палка з гвіздком на кінці‚ якою підганяють волів»‚ асно і асон (з 
випадним о між приголосними) «гострий кийок‚ яким підганяють волів»‚ осниско‚ асновік 
«мотузка»‚ пор. відповідник жіночого роду з суф. -ьниц/а/ — усні́ца «остюк у житі». Іменна 
форма оснъ розвинулась з праслов’янського *osnъ< *ostnъ. Східнослов’янські мови‚ зокрема 
й українська‚ добре знайомі з апелятивами‚ які між коренем і суфіксом мають голосний і 
сягають прасл. *ostьnъ: дв.-р. остьнъ «вістря‚ ріг»‚ «колючка‚ шпичак‚ жало»‚ 
«гострокінцева палиця‚ якою поганяють»‚ укр. ості‚ остень «багор‚ гак для ловлі риби з 
кількома зубцями»‚ укр. діал. астенци «молоде пір’я у малят свійських і диких птахів»‚ п. 
oscien «різновид залізних вил‚ насаджених на довгий кий‚ який використовується для ловлі 
риби»‚ ч. osten «голка‚ шпичак‚ вістря». На варіантність іменників (за рахунок появи 
редукованого голосного у суфіксі) *osnъ (<*ostnъ) та *ostьnъ звернув увагу Ф. Славський‚ а 
Ж. Ж. Варбот на ширшому слов’янському матеріалі показала‚ як нові суфікси (саме з 
редукованим голосним) витіснили старі суфікси. Розпочався цей процес ще в праслов’янську 
добу. Ось чому східнослов’янські мови добре знають слова остень і остець із загальним 
значенням «гострий»‚ а стара форма оснъ < *osnъ (<*ostnъ) є практично забутою‚ сьогодні 
вона простежується лише в білоруському Поліссі. Втім ономастичний матеріал свідчить‚ що 
її можна зустріти в основах власних назв Житомирського Полісся — село і торфовище Осни‚ 
пор. також кол. назву нп Київського Полісся — с. Осница‚ яке‚ за описом історика 
Л. Похилевича‚ знаходилось при впадінні руч. Осниця в р. Жерів‚ суч. Іванківськ. р-ну 
Київськ. обл.‚ с. Велика Осниця (Маневицьк. р-ну Волинськ. обл.). Їх доцільно розглядати в 
одному ряду з такими ойконімами‚ як с. Остки (Рокитнівськ. р-ну)‚ х. Остне (Висоцьк. р-ну 
Ровенськ. обл.)‚ х. Остники (Любомльськ. р-ну Волинськ. обл.)‚ гідронімами — озера 
Ostnica, Ostnitz в бас. Одеру та ін. Типологічно спорідненими з назвою Осни можна визнати 
с. Шпилі (Іванківськ. р-ну Київськ. обл.)‚ с. Кілки (Чуднівськ. р-ну Житомирськ. обл.)‚ два 
с. Остриця (на Чернігівщині)‚ с. Остриня (Івано-Франківськ. обл.) та ін. 
 


