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«Народ мій є! 
В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде!» 

В. Симоненко 
 

Травень місяць. Цвіте акація. В 600-літній Одесі – Свято української книги… 
Цього року в рамках проведення XVII Всеукраїнської виставки-форуму «Українська 
книга на Одещині» презентується справді унікальне науково-популярне видання 
Олекси Різникова «Козацькі прізвища і гени матінки Одеси», що вийшло друком у 
видавництві «Сімекс-прінт» у 2015 році. 

Олекса Сергійович Різників – (творчий псевдонім Різниченко) відомий 
український поет, прозаїк, публіцист, мовознавець-віртуоз, професійний філолог, 
активний громадський діяч. Він багаторічний друг бібліотеки, завжди бажаний гість 
на книжковому форумі, справжній козак, який завжди бере активну участь у роботі 
виставки. Щороку Одеська національна наукова бібліотека презентує нові видання 
автора, проводить його автограф-сесії як у стінах ОННБ так і на виїзді.  

О. Різників народився 24 лютого 1937 року у Єнакієвому, на Донбасі. Він – 
лауреат літературних премій ім. Павла Тичини, Костянтина Паустовського, Тараса 
Мельничука, Степана Олійника, Бориса Грінченка. У 2015 році автор отримав за 
книгу сонетів «Двострунне грало» премію ім. Ярослава Дорошенка і щойно, 14 
травня 2016 року, Олекса Сергійович за повість «Маюнелла» отримав на батьківщині 
Тодося Осмачки премію його імені. 

У своїй новій книжці «Козацькі прізвища і гени матінки Одеси» Олекса 
Різників, готуючи до видання НОВИЙ кореневий словник «Словогрона духу» (2015), 
уперше в історії Одещини, на основі Одеського телефонного довідника (2005), виявив 
рясне різноманіття козацьких прізвищ, які зберігаються протягом останніх століть у 
нашому місті. Він відшукав і подав читачеві такі, приміром, як: Дорошенко (99), 
Козак (86), Байда (12), Люльченко (10), Нездійминога (6), Дуридівка (3), Скоропупов 
(3), Замниборщ (4), Замрикоза (1), Тягнирядно (2), Цвірінько (6), Вареник (14), 
Паливода (4), Кукуріка (1) і багато-багато подібних. Але вражає кількість прізвищ, 
пов’язаних з атрибутикою козацтва, такі, як: Гетьман-Гетьманчук-Гетьманенко 
(всього 36), Писар-Писаренко-Писарєв (90), Сотник-Сотниченко (58), Порох-
Порошенко (38), Шаблій-Шаблієнко (38), Чуприна (46) і так далі. Цікаво, що багато 
прізвищ пов’язано з музичними інструментами: Бандура-Бандуренко (34), Кобза-
Кобзарук (79), Скрипка-Скрипник-Скрипко (до 150). Автор підводить читача до 
думки, навіть переконує, що Одеса є по-справжньому КОЗАЦЬКЕ МІСТО. На жаль, 
нащадки славних запорозьких лицарів, які проживають у нашому місті сьогодні, не 



здогадуються про своє генетичне коріння. Вчені ж зазначають, що гени і прізвища 
тісно, навіть, містично пов’язані. 

Антропонімічні дослідження у книзі органічно переплітаються з віршами та 
спогадами автора, що додає розвідці емоційності і, безумовно, підвищує її цінність. 
Книга, обрамлена козацькою символікою та атрибутикою в яскравих кольорах, хоч і 
невеличка за об’ємом, але має велику історико-краєзнавчу та патріотичну цінність. 
Це підкреслюють і рецензенти.  

Валентина Сидорук, член Національної спілки письменників України, 
просвітянка із міста Чорноморська, у своїй статті «Дослідник слова», яка була 
надрукована у газеті «Чорноморські новини» (12 березня 2016 року), захоплено 
говорить про козацький дух автора: «Олекса Сергійович Різників – теж одесит із 
козацькими генами, двічі репресований тоталітарним режимом за розум, за Слово, за 
те, що Українець. Та вистояв козак. І сьогодні дивує нас працездатністю, творчими 
ідеями, активним громадським життям». Дарина Волошко, філолог, викладач 
української мови та літератури із Вінниці, зазначає, що автор: «… живе за 
принципом: Душу – Богові, життя – Україні, честь – собі».  

Олекса Різників – завжди щирий, енергійний, життєрадісний, при зустрічі читає 
лірично-гумористично-злободенні вірші та крутить свого козацького вуса.  

Творчого натхнення та нових книжок Вам, пане Олексо! 
 

Презентація відбудеться 21 травня 2016 р. о 14.00 
 у відділі міжнародних проектів ОННБ  

за адресою: вул. Пастера, 13. 
 

Під час заходу експонуватиметься книжково-ілюстративна виставка 
«Одеса козацька». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


