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У книзі розглядається виникнення, словотвір та поширення сучасних
українських родових назв (прізвищ),
що дає можливість зрозуміти їх значення та проливає світло на різні
сторони суспільного життя України
в період формування й закріплення
особових родових назв.
Видання стане в пригоді мовознавцям-ономастам, викладачам вузів
та шкіл, працівникам преси, радіо
та різних установ, що відають оформленням документів.
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ВСТУП

С/учасна наука приділяє значну увагу питанням ономастики. Існує Міжнародний комітет ономастичних наук
з центром в м. Лювені (Бельгія), який видає свій орган
«Опота. Виііеііп сГіпГогтаііоп еі сіє ЬіЬ1іо§гарпіе»,
а в різних країнах виходять спеціальні ономастичні
журнали, як, наприклад, у Франції «Кеуие іпіегпаііопаіе сГопотазііяие», у Швеції « № т п осЬ Ьу^сІ», в Польщі «Опотазііса». Основоположником слов'янскої ономастики є відомий славіст Ф. Міклошич, який в 1860—
1874 рр. опублікував три важливих дослідження слов'янських особових і географічних назв '. Для вивчення особових власних назв у Росії мають велике значення
роботи Н. М. Тупикова, Г. А. Ільїнського, А. М. Селищева, В. К. Чичагова й ін. Польськими особовими назвами цікавилися спочатку вчені-немовознавці — 3. Глогер,
Я- Карлович, К. Мошинський, Я. С. Бистронь. Пізніше
появилися праці мовознавців — К. Нітша, В. Ташицького, С. Роспонда, Т. Мілевського та ін. Особові назви
Югославії вивчали Т. Маретич, Р. Рогич, П. Скок; у Чехословаччині питаннями ономастики займаються В. Шмілауер, Й. Свобода й ін. Білоруські особові назви досліджує М. В. Бірила.
Першою опублікованою працею про українські прізвища була невелика стаття А. І. Степовича «Заметка
о происхождении малорусских фамилий», надрукована
в 1882 р. у воронезьких «Филологических записках».
1

Див. Р. М і к і о з і с Ь , Оіе Віігіипд йет зіауізсЬеп Регзопепипсі Огізпатеп, Неіс1е1Ьег£, 1927.

У 1885 р. журнал «Киевская старина» опублікував статтю професора Харківського університету М. Ф. Сумцова
«Малорусские фамильньїе прозвання», пізніше — другу
його працю «Уличнне клички» (розділ із ширшої праці
«Культурньїе переживання») 2. Українським прізвиськам
присвячена також невелика стаття В. Ястребова 3 . У працях Сумцова й Ястребова знаходимо багато інформацій
про конкретні факти виникнення прізвиськ. Для дослідження родових прізвищ ці вказівки дуже цінні, бо величезна кількість прізвищ розвинулась саме з них.
З наукового погляду більш цінними є ономастичні
праці В. Охримовича й І. Франка. У журналі «Житє
і слово» за 1895 р. В. Охримович надрукував роботу
«Знадоби до пізнання народних звичаїв і поглядів правних», перший розділ якої має заголовок «Про сільські
прозвища» 4 . Охримович цікавився, головним чином,
прізвиськами і розглядав їх на матеріалі двох карпатських сіл. Як юриста, автора цікавив сам процес творення прізвиськ і їх пізнішого закріплення за родами. Спостереження Охримовича влучні, і його висновки відіграють чималу роль у вивченні шляхів формування
особових назв на Україні.
До історичного матеріалу з ономастики першим звернувся І. Я- Франко. У своїй праці «Причинки до україн5
ської ономастики» він підкреслює, що особові назви
є важливим матеріалом як для філолога, який досліджує структуру мови, так і для історика та етнографа.
Початок закріплення прізвищ як спадкових родових назв
зробило, як твердить Франко, духовенство. Перший
Петро Могила в 1642 р. доручив священикам вести
метрики народжених, зашлюблених та померлих. Але
найбільша частина метрик XVII-—XVIII ст. не має вартості, бо в них записувалися самі імена і зовсім ігнорувалися родові та всякі інші прізвища. «Тільки з 1772
року, коли Галицька Русь перейшла під Австрію, датується правильне ведення реєстрів усієї людності, отже,
і закріплення тих родових прізвищ, які застала тодішня
2

Див. «Киевская старина», т. 24, 1889.
Див. В. Я с т р е б о в , Малорусские прозвища Херсонской губернии, Одесса, 1893 (відбиток із «Малороссийсчого календаря»).
4
Див. «Жите і слово», т. III, 1895, стор. 302—307.
5
І в а н Ф р а н к о , Причинки до української ономастики, Науковий збірник Т-ва ім. Т. Шевченка, Львів, 1906, стор. 185—218
(також окр. відбиток).
3

адміністрація» 6 . (Очевидно, Франко має на увазі лише
українські землі, що входили до складу Австро-Угорської імперії.)
Франко розглядає в своїй праці три архаїчних типи
українських прізвищ: 1) у формі род. відм. одн. (Долйнського, Кривого); 2) типу Процев'я, Романча; 3) прізвища, утворені від другого типу у формі род. відм. мн.
(Процев'ят, Романчат). Матеріал для свого дослідження
Франко черпав з документів і судових актів XVI—
XVII ст. і прийшов до висновку, що прізвища цих трьох
типів були пов'язані з організацією давнього землеволодіння, а саме з так званими дворищами.
В радянський період українській антропоніміці присвячено праці М. Корниловича, В. Сімовича, Л. Гумецької, І. Ковалика, О. Ткаченка, І. Сухомлина, 3. Ніколаєнко, П. Чучки, В. Німчука й ін.
М. Корнилович надрукував дві цікаві статті в «Етнографічному віснику», в яких на основі «Ревизских сказок» та інших документів розглядає питання виникнення
прізвищ українських селян 7 . Цінними є роботи В. Сімовича, в яких він дав ґрунтовний аналіз утворення
й історичного розвитку особових назв на -но, -хно, -ко,
-енко, -ло, -ьо 8 .
Чимало уваги виникненню особових назв присвятила
Л. Л. Гумецька 9 . На основі актових пам'яток XIV—
XV ст. вона аналізує особові назви за принципом їх
словотвору та вказує на їх етимологію. Слід згадати
10
також працю О. Б. Ткаченка , який розглядає тільки
один тип українських прізвищ — з суфіксом -енк-о на
6
І в а н Ф р а н к о , Причинки до української ономастики,
стор. 187.
7
Див. М. К о р н и л о в и ч , Огляд народних родових прізвищ
на Холмщині й Підляшші, Етнографічний вісник ВУАН, кн. 2, К-.
1926, стор. 113—123; й о г о ж, Народна родова ономастика па
Волині наприкінці XVIII і в І пол. XIX в., Етнографічний вісник
ВУАН, кн. 9, К-, 1930, стор. 127—131.
8
Див. В. С і м о в и ч, Українські іменники чоловічого роду на
-о в історичному розвитку й освітленні, Наук, збірник Укр. пед.
інституту ім. М. Драгоманова в Празі, т. І, Прага, 1929, стор. 305—
369; й о г о ж, Українські чоловічі ймення осіб на -но, Збірник
Комісії для дослідження історії української мови, т. І, К-, 1931,
стор. 87—111.
9
Л . Г у м е ц ь к а , Нарис словотворчої системи української актової мови XIV—XV ст., К., 1958.
10
Див. О. Б. Т к а ч є н к о, Прізвища з суфіксом -енк-о та споріднені утворення, Слов'янське мовознавство, т. II, К., 195$,
стор. 38—53.
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фоні споріднених утворень в інших слов'янських мовах.
У своїй кандидатській дисертації І. Д. Сухомлин досліджує особові назви Полтавщини (побудована на матеріалі актових книг XVII ст.) " . Окремі вузькі питання,
пов'язані з українською антропонімією, висвітлюються
в роботах інших дослідників.
Ця праця є першою спробою загального огляду всіх
типів сучасних українських прізвищ як з боку шляхів їх
виникнення, так і словотворчої будови та географічного
поширення. Доповненням до роботи буде «Словник сучасних українських прізвищ», над укладанням якого автор працює. В ранніх українських працях з антропоніміки для означення особових назв використовувалась
неоднакова термінологія. Терміни «назвисько», «назвище», «прозвище», «прозвисько», «прізвисько», «прізвище»'вживались без точного розмежування їх значення.
У цій праці під терміном «прізвище» (рос. «фамилия»)
будемо розуміти оформлену офіційними документами
родову назву людини, приєднувану до її імені, яку людина одержує при народженні або в шлюбі і передає
своїм нащадкам І2 . Офіційно не закріплені за родом
назви, так звані вуличні клички, — це «прізвиська» (рос.
«прозвища»). Вони являють собою цікавий матеріал для
науки, але не є предметом даного дослідження.
Матеріал для цієї книги автор збирав анкетним методом в усіх областях УРСР протягом десяти років.
У збиранні матеріалу допомагала велика кількість осіб,
насамперед студенти філологічних факультетів і, зокрема, вчителі — студенти заочного відділу Львівського
педінституту і Львівського ордена Леніна університету
ім. І. Франка, студенти інших вузів, які одержали відповідні вказівки й охоче включалися в цю роботу, а також викладачі вузів: доцент Вінницького педінституту
М. Т. Доленко, доцент Запорізького педінституту
М. Т. Чемерисов, аспірант цього ж інституту В. А. Чабаненко, доцент Чернівецького університету В. А. Прокопенко, учитель школи робітничої молоді м. Донецька
І. І. Трійняк та ін. Інститут мовознавства АН УРСР
надіслав великі списки прізвищ із матеріалів діалектологічних експедицій, проведених у 1957 р. Усім їм, як
11
Див. И. Д. С у х о м л и н , Основи полтавской ономастики, X.,
1964. Автореферат кандидатскои диссертации.
12
Див. «Юридический словарь», М., 1953, стор. 734.

і сотням інших осіб, яких немає змоги перелічити, автор
висловлює щиру подяку.
Отже, автор ставить перед собою мету розглянути
шляхи виникнення українських прізвищ, їх словотворчу
будову та розміщення на території України.
Про генезис прізвищ говорять вони самі. Для цього
треба з'ясувати семантику твірних основ, від яких прізвища були утворені.
Словотворчу будову прізвищ розглядаємо методом
порівняння їх з будовою непрізвищ (загальних назв)
і виявлення як спільних, так і специфічних, властивих
тільки прізвищам словотворчих елементів.
Поширення основних типів прізвищ на території
УРСР представлено тільки загально — даються процентні відношення між словотворчими типами українських
прізвищ на території кожної області. Одержані таким
способом дані нас не зовсім задовольняють. Адміністративний поділ найменш придатний для того, щоб на його
основі говорити про розміщення певних, властивих даній
мові словотворчих типів. Наші висновки в цьому питанні
вважаємо тимчасовими, а майбутня робота повинна
внести чимало змін і уточнень.
Праця побудована, так би мовити, на «живому» матеріалі, на дослідженні прізвищ осіб української національності, що живуть нині на території Української
РСР. Не використовувались у праці історичні джерела
і прізвища з творів художньої літератури, бо поставлено
завдання вивчити лише сучасний стан українських осо13
бових назв (прізвищ) . Вивченню особових назв на матеріалі пам'яток нашої писемності потрібно присвятити
окреме дослідження.
Зрозуміло, що ця перша праця з української антропоніміки має недоліки й неточності. Проте саме вони можуть дати майбутнім дослідникам поштовх до більш
точного й поглибленого вивчення української антропонімії.
13
У цій публікації ілюстративний матеріал подається без вказівки на місце його записання, але зацікавлений читач може
в кожному випадку одержати від автора на основі його картотеки точні інформації (область, район, населений пункт), де записано те чи інше прізвище.

І . СЕМАНТИКА ТВІРНИХ ОСНОВ
УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ

П р о семантику прізвищ можна говорити тільки як про
значення назв даних конкретних осіб безвідносно до
будь-яких ознак чи властивостей їх.
Інша справа — семантика твірної основи прізвища.
Первісно, коли утворювалась особова назва, кожне прізвище (прізвисько) було чимось обумовлене і щось означало. Завжди існувала якась підстава для того, щоб людині дати назву, яка мала б відрізняти її від інших
людей. В. І. Ленін писав: «Що ж таке назва? Відмітний
знак, певна ознака, яка впадає в очі і яку я роблю представником предмета, що характеризує предмет, щоб
уявити його собі в його тотальності» '.
Ознакою, що впадала в вічі, могла бути і професія,
і зовнішній вигляд, і національність, і місце проживання,
і тисячі інших властивостей, які характеризували дану
особу. Так виникли прізвиська, частина з яких згодом
закріпилася за нащадками перших носіїв як родові прізвища.
Прізвище являє собою індивідуальну назву особи,
успадковану нею від предків, для одного з яких вона
[назва] була вираженням якоїсь характеристичної ознаки.
Шевченко для нас не значить «син шевця», але той,
кого першого назвали цим прізвищем, був, безумовно,
сином шевця.
Така особливість лексичного значення прізвищ, і тому
ми воліємо говорити не про семантику прізвищ, а основ,
від яких вони утворилися.
1

В. І. Л е н і н , Філософські зошити, т. 38, К-, 1961, стор. 372

У такому плані налічуємо чотири основні лексикосемантичні групи прізвищ, утворених 1) від імен; 2) за
походженням або за місцем проживання; 3) за соціальною (класовою) приналежністю або за постійним заняттям (професією); 4) від якоїсь індивідуальної ознаки
(найчастіше фізичної чи психічної властивості) їх першого носія 2 .
Іноді могли бути й інші підстави для надання прізвиська, що перетворилося пізніше в прізвище. Це пов'язано з найрізноманітнішими обставинами життя, невідомими нам. У таких випадках про генезис прізвища нічого певного сказати не можна.
Розглянемо чотири основні семантичні групи.
ПРІЗВИЩА, УТВОРЕНІ ВІД ОСОБОВИХ
ВЛАСНИХ ІМЕН

Відомо, що на початку розвитку людського суспільства люди не мали прізвищ, але навіть і в той період
вони не могли обходитись без імені. Ясно, що коли
виникла потреба у розрізненні людей, які мали однакові імена, а згодом у створенні постійних прізвищ, то
першою базою для цього стали саме імена — переважно
батька, матері або діда.
Прізвища, утворені від власних імен, складають
значну групу. Для творення їх послужило більше ніж
двісті імен, хоч далеко не всі імена в однаковій мірі
для цього використовувались.
Від імен, які серед українців рідко вживалися, виникло небагато прізвищ. Так, від імені Антип знаємо
одне прізвище Антйпенко, від Арон — Аронець, від
Августин — Августйн і Августинбвич, від Гервасій —
Гарвас і Гарвасюк, від Герман — Герман, Германдвич
і Германюк.
Більшість імен стала основою для утворення 10—20
прізвищ. Понад 20 прізвищ утворилося від таких імен:
Андрій (43) 3 , Василь (48), Гаврило (31), Гарасим (31),
Данило (ЗО), Дем'ян (24), Ілля (34), Йосип (38), Кли'м
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Цифра в дужці означає КІЛЬКІСТЬ записаних нами прізвищ,
утворених від цього імені.

(ЗО), Лавр (ЗО), Лука (41), Марія (36), Матвій (48),
Микола (26), Олександр (35), Павло (46), Петро (41),
Пилип (27), Прокіп (37), Роман (31), Сава (27), Станіслав (ЗО), Тимко (27), Хома (42), Юрій (27). Більше
ніж півсотні прізвищ походить від імен Григорій (78),
Михайло (71), Семен (61), Степан (57), Федір (77),
Яків (71). Найпоширенішим серед українського народу
є ім'я Іван, чим і пояснюється утворення від нього
більше сотні прізвищ.
Але кількість прізвищ, що походять від імені, залежить не тільки від його популярності. Не в меншій мірі
на це впливає кількість наявних у розмовній мові варіантів даного імені, кожен з яких міг стати основою для
утворення прізвища за допомогою різних словотворчих
засобів. Так, ім'я Станіслав не належить до поширених
серед українців, навпаки вважається польським ім'ям,
а, проте, від нього походить досить значна кількість
українських прізвищ. Це пояснюється тим, що від імені
Станіслав уживалися такі варіанти й гіпокористичні
форми: Станіш, Станко, Стась, Стах, Сташко. Від основної форми Станіслав утворено тільки два прізвища —
Станіславський і Станіславів. Від архаїчного зменшеного Станіш — теж два: Станиш і Станшиевський. Від
зменшеного Станко —'чотири: Стан(ь)ко, Стан(ь)кевич,
Станкдвський, Станчак. Від Стась — дев'ять: Стасьд,
Стасенко, Стасєнко, Стасевич, Стасйна, Стасів, Стасюк,
Стаськів, Стасйшин. Від Стах маємо шість прізвищ:
Стах, Стахів, Стахник, Стахнів, Стахняк, Стахура; від
Сташко — теж шість: Сташко, Сташків, Стащак, Стащук, Стащйшин, Сташевський.
Ім'я Федір вживається в таких різновидностях:
а) від Федір утворені прізвища: Федор, Федоришин,
Федорів, Феддрків, Федорак, Феддренко, Федорняк, Федорович, Федорук, Федорчак, Феддрченко, Федорчук,
Федуркевич, Федірко, Феддрко, Федорйка, Федорйчко,
Федорднько, Федоряка, Федьдрко, Феддрик;
б) від Федь, Федько: Феда, Федйшин, Фединйшин,
Федунйшин, Федів, Федунів, Федусів, Федуньків, Федчйшин, Федьків, Федькдвський, Федькович, Федйнський,
Федйцький, Федак, Федевич, Фединець, Фединчук, Фединяк, Федуняк, Федусяк, Федущак, Федусевич, Федченко, Федчук, Федюк, Федан, Федейко, Федечко, Федждра,
Федик, Федйна, Федйця, Федун, Федунець, Федунь, ФеЮ

дус, Федюра, Федючбк, Федюшка, Федюшко, Федусенко,
Федиш, Федченок, Федуник;
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в) від Теодор: Теодорович, Теодордвський;
г) від Тодор: Тодоренко, Тодорук;
д) від Педько: Педчик, Педченко, Педанюк.
Основами для утворення українських прізвищ ставали переважно чоловічі імена, тобто імена чоловічого
предка роду. Рідше прізвища виникали від жіночих імен.
Серед усіх імен, покладених в основу прізвищ, жіночих
усього 10%. Це такі імена: Анна (Ганна) (25), Варвара (7), Векла (2), Віра (3), Гафія (9), Горпина (4),
Докія (5), Єва (6), Калина (13), Катерина (17), Магда
(4), Маланка (8), Маргіт (1), Марта (6), Мотря (3),
Настя (3), Наталія (2), Олена (9), Оршуля (1), Павлина (1), Палажка (1), Параска (15), Софія (1), Тетяна
(10), Феонія (7),Хима (10), Христина (2).
Найпродуктивнішою основою виявилось ім'я Марія
(36). Це свідчить про те, що воно було найпоширенішим
жіночим українським ім'ям.
Прізвища, утворені від жіночих імен, становлять серед відіменних близько 6%. Це вказує на той факт, що,
як правило, нащадки одержували прізвисько (згодом
прізвище) від імені батька (діда) і тільки в окремих
випадках, наприклад, коли батько був невідомий або
давно помер чи виїхав і весь тягар утримання сім'ї і виховання дітей несла мати, діти одержували від неї прізвище: Маланчин, Горпйнич, Одокієнко, Гасюк. Те ж саме треба сказати про генезис прізвищ (не тільки відіменних), утворених від назви матері по чоловікові,
тобто Гнатйшин, Гнатишак, Павлйшин, Павлишак від
назв Гнатиха, Павлиха.
Назви, утворені від жіночих імен, наприклад Паращин, Оленчин, могли стати прізвищами не тільки
дітей, а й чоловіка, якщо дружина була багатша за
нього або більш знатного роду, або переважала особистими якостями — розумом, енергією тощо. Польський дослідник Я. С. Бистронь у зв'язку з цим пише:
«В часі, коли прізвища встановлювались, досить часто
траплялося, що діти одержували прізвище від матері,
зокрема ж, коли батько рано помер, коли «приженився»
до маєтку і стояв неначе на другому плані і, нарешті,
якщо дружина перевищувала чоловіка як індивідуальність» 4 .
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Зменшені жіночі імена, як Ганусик, Калинка, Паранька, або згрубілі, як Дочйло (від Докія), могли ставати прізвищами нащадків також без зміни своєї форми.
Але кінцеве -а нерідко замінюється закінченням -о, як
бачимо в прізвищах Галько, Катречко, Наталушко й іи.
Можливо, що тут діяла аналогія великої кількості українських прізвищ на -о (Федечко, Іванбчко).
Серед прізвищ, утворених від жіночих імен, зустрічаються й такі, що не були, мабуть, назвами дітей по
матері. Прізвища типу Марусій, Парасій, Калинчій
і под. були, здається, первісно глузливими назвами
(іна зразок «бабій», «плаксій») парубків, що залицялися до Марусі, Парасі чи Калинки.
З а с п о с о б о м у т в о р е н н я відіменні прізвища
можна поділити на декілька груп.
1. Першу групу становлять колишні імена, що перетворилися в прізвища шляхом переосмислення: індивідуальна назва (ім'я) предка стала без змін спільною
назвою нащадків. До цієї групи належать прізвища:
Адам, Аксентій, Борис, Варива, Гапон, Гарасйм, Гарвас,
Герман, Дємйд, Денис, Ддрош, Євтух, Ждан, Захарій,
Йона, Каленик, Касіян, Кипріян, Курило, Кіндрат,
Кость, Кузьма, Лукаш, Макар, Марко, Микула, Назар, Нестор, Нйкон, Олександер, Панас, Панькд, Сава,
Сай, Сак, Сйдор, Хома, Юхим, Ярема і багато інших.
Більшість цих прізвищ утворилася з імен рідкісних,
серед українського народу мало вживаних (йона, Кипріян), деякі — застарілі, що давно як імена не вживаються (Варава, Ждан), і тільки відносно невелика кількість загальновживаних (Борис, Денис, Марко й ін.).
Проте й вони не є іменами дуже поширеними, і саме
цей факт дав їм можливість -«тати прізвищами. Такі
поширені імена, як Іван, Марія, Андрій, Василь, Дмитро, Михайло, Павло, Петро, Степан у функції прізвищ
не зустрічаються. Вони мало придатні, а то й зовсім
непридатні як засіб відрізнення, через те що зустрічаються в кожному населеному пункті як імена у великій
кількості.
2. Загальновживані імена могли перетворюватись
у прізвища (прізвиська) тільки в такій формі, яка була
індивідуальною назвою окремої, всім відомої особи. Такою формою могло бути: а) скорочене (усічене) ім'я,
б) зменшена або згрубіла форма імені тільки одного
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Жителя села. Так, Михайлів у селі могло бути багато,
але тільки одного з них називали чомусь скорочено
Мих; серед півсотні Василів тільки одного називали
пестливо Васильцьо. Такі клички, що виразно вказували
на певну конкретну особу, могли стати прізвиськами,
а згодом родовими прізвищами нащадків.
Таким чином, другу групу відіменних прізвищ становлять прізвища, утворені шляхом скорочення імені,
своєрідні абревіатури. Прізвищ таких небагато, як-от:
Бдгда (від Богдан), Бар (мабуть, від Бартоломій —
Варфоломій, але може бути і від Бараба—Варава),
Костан (Костянтин), Мих (Михайло), Мусь (Муеій),
Ник (Ничипір), Паш (Пашко, Павло), Тимд (Тимофій), Філь (Філемон або Феофіл), Хар (Харитон) й ін.
Зразком для скорочення могли бути загально прийняті в українській мові форми імен, до яких усі давно
звикли й які не вважаються вже скороченими, наприклад, Арсен (з первісного Арсеній), Василь (Василій),
Кость (Костянтин) і багато інших.
3. До третьої групи зараховуємо прізвища, якими
стали зменшені (пестливі) або згрубілі форми власного
імені. Прізвища Іван немає, але зате є прізвища Іванець, Іваник, Іванйна, Іванбчко,. Івануха, Іванчйна, Іванюра, Іванюта, Івасейко, Івасечко, Івасик, Івануник,
Івасуник, Івашко, Івах, Івахнд, Івасюта, Іванусь, Ванюсьо, Ваньд, Ваньчко, Виник і т. д.
Зменшені форми імен утворилися за допомогою значної кількості суфіксів: -ко (Андрушко, Гринькд, Гаврйлко, Наумко), -к-а (Лучка, Микйтка, Савка, Хймка),
-ець, -инець (Адамець, Богданець, Іванець, Карпинець,
Максимець, Мартинець), -ечк-о (Гаврилечко, Івасечко,
Катречко, Лучечко, Михайлечко), -ей (Микитей, Грицей), -ейк-о (Андрусейко, Василейко, Матвієйко), -енчик
(Вакуленчик), -ось (Павлось), -ойк-о, -оньк-о (Яковдйко, Максимднько, Федоронько), -очк-а, -очк-о (Тапочка,
Савочка, Іванбчко, Климочко), -ик, -їк, -чик (Ганусик,
Богданчик, Васйлик, Гнатик, Григірчик, Данйлик, Кбстик, Саїк, Федик), -ись (Гаврись, Гурись), -ок (Иосипбк, Сачок), -учок, -ушок (Павлючбк, Павлу шок, Федючбк), -ушк-о (Костюшко, Наталушко), -унь, -уньк-о,
-уник (Михайлунь, Федунь, Яремчунь, Петрунько, Івануник), -усь, -усик (Іванусь, Карпусь, Макарусь, Ганусик), -ай (Грицай, Климай, Луцай), -ась, -аш, -ашк-о
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(Демидась, Ромась, Григораш, Ілляш, Кінаш, Петраш,
Василашко, Івашко, Петрашко), -ань, -анк-о (Лунань,
Протань, Петруиіанко), -ешк-о (Демешко,
Мелешко),
-иш, -ишк-о, -ичк-о (Гаврйш, Данйш, Петрйшко, Павлйчко, Юрйчко), -івк-а, -евк-а (Івасівка, Костевка),
-ут-а (Богута, Васюта, Іванюта), хн-о (Івахнб, Михно.
ІОхно, Яхнб).
Зменшені й пестливі імена могли утворюватись
і безсуфіксним способом за допомогою скорочення основи і пом'якшення кінцевого приголосного. З таких гіпокористичних імен утворилися прізвища Мись, Сень,
Гринь, Зінь, Пронь, Стець, Даць, Луць, Тимбць та ін.
У багатьох випадках вони одержали й закінчення -о,
властиве для іменників середнього роду, яке ще виразніше підкреслює, що це були пестливі назви дітей.
Сюди належать прізвища типу Ваньб, Ванюсьо, Гнатьб,
Зінцьо, Кузьо, Яремцьо. Пестливі кличні форми імен
часто дуже відрізняються від основної форми імені (наприклад, Лесь, Лесик від Олександр, Проць, Пронь від
Прокіїї, Сень, Сеньб від Семен). Іноді виникає сумнів,
від якого саме імені утворена та чи інша пестлива форма. Так, можливо, що прізвище Мерко утворене від
Володимир (Володимирко), а Фалик — від Рафаїл. Немає твердої впевненості в тому, чи прізвище Фіня є
зменшеною формою від Феонія (Хіонія), Фенькб — від
Феофан, Трошко — від Трохим, Філь — від Філемон
чи, може, від Феофіл (Теофіль).
Згрубілі форми імеїні теж у багатьох випадках стали
прізвищами. Виразно згрубілий відтінок надають іменам суфікси -ак-а (Томака, Федоряка), -ах-а (Ромаха),
-иг-а (Петрйга), -ил-о (Дочйло, Марчйло), -ище (Павлйще), -исько (Сенйсько), -ун (Федун, Яцун), -ух
(Андрух, Петрух, Стецюх), -ур-а (Іванюра, Костюра,
Федюра), -ур (Міштур, Янцур), -ух-а (Івануха, Макаруха, Матюха, Семенуха), -ул-а (Савула, Стефула,
Яцула), -айл-о (Процайло).
У деяких випадках тепер важко сказати, яке саме —
позитивне чи негативне емоційне забарвлення вносив
суфікс у дану особову назву. До суфіксів, які в однаковій мірі могли бути і зменшеними і згрубілими, належать: -ан (Процан, Федан), -ас, (-'ас), -аш (Курилас,
Матвіяс, Юрас, Федаш), -ик-а, -ік-а (Федорйка, Івоніка), -уш (Леуш, Матуш, Мйкуш, Петруш), -ус-а (Іва-
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нуса), -уць (Юркуць, Пархуць). У деяких суфіксах відчувається досить виразний відтінок зневажливості чи
насмішки. До таких належать: -ин-а (Гнатйна, Гришйна, Іванйна, Ільчйна, Федорйна), -ій (Карпій, Марусій,
Пилипчій, Хомчій, Яцій), -унд-а (Яцунда), -ух (-'ух)
(Демцюх, Стецюх).
Ппокористичні форми імен зустрічаються досить
часто в ролі родових прізвищ і в інших слов'янських
та неслов'янських народів. Я- Бистронь подає значну
кількість прикладів утворених таким чином польських
прізвищ: Асіатек, Оіез, ОіесЬ, Лесігизгко, Зіеїсгук 5 ;
приклади аналогічних французьких прізвищ знаходимо
в праці А. Доза: від АтЬгоізе—Вгоігіп, Вгезіііоп; від
Вепіатіп—Латіп, Лате!; від Сіетепі—Сіетепіеі, Сіетепсеаи; від Леап—Леаппеі і т. д . б Німецькі прізвища,
утворені шляхом зменшення основної форми імені, вказує в своїй праці І. Франко: Веппеке — зменшене від
ВепесНкі, Наппеке — від Напз, Обсіеке — від Ооііїгіесі7.
4. До четвертої групи належать відіменні прізвища
у формі скам'янілого родового відмінка однини. А. Гейнце пише: «Як правило, форма в якій особова назва закріплювалася як родове прізвище, була формою номінатива, проте іноді неминуче ставав на його місце генетив. Ім'я батька вживалось як найближча ознака:
«НеіпгісЬ, 5оЬп Агпоісіз», лат. Непгісиз, Шіиз Агпоігїі,
згодом ЗВ'ЯЗКОВИЙ член «син» міг бути пропущений і, таким чином, виникли прізвища Агпоіг—Агпоісіз, Аг8
поИі . І. Я. Франко вважає прізвища у формі родового
відмінка одним із найдавніших типів, залишком того
далекого часу, коли в людини не було ще своєї родової назви, коли про людину питали не «хто?», а
«чий?». Франко на матеріалі документів XVI—XVII ст.
показує, що таких прізвиськ було тоді чимало. Він наводить такі приклади, як Іван Кривого, Федір Чорного,
Василь Кривобокого, Максим Возної та ін. 9 3 розвитком суспільного життя і правових відношень у процесі
5

і. 5. В у з і г о гі, назв, праця, стор. 173—184.
А.
О а и г а і, назв, праця, стор. 83—84.
7
І. Ф р а н к о , Причинки до української ономастики, «Науковий
збірник Т-ва ім. Т. Шевченка», Львів, 1906, стор. 14 (окр. відбиток).
8
А. Н є і п 2 є, назв, праця, стор. 35.
9
Див. І. Ф р а н к о , назв, праця, стор. 14.
6
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закріплення родових прізвищ такі незмінні прізвиська,
виражені родовим відмінком від імені або прізвиська
батька чи матері, занепали. У невеликій кількості збереглися прізвища, утворені з родового відмінка імені:
Давида, Демйда, Захара, Карпа, Клйма, Свирйда, Севера, Феда, Юхима, Якуба,
їх можна вважати аналогічними до російських прізвищ у формі родового відмінка однини або множини:
Хитрого, Мертваго, Немьіх, Сьірьіх 10 . Різниця між ними
тільки в тому, що російські прізвища у формі родового
відмінка у цій формі закостеніли, стали незмінними,
а українські прізвища, що закінчувалися на -а, втратили значення родового відмінка і повністю асимілювались з іменниками І відміни.
5. П'яту групу становлять прізвища, утворені від
імен батька чи матері за допомогою патро- і матронімічних суфіксів. Серед них виділяємо такі підгрупи:
А. Прізвища з суфіксом -ат-. На думку Франка,
прізвища типу Романча, Максимча, Процев'я, Хведченя
були широко розповсюджені на Холмщині, а також
у Сяніцьких та Турківських горах, серед бойків і лемків и . Багато таких прізвищ знаходимо в документах
XVII ст.: Трохименя, Дмитрошеня, Микитеня, Наумченя й ін. Тут же зберігаються і форми непрямих відмінків, які свідчать про те, що в XVII ст. ці прізвища ще
12
відмінювались, як сьогодні іменники IV відміни . Приклади прізвищ із суфіксом -еня приводить також
13
А. М. Селищев: Петреня, Раченя .
На сучасному етапі українських прізвищ на -еня
взагалі небагато, а утворених від імен — ще менше.
Вони втратили свої специфічні форми відмінювання
й повністю асимілювались з іменниками І відміни.
Прізвища, утворені за допомогою суфікса -ат-,
могли мати також форму род. відм. множини. Походять
еони, як пише І. Франко, від зменшеної збірної назви
и
дітей: Процев'ята, Романчата, Стецьков'ята . Прізвищ
10
Приклади взято з кн.: А. М. С е л и щ е в , Происхождение
русских фамилий..., Учение записки МГУ, вьіп. 128, М., 1948.
11
Див. І. Ф р а н к о , назв, праця, стор. 190.
12
Див. зб. «Україна перед визвольною війною 1648—1654 рр.,
Вид-во АН УРСР, К., 1946, стор. 101, 132, 155, 161, 181 та ін.
13
Див. А. М. С е л и щ е в , назв, праця, стор. 147.
14
Див. І. Ф р а н к о , назв, праця, стор. 10—14 (окр. відбиток).
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цього типу в наш час дуже мало. Вони являють собою
скам'янілу форму род. відм. множини, що морфологічно
асимілювалась з іменниками чол. роду II відміни і так
само, як ці іменники, відмінюються: Процев'ят, Процев'ята, Процев'ятові, Процев'ятом.
Б. Прізвища з суфіксами -ич, -анич, -евич, -ович. За
походженням це дуже давні утворення, відомі, головним
чином, у східних і південних слов'ян з найдавніших
часів. Суфікси ці служили для утворення назви.сина
від імені батька чи матері.
З суфіксом -ич маємо такі відіменні прізвища, утворені від чоловічих імен: Антбнич, Арсенич, Кйрич, Кбстич, Кузьмйч, Микулич, Милянич, Павлич, Хбмйч, Якубич, Яценич, від жіночих — Горпйнич, Зініїч, Касенич,
Кулйнич, Оленич, Сднич, Феннич, Хймич.
На Закарпатті часто зустрічаються прізвища зі
складними суфіксами -анич, -енич, -инич: Г ришканич,
Семканич, Федичканич, Михаленич, Петрйнич.
Значно більше прізвищ з суфіксами -евич, -ович.
Вони утворені майже від усіх уживаних на Україні імен,
переважно від чоловічих, хоч трапляються і від жіночих. Так, з суфіксом -евич від чоловічих імен утворені
прізвища Антоневич, Борисевич, Вашкевич, Гаврилевич,
Гаврисевич, Гнатевич, Лукашевич, Назаркевич, Тарасевич, від жіночих —• Гандзевич, Кахникевич, Маруневич, Оришкевич. Аналогічно за допомогою суфікса -ович
утворені прізвища Андрухбвич, Герасимович, Григорович, Іванович, Карпбвич, Остапович від чоловічих, а Маринбвич, Мартбвич від жіночих імен.
к
В. Прізвища з суфіксами -ук (-'у )> "Чук і "Як (-'ак),
-чак. За допомогою цих суфіксів утворилася величезна
кількість відіменних прізвищ. Від імені Іван утворилося
прізвище Іванюк, від Іванко —• Іванчук, Івась —• Івасюк, Івашко — Іващук, Іванійко — Іванійчук, Іваник —
Іваничук, Івахно — Івахнюк або Вахнюк, а від прізвища
15
Іваненко — Іваненчук .
15
На думку А. Степовича («Заметка о происхождснии малорусских фамилий», Филол. записки, 1882, вьш. 6, стор. 7), прізвищі
на -чук надавалися на Україні внукам. Автор посилається на роз
повіді старих людей і власні спостереження. Думаємо, що він має
рацію тільки тоді, коли йдеться про прізвища шпу Іваненчук:
Іван > Івангнко > Іваненчук.
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Від чоловічих імен утворені ще прізвища Абрамчук,
Андросюк, Арсенюк, Власюк, Гаврилюк, Клим'юк, Пилипчук, Трофимчук, Федорчук; від жіночих —• Гандзюк.
Варчук, Веклюк, Гасюк, Горпинюк, Євчук, Катеринчук.
Трохи менше продуктивний суфікс -ак (-'ак), -чак,
але з його допомогою теж утворилося чимало прізвищ
як від чоловічих імен: Андруняк, Гавриляк,
Давидяк,
Климчак, так і від жіночих: Маланяк, Настасяк, Параняк.
Г. Прізвища з суфіксом -енк-о. Ці прізвища утворювались переважно від імені батька (рідше матері).
Іваненко, подібно до Іванович або Іванюк, означало
«син Івана». Відіменні прізвища на -енк-о утворилися
майже від усіх уживаних на Україні імен, як-от: Авраменко, Клименко, Никоненко, Сергіенко, Яковенко, Яременко — від чоловічих, а Ганнусенко, Варченко, Івченко, Катренко, Стешенко — від жіночих.
Д. Прізвища з суфіксом -ець. За допомогою цього
суфікса частіше утворювалися прізвища із зменшених
форм імені, але бувають випадки, коли відіменне прізвище на -ець можна вважати патронімічним. Франко
подає такий приклад: сина Олени називали Оленич,
а її внука — Оленинець 16 . Думаємо, що саме таке значення мали прізвища Євчйнець, Касйнець, Марущинець,
Паращинець, Іванйшинець, Павлйшинець. Останні прізвища показують, що їх надано внукові баби Іванихи,
Павлихи, синів якої прозивали Іванйшин, Павлйшин.
Прізвища на -ець могли утворюватися не тільки від
імені чи прізвиська баби, але й від імені діда. Це такі
прізвища, як Артимовець, Гриновець, Лучинець, Лешковець, Савинець, Сенйнець, Федйнець. Шлях утворення
їх такий же, як указує вище І. Я. Франко: син Гриня
мав прізвисько Грйнів, а син Гринева — Гриновець;
син Сави — Савин, а син Савина — Савинець, Прізвищ
таких, порівнюючи з іншими типами відіменних прізвищ,
небагато, проте й вони становлять помітну групу.
6, До шостої групи належать прізвища, утворені від
імен за допомогою суфіксів присвійних прикметників,
а саме:
а) -ів (-ов). З цим суфіксом утворилися прізвища
типу присвійних прикметників від імен з основою на
16

18

Див. І. Ф р а н к о , назв, праця, стор. 31 (окр. відбиток).

твердий приголосний: Адамів, Андрухів, Антонів, Гарасймів, Гнатів, Дмитрів і т. п. У непрямих відмінках
звук і в суфіксі чергується з о: Адамова, і аврйлова.
б) -ів (-ев-). З цим суфіксом такі самі прізвища
утворювались від імен з основою на м'який приголосний:
Андріїв, Василів, Грицаїв, Кузів і т. п. У непрямих відмінках і чергується з є: Андріева, Кузева.
в) -ин. З цим суфіксом утворювались переважно
прізвища від жіночих імен: Гапчин, Кащин, Маланчин,
Марущин, Настин, Оленин, Парасин, Танчин. Такі прізвиська (що перетворилися згодом у прізвища) одержували, насамперед, нешлюбні діти. Як пише М. Корнилович, «щодо нешлюбних дітей, то виявляється цілком
виразно звичай іменувати їх за ім'ям матері або за її
побатьківським назвиськом, коли воно було. А назвисько її шлюбного чоловіка, рівно ж і природного батька
дитини цілком не фігурувало» 17 . Але прізвища з суфіксом -ин могли утворюватися також від чоловічих імен,
що закінчуються на -а: Васютин, Кузьмйн, Микйтин,
Микдлин, Микулин, Олексин, Савчин, Томин, Хдмйн,
Яремин.
г) -ишин. За допомогою цього складного суфікса
утворилися такі прізвища: Адамйшин, Андрущйшин,
Антонйшин, Артемйшин, Гаврилпшин, Гринчйшин, Демчйишн і под.,. що походили від назви матері по чоловікові, тобто від назв Адамиха, Андрущиха, Гаврилиха.
Прізвища на -ів, -ин, -ишин вказували на ім'я батька або матері. Первісно вони відмінювались як присвійні прикметники, а в багатьох західних говірках досі
зберегли прикметникове відмінювання.
7. Сьому групу становлять прізвища, утворені за
допомогою суфіксів відносних прикметників -ськ-ий,
-цьк-ий, -зьк-ий. Якщо кореневою морфемою такого
прізвища є власне ім'я, то воно переважно утворене не
від імені безпосередньо, а від назви населеного пункту,
яка в свою чергу виникла від імені. Так, прізвище Іванбвський може вказувати на походження з села Іванівки
або з Івановець, Іванйцький — з Іванич і т. п. Але існувала також тенденція до «аристократизації» прізвищ
17
М. К о р н и л о в и ч , Народна родова ономастика на Волині
наприкінці XVIII і в І пол. XIX ст., Етнографічний вісник, кн. 9,
К., 1930, стор. 128.
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шляхом додавання -ський, -цький до «посполитого»
прізвища. Такі «шляхетські» прізвища утворювались і
від імен, напр., Андрухдвський, Гнатківський, Кіндрсіцький, Мариндвський, Федькдвський та ін. Все ж таки
і в цих прізвищах зберігається пам'ять про ім'я основоположника роду.
Деякі дослідники української антропонімії висловлюють думку, що прізвища, утворені від імен, були характерні для селян-господарів, які жили на власних
дворищах і плекали певні родові традиції. «Придивляючись прозвищам иаших селян із половини XVI в., занесеним у ревізію, бачимо, що патро- і матронімічні
прозвища держаться майже виключно властителів ґрунтових, головно властителів старих осель. Люди, що кубляться біля панських фільварків, на нових панських
осадищах, на слободах, халупках та при панській службі, або зовсім не мають прозвищ і значаться тільки
іменами хресних, або мають свої індивідуальні, ними
самими набуті прозвища, що виразно свідчать про брак
у них місцевої родової традиції» 18. До таких же висновків дійшов і М. Корнилович на основі дослідження ревізьких сказок, сповідних розписів, поміщицьких мемуарів із території Волині наприкінці XVIII і в першій половині XIX ст. На його думку, «у сільських господарів
вони (родові прізвища. — Ю. Р.) усталювалися за
патронімічним принципом. Батьківське ім'я — це найчастіше була єдина тверда база для виникнення назвиськ, коли в цьому відчувалась потреба. Цілком інакше становище могло бути у двірської служби. За нею,
що не мала родових традицій і мала силу «незаконних»
дітей, прізвища утворювались від їх фахів, особливостей
і т. ш.» 19

З думкою цих дослідників можна погодитись тільки
частково. Прізвища, утворені від імен, могли переважати серед селян, які мали власні господарства і передавали дітям маєток разом із своїм прізвиськом (прізвищем). Але такий факт не міг бути достатньою перешкодою, щоб до представників цього класу не приставали
і різного роду прізвиська, які характеризували їх вигляд,
вдачу чи інші особливості, добре відомі всім жителям
13
19

20

1. Ф р а н к о , назв, праця, стор. 32.
М. К о р н и л о в и ч , назв, праця, стор. 130.

села. З другого боку, і серед дворових селян чи заробітчан не могло не бути випадків утворення прізвиськ
від імен.
Закінчуючи огляд прізвищ, утворених від імен, хочемо зупинитися на деяких рідкісних або неукраїнських
іменах, які теж могли бути основою для утворення українських родових прізвищ.
Старовинними, сьогодні не вживаними, є імена Ждан,
Судомйр, Стйбор, Шпйтко. З них перші два виступають
у ролі прізвищ без змін; від імені Стйбор походять,
мабуть, прізвища Тйбор і Тйбур. Від стародавнього
слов'янського Спитко виникли існуючі сьогодні прізвища Шпйтко, Шпить, Шпитькб і

Шпиткбвський.

Давніми є також форми імен Микула і Курило (суч.
Микола, Кирило). Від першого з них утворилися прізвища Микула, Микулич, Микулйнський,
Микулйщин,
від другого — Курило, Курилко, Курилас, Курилець,
Курилюк, Куриляк, Курилбвич, Курйлів.
Серед неукраїнських, тобто невживаних українцями,
імен, від яких походить частина українських прізвищ,
на перше місце за кількістю висуваються імена польські або в польській фонетичній формі. Це, наприклад,
імена: Бартек (від нього утворені прізвища Бартків,'
Бартащук, Бартелюк, Бартосевич), Блажей (прізвища
Блажкб, Блажкевич, Блащак, Блажієвський), Базиль
(прізвища Базик, Базилевич, Базйшин, Базів, Базюк),
Вавржинєц (прізвища Ваврик, Ваврйнів,
Вавринюк,
Вавринчук, Ваврйшин, Ваврух), Войцєх (прізвища Вбйтек, Войткевич, Вбйтко, Войтунь, Войцихбвський, Вьйтчйшин), Гржегорж (прізвища Грень, Гресь, Гресик,
Греськб, Грещук), Юзеф (прізвища Юзвйшин, Юзів,
Юзич, Юзвяк, Юзькевич, Юзьків, Юзькб, Ющйшин),
Казимир (прізвища Казимйра, Казмирчук, Казимирбвич), Каспер (прізвища Каспер, Касирів, Касперський,
Касприк, Каспрйшин, Кашпур), Марцелі (прізвища Марцєлюк, Марценюк), Томаш (прізвища Томашко, ТомаЩук, Томашівський, Томашенко), Урбан (прізвище Урбан, Урбанбвич, Урбанбвський), Щепан (прізвища Щепанчук, Щецинський, Ще(и)панбвський),
Якуб (прізвища Куба, Кубай, Кубаевич, Кубйцький, Кубйшин, Кубський, Якуба, Якоб'юк, Якобчук, Якубенко,
Якубия,
Якубйшин, Якуббвський, Якубський, Якубчак). Усього
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ми знайшли 28 польських імен, тобто приблизно 11%
загальної кількості імен, від яких утворювалися українські прізвища. Ці імена стали основою для утворення
128 прізвищ, отже, приблизно 5% усіх відіменних. Якщо
взяти до уваги тісні зв'язки українського населення
з польським на всій Правобережній Україні протягом
кількох сотень років, то процент відіменних прізвищ
польського походження досить незначний. Він показує,
що польське населення серед українського мало асимілювалося, перебуваючи на правах панівної нації. З другого боку, привертає увагу той факт, що значна частина
прізвищ утворилася від польських імен за допомогою
чисто українських СЛОВОТВОРЧИХ засобів — українських
суфіксів -ич, -ович, -евич (Якубич, Урбанович, Базилевич), -ів (Бартків, Вавринів), -ук, -чук (Бартелюк, Казмирчук),
-ишин (Каспрйшин, Марцінйшин),
-енко
(Ющенко, Томашенко).
Значно менше українських прізвищ утворилося від
мадьярських імен. Вони записані головним чином у Закарпатській області. Мадьярського походження є прізвища Дюрдь (від Юрій), Маргітич (від жіночого імені
Маргіт), Мйгаль, Мигйльо, Мигалйна, Мигйлик, Міклош,
Сабов, Сабадаш, Сабадашко, Ференц, Яноші. Від мадьярського Шандор (Олександрі виникли українські прізвища Шандра, Шандрук, Шандрович, Шандрівський,
а можливо, і Шендер, Шендіра, Шендрик. Бачимо, що
більшість цих прізвищ оформлена за допомогою українських словотворчих засобів.
Невелика кількість українських прізвищ має за основу німецькі імена. Це такі прізвища, як Вільгельм з похідними Вілік, Вілюра, Вілюш; Герман і Германдвич;
Кйрлаш (від Карл), Кбнрад, Льбренц, Фріц, Фрщ,
Християн.
Від румунських імен утворилися прізвища Андронатій, Мігалйтій, Михашула, Мікул, Георгіца.
Вірмени, які з давніх давен проживали на України
утворювали тут свої прізвища переважно на український
лад за допомогою патронімічних суфіксів -евич, -ович,
напр.: Григорович, Богданович, Давидбвич, Ісакбвич, які
не можна сьогодні відрізнити від таких самих прізвищ
українського походження. Про вірменське, без сумніву,
походження можемо говорити лише тоді, коли прізвище
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утворене від імені, вживаного тільки вірменами. Такими
є прізвища Авдикбвич \ Авдикбвський (від Аведик).
Окремі українські прізвища виникли також із єврейських імен, напр.: Аронець, Мошко, Шльбма, Шломенко,
Шміль, Шмуль, Шулим. Не думаємо, щоб це були прізвища асимільованих серед українців єврейських родин.
Євреї, як відомо, не мали прізвищ до кінця XVIII ст.,
а, примушені до цього законом, приймали штучно утворені (переважно на базі німецької мови) прізвища (Блюменталь, Гдльдберг і под.) 2 0 . Тому немає підстав думати, щоб діти єврея, який асимілювався, зберегли як
своє родове прізвище ім'я батька чи діда. Наведені
вище прізвища були, на нашу думку, первісними прізвиськами, наданими особам української національності
з невідомої сьогодні причини.
Утворювання прізвищ від незрозумілого, рідкісного
імені доводило іноді до його деформації в дусі так званої народної етимології. Таким чином виникли прізвища
Макодйм (від імені Никодим), Семерйн (від Северин),
Бакун (від Авакум), Бахталамей (від Варфоломій), Веремій (від Єремія), Люлик (від Юліан) тощо.
ПРІЗВИЩА І ТОПОНІМІЧНІ НАЗВИ

Друге основне джерело виникнення українських родових прізвищ — це походження або місце попереднього
проживання основоположника роду. Особливо в таких
випадках, коли людина не була місцева, всіх цікавило,
крім її імені, звідки вона прибула, звідки походить.
Визначення «полтавець» чи «поліщук» було достатньою
характеристикою, що відрізняла пришельця від аборигенів. Це визначення переходило на дітей і дальших
нащадків, хоч би вони й народилися вже на новому
місці проживання; воно ставало їх прізвиськом, а пізніше і родовим прізвищем.
Цікаву ілюстрацію до такого шляху виникнення родових прізвищ подає Ф. Коковський на основі розгляду
списків міщан міста Бережан (тепер Тернопільської
області). Він пише: «Зо списку бережанських міщан
видно, що вони в XVI ст. не мали ще родових назвищ.
У списках зазначується їх по імені та занятті, похо20

Див. А. О а и г а і, назв, праця, стор. 110; також Н е і л г » ,
назв, праця, стор. 43.
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дженні або по якійсь спеціальній прикметі. Так, є у
списку Федір з Більська, Христофор з Потутор та ін. На
початку XVII ст. творяться родові назвища, і в записках
читаємо вже: Федір Збільський, Христофор Потуторський. Правдоподібно так само постало і назвище Самборський» 21 .
Але не тільки прізвиська і прізвища виникали від
назв країн, міст і сіл, а й самі топонімічні назви дуже
часто були утворені від особових назв людей. Між топонімічними назвами і назвами людей існує дуже тісний
двосторонній зв'язок, який виявляється в тому, що, поперше, величезна кількість топонімів у всіх областях
України утворилася від особових назв людей і, по-друге,
дуже значна кількість українських прізвищ вказує на
походження з певної місцевості. Ми обмежимось тут
тільки розглядом відтопонімічних прізвищ 2 2 .
Виникнення прізвищ від назв місцевостей — явище
природне і зрозуміле. Я. С. Бистронь вважає, що в часи,
коли ще не було офіційних прізвищ, визначення людини
за місцем проживання було надзвичайно поширеним 2 3 .
А. Гейнце розподіляє ці прізвища на дві підгрупи: такі,
що 1) вказують взагалі на походження і 2) називають
конкретну місцевість. До першої групи (серед німецьких
прізвищ) він зараховує прізвища на означення національності або країни, області, звідки хтось походив
(Беиізсп, Ргапке, Ргіезе, Заспз, Тйгіп^), до другої —
прізвища типу Ргіесіепіпаі, Ріігзіепаи, Вігкепїеісі і т. п. 2 4
Серед французьких прізвищ до першої групи можна зарахувати прізвища Оаиуегдпе, Вепогтапсііе, Вгеіоп або
ЬеЬгеїоп, Могтапсі або ЬепогтапсІ, до другої — Б'ауі£поп, Оесаеп й ін. 2 5
Такі самі типи прізвищ утворив і український народ.
До п е р ш о ї г р у п и прізвищ, які загально вказують на походження, належать:
а) Прізвища на означення національності предка:
Венгер і Угрин з похідними Венгербвич, Венгриндвич,
21
Див. Ф. К о к о в с ь к и й , Бойківські назвища, Літопис Бойківщини, 1936, № 7, Львів, стор. 11.
22
Про топоніми, утворені від антропонімів див. Ю. К. Р є д ьк о, Взаємозв'язок між прізвищами і топонімічними назвами, Питання слов'янського мовознавства, кн. 5, Львів, 1958.
23
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Див. А. Н є і п 2 є, назв, праця, стор. 54—56.
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Уграк, Угринчук і Угринюк; Верменич; Волох з похідними Волохбвич, Волошин, Волошинбвич,
Волошинюк,
Волошйнський, Волощак; Грузин; Литвин з похідними
Литвинець, Литвинко, Литвинчцк, Литвинюк, Литовченко, Литвиненко, Литовський; Лбтйш; Молдован, Молдавчук, Мультан; Москаль, Москва, Москаленко, Москалюк,
Москвяк, Москальчин; Німець з похідними Німченко,
Німчук; у такому самому значенні Шваб, Прус; Поляк,
Польський, Лях, Ляхбвич; Русин з похідними Русинко,
Русняк, Русинський, Руський; Серб, Сербин з похідними
Сербан, Сербенський; Словак; Татарин з похідними Татарченко, Татарчук, Татарнюк; Турок, Турчин, Тйрко
з похідними Турчак, Турченко, Тиочик, Тцрчиняк, Турчик, Турецький, Турчйнський, Турковйд;
Українець,
Український; Циган з похідними Циганко, Циганок, Циганенко, Циганюк, Циганчщ; Чех з похідними Чехбвич,
Чешук, Чехінда, Чехут; Швед з похідними Шведа, Шведик, Шведенко, Шведюк.
б) Прізвища, утворені від назв давніх руських племен, а також інших племен і народностей та діалектних
груп: Барандій; Басараб і Басараба; Бойко з похідними
Боічко, Бойцун, Бойчцн, Бойченко, Бойчук, Бойчак, Бойківич, Бойканюк; Гуцул і Гбцул з похідними Гуцуляк,
Гоцуляк; Дуліба, Дулібець; Кальмук і Кумлйк; Караїм;
Лемко з похідними Лемцьо, Лемик, Лемчик; Мазур з похідними Мазурик, Мазуренко, Мазурець, Мазурок, Мазурчак, Мазурчук, Мазуркевич; Слов'янин; Черемйс
і Чемерйс, похідне Чемерйсов.
в) Прізвища, утворені від топонімічних назв: Бескид
і Бескидняк; Волинець, Волинюк, Волинський; Дон, Донець, Дінець, Дончак; Дніпрук, Задніпряний; Задесенець; Пінчук; Подоляк, Подоляка, Подолян, Подолюк,
Подолянчук, Подільчак, Подолйнський,
Поді(о)льський;
Поліщик; Хоролець; Чорноморець.
г) Прізвища, які загально вказують на місце, де
хтось проживав. Подамо тільки декілька прикладів:
Гірняк, Підзорний, Закалюжний, Заболотний, Острівний,
Слободян, Задворняк.
Не треба думати, що всі прізвища, утворені від назв
різних національностей чи народностей, означали людей,
предки яких не були українцями. Цілком справедливою
треба вважати думку І. Франка: «Чи в таких прозвищах, як Ляховичі, Угрини і ін., шукати відгомону спора25

дичної колонізації чужих елементів ще в XIV—XV вв.,
коли засновувалися відомі нам дворища, про се ще може
бути суперечка. Ппигадаймо, як пік» се говорить Кобзар
у Шевченкових «Гайдамаках»: «Та який я волох? Був
у Волощині та й прозвали Волохом». Багато таких «чужонародних» прозвищ могло постати аналогічним способом, хоча, розуміється, не можна виключати думки, що
були тут і факти чужої колонізації може хоч би в тій
формі, що якийсь зайшлий лях чи волошин, чи турчин
пристав до якогось дворища, зжився з сім'єю і з часом
заснував власне дворище, прозване його іменем» 26 .
В окремих випадках, звичайно, могло вистачити того,
що хтось «був у Волощині» чи був подібний до татарина, щоб одержати відповідне прізвисько. Нам відомий
факт, що Прусом прозивали селянина, який ще до першої світової війни щороку виїжджав на сезонні роботи
до Німеччини. Але частина цих прізвищ, безумовно,
вказує на справжню національну приналежність основоположника роду чи його предків.
Д р у г а г р у п а — це прізвища, що конкретно вказують на певний населений пункт.
Виникнення прізвища від топонімічної назви не
завжди можна встановити з абсолютною певністю.
А. Гейнце правильно відмічає, що для багатьох прізвищ
сьогодні неможливо вказати місцевість, від назви якої
вони були утворені, бо вона давно перестала існувати,
а якщо й існує, то в її назві могли відбутися певні зміни,
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а прізвище зберегло давню форму .
За будовою прізвища, утворені від топонімічних назв,
можуть бути двох типів: прикметникові з суфіксами
-ськ-, -зьк-, -цьк- і іменникові, переважно з суфіксом
-ець. Зупинимось спочатку на цих двох основних типах,
а пізніше розглянемо й прізвища, утворені за допомогою інших словотворчих засобів.
Прикметникові прізвища
За допомогою суфіксів -ськ-, -цьк-, -зьк- утворюються відносні прикметники, що вказують на походження:
львівський, кременчуцький, водолазький. Бажаючи від26
27
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І. Ф р а н к о, назв, праця, стор. 33 (окр. відбиток).
Див. А. Н є і п г є, назв, праця, стор. 59.

повісти на питання, звідки хтось походить, наші предки
утворювали прикметники такого типу від назв місцевості. Так виникли тисячі українських прізвищ на -ський,
-цький, -зький, про які досить часто некомпетентні люди
говорять, що це польські прізвища. В минулому прізвища на -зкі, -скі в Польщі були властиві аристократії
і шляхті та протиставлялись прізвищам міщанським і
«хлопським» 2 8 .
Величезна кількість прізвищ, утворена від назв сіл
і міст України, є прізвищами не польськими, а українськими. Немає ніяких підстав вважати сотні тисяч людей
(переважно українських селян) потомками асимільованої на Україні і декласованої польської шляхти. Утворення прізвищ спільного типу відбувалося паралельно
у двох слов'янських народів. Цей тип прізвищ відомий
також усім іншим слов'янським народам. Так, у росіян
маємо прізвища Бєлінський, Вяземський, Чернишевський, у білорусів — Єльський, Кастравицький, у болгар — Лєвський, Раковський, у сербів і хорватів —
Брезовацький, Зрінський, Мушицький, у словаків —
Ваянський, Єсенський, у словінців — Косеський, у лужичан — Андрицький, Цішинський, у чехів — Врхліцький, Добровський, Коменський, Палацький, Челяковський.
Абсолютно неправильна думка про «аристократизм»
цих прізвищ, тобто, що вони є ознакою старовинних
магнатських родів. Тисячі українських селян-колгоспників мають такі прізвища, як Калиновський, Каньовський,
Малаховський, Ольшанський, Опалинський, Потоцький,
Стадницький, Тарновський, Чорторийський, Язловецький
та ін. Носії їх не мають, крім однозвучного прізвища,
нічого спільного з панами, які загарбали колись українські міста й села — Калинівку, Канів, Малахівку, Ольшани, Опалин, Потік, Стадницю, Тарнівку, Чорторию,
Язловець — і, вважаючи себе їх власниками, присвоїли
собі прізвища, утворені від назв цих міст і сіл. Історія
змела їх без сліду, а справжні власники української
землі, нащадки засновників і первісних жителів цих населених пунктів, живуть на землі своїх прадідів і передають із покоління в покоління своє давнє прізвище, що
вказує на їх нерозривний зв'язок з рідною землею.
Див. 1. 5. В у 5 і г о п, назв, праця, стор. 29.
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Вкажемо тут на ряд прізвищ, утвореная яких від
топонімів виявляється лише в зіставленні їх з топонімічними назвами. Так, прізвище Андріївський може виводитись від назв населених пунктів: Андрієвичі, Андрієво, Андоіївка, Андріїв, прізвище Бабанський від Бабанів, Бабанівка, Бабанка, Бабанськ; Балйцький від Баличі, Балучйнський від Балучин, Бандрівський — Бандрів, Барський — Бар, Бакинський — Бачина, Богуцький — Богута, Боркдвський — Борки, Великопбльський — Велике Поле, Вербйцький — Верба, Верби,
Вербичі, Верхратський — Верхрата, Гриневецький —
Гринева, Гринівці, Дмцхбвський — Дмуховець, Жбадйнський — Жбадин, Жиравецький — Жиравка, Завійський — Завій, Канафдцький —• Канафости, Климанський — Климани, Кобрйнський — Кобрин, Кобринці,
Копистянський — Кописть, Коцюбинський — Коцюбинці, Коцюбинчики, Лозйнський — Лозина, Мочульський — Мочули, Мочулинці, Пикулйцький — Пикуличі,
Роздбльський — Роздол, Свірський — Свірж, Сиволбзький •— Сиволож, Смикорбвський — Смикорівка, Смолйнський — Смолин, Шегйнський — Шегині, Яснйський — Ясниська.
Іменникові прізвища
З суфіксом -ець. Суфікс -ець має декілька значень,
а одне з них — це вираження походження: полтавець —
той, що походить з Полтави, житель Полтави.
Подаємо приклади прізвищ на -ець, утворених від
назв населених пунктів: Богуславець від Богуслав, Бутинець — Бутини, Добрбсинець — Добросин, Знаменець — Знаменка, Козинець — Козин, Комарйнець —
Комарин, Кунйнець — Кунин, Лешківець — Лешківка,
Мизовець — Мизове, Мостенець — Мости, Небйловець —
Небилів, Перегінець — Перегінсько, Тершаковець —
Тершаків, Чернйчинець — Черничне, Черниця.
Значна кількість прізвищ на -ець походить від назв
міст: Канівець, Коломйєць, Лубенець, Любарець, Уманець, Полтавець.
З суфіксами -ич, -евич, -ович, -енко. Прізвища цих
типів, утворені від назв населених пунктів, важко відмежувати від прізвищ, які самі стали основою для створення топоніма. При наявності прізвища Виткович і наз-
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ви села Витків легко зробити висновок, що Виткдвичем
була названа людина за походженням з Виткова. Зіставивши прізвище Ьалич з назвою села Баличі, приходимо
до висновку, що тут не людина одержала назву за походженням (до речі, людина з Балич має прізвище Балйцький), а, навпаки, село одержало свою назву від жителів —• Баличів (патронімічна назва від первісного прізвиська Бала). Але в багатьох випадках важко встановити, чи утворилося прізвисько від назви місцевості, чи
воно є патронімічним. Прізвище Ковтундвич могло бути
утворене від назви села Ковтуни, але могло виникнути
і безпосередньо від первісного прізвиська (сьогодні теж
існуючого прізвища) Ковтун.
Від назв місцевостей, на нашу думку, за допомогою
суфіксів -ич, -евич, -ович утворилися такі прізвища:
Вшкдвич (від с. Витків, Лв, Рв 2 і ) ), Жолкевич (м. Жоаква — тепер Нестеров, Лв), Загаєвич (Загай, Лв; Загаї,
Вл, Рв), Заревич (Зарів, Лв, Рв), Криванич (Кривані,
Лв), Підлужевич (Підлужжя, Рв, І-Фр), Туркевич
(м. Турка, Лв), Устияндвич (Устиянова, Лемківщина),
Хоревич (Хорів, Вл, Рв), Шепардвич (Шепарівці, І-Фр),
Яхтордвич (Яхторів, Лв) та ін.
Рідше зустрічаються прізвища, утворені від топонімів за допомогою суфікса -енк-о: Охтйрченко (від м. Охтирка, См), Жихаренко (с. Жихар або Жихарівка, Хрк),
Миргорддченко (м. Миргород, Чрк), Харковщенко (від
м. Харків).
Можна вважати, що багато прізвищ прикметникового
типу, які нібито загально вказували на місце проживання, було також утворено від назв конкретно існуючих
населених пунктів. Прізвище Заболотний могло означати як людину, що проживала десь «за болотом», у будьякому селі, так і людину, що походила з с. Заболоть
(Вл, Жт), Заболото (Вл, Лв) або Заболоття (Вл, Зк,
Лв, Рв, Чрв, Чрг). З назвами населених пунктів можна
гіпотетично пов'язувати ще такі прізвища-прикметники:
Вівсяний (с. Вівся, Тр, Хм), Долішний (Долішнє, Лв,
І-Фр), Забужний (Забужжя, Вн, Вл, Лв, Рв), Завгородній (Завгороднє, Хрк), Закорчевний (Закорчів'я, Вл),
Залужний (Залужжя, Вн, Вл, Жт та ін.), Замогильний
(Замогилля, Вл), Заокдпний (Окопи, Лв, Тр, Чрг або
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Окоп, Пл), Запотічний (Запотік, І-Фр; Запотошне, Лв),
Зарічний (Заріка, Заріччя, Зарічка, які повторюються
в ряді областей), Зарудній (Заруддя, Вн, Кв, Лв, Пл),
Заставний (Застав'я, Вл, Лв, Рв; Застави, Тр), Зацерковний (За Церквою, Лв; Зацерков'я, Рв), Надбережний (Надбережжя, І-Фр), Осічний (Осіч, Чрг), Підгайний (Підгай, Рв), Піддубний (Піддуб, Рв; Піддубне
Дн), Підлісний (Підліс, Лв, Тр; Підліски, Вл; Підлісне,
Підлісся у багатьох областях), Підсадбчний (Підсадки, Лв).
Серед прізвищ іменникового типу, крім указаних,
також деякі прізвища з суфіксами -ук, -чук, -ак, -чак
могли вказувати на походження з певної місцевості.
Доказом може служити відомий нам із власного спостереження факт, що населення Кам'янко-Бузького району
Львівської області називає батюками жителів с. Батятичі цього ж району, причому назва «батюк» має відтінок зневажливості. Можна думати, що з топонімами
генетично пов'язані такі, наприклад, прізвища: Бабичук
(від с. Бабичі, Зк, Кв, Лв, Пл), Багнюк (Багно, Вл, Лв),
Біличак (Білич, Лв), Більчук (Більче, Лв; Більча, Рв),
Біщук (Біще, Тр), Буняк (Бунів, Лв), Бучак (Буча, Зк,
Кв), Воротняк (Воротнів, Вл), Гречанюк (Гречани, Лв,
Пл), Довгополюк (Довге Поле, Зк, Рв), Долинчук, Долинюк, Долиняк (Долина, в дванадцяти областях), Жаб'юк (Жаб'є, І-Фр). Прізвища на -ук, -чук, -ак, -чак
могли утворюватись в однаковій мірі як від назви за
місцем походження, так і від імені чи прізвиська батька
або матері. Бабичук може походити або від с. Бабичі,
або від прізвища Бабич; Горпинюк може бути не тільки
вихідцем із села І орпйн (Лв), а й сином Горпини і т. д.
Прізвище Білич стало назвою села, а похідне прізвище
Біличак могло бути утворене і від первісного прізвища
(син Білича), і від назви села.
З топонімічними назвами пов'язано походження деяких прізвищ на -ик, -ник, але цей зв'язок переважно
проблематичний. Можливо, що прізвище Сможанйк вказує на походження з с. Сможе (Лв), Осовйк — із с. Осове (Вл, Чрг), а Жидачик з м. Жидачева (Лв). Але
певності ні тут, ні в ряді інших випадків не маємо.
Більший ступінь правдоподібності походження прізвища від назви населеного пункту створює існування
прізвища в тій самій області, де знаходиться даний
ЗО

пункт. Якщо, наприклад, у Львівській обл. є с. Багно,
а в сусідніх селах живуть люди з прізвищем Багнюк, то
можна не сумніватися, що предки їх одержали це прізвище від назви села, з якого прибули. Якщо ж місце
записання прізвища віддалене від місцевості, назва якої
здається нам пов'язаною з прізвищем (наприклад, прізвище Рихлюк записано у Волинській обл., а с. Рихли
знаходиться в Чернігівській), тоді правдоподібність генетичного зв'язку, безумовно, менша.
Треба ще згадати про прізвища, утворені від топонімів за допомогою суфіксів, які надають їм виразно
негативного емоційного забарвлення. Прізвищ таких
небагато, і не про всі можна впевнено твердити, що
вони походять від назв населених пунктів.
З суфіксом -ач маємо, наприклад, прізвище Косилач,
яке, можливо, походить від назви с. Косилів (Хм). З суфіксом -ух утворені прізвища Жеребух, Кобилюх, які
могли бути утворені від назв Жеребки (Жт, Пл, Хм;,
Кобила (І-Фр), Кобилля (Рв, Тр). Суфікс -ун знаходимо у прізвищі Кривцун, яке могло утворитися від назв
Кривка (Лв) або Кривки (Пл, Тр), але могло бути
і зневажливим прізвиськом за фізичною ознакою. Суфікс -ій служить для утворення назв людей за певною
ознакою з відтінком зневажливості (бабій, плаксій,
стогній). У деяких прізвищах цей суфікс, можна думати,
виражає походження з певної місцевості (теж з відтінком зневажливості): Зарубій від с. Заруб (Тр) або Зарубани (Лв); Скалій — від м. Скала (Тр), Стеблій —
від с. Стеблі (Вл, Кв), Стеблівка (Зк, Рв), Стеблів (Кв).
Від назв населених пунктів виникли й деякі б е з с у ф і к с н і прізвища. Зіставивши прізвище Косогор з назвою села — Косогірка (Хм), мусимо прийти до висновку,
що прізвище походить від назви села, а не навпаки.
Назва місцевості, утворена від особової назви Косогор
була б Косогорів чи Косогорівка, а не Косогірка. Косогірка — назва, утворена від ознаки краєвиду, а вже
той, хто живе в Косогірці, — Косогор. Зовсім аналогічно утворене і прізвище Лисогі(о)р від топонімів Лисогірка (Вн, Од, Хм, Хрк), Лисогір'я (Кв), Лисогора (Вн),
а також прізвище Лісогор від назви Лісогірка (Вн, Хм).
У ряді випадків прізвище збігається з топонімічною
назвою. Це такі назви, як Бринь (прізвище записане
в Львівській обл., а село такої самої назви є в Івано31

Франківській обл.), Галич, Горинь (прізвище в Львівській обл., населений пункт у Житомирській обл., а також назва річки), Добрдмиль (місто в Львівській обл.;,
Сдкаль (Лв), Станймйр (Лв), Стрйпа (населений пункт
у Закарпатській обл., а також назва річки). У всіх цих
випадках не може бути мови про утворення топоніма від
особової назви, а тільки навпаки: своє прізвище рід
узяв від місцевості, звідки походив, або від річки, над
якою жив. Можливо, що утворення такого типу прізвищ
пояснюється незвичайністю назви місцевості, звідки прибув поселенець на нове місце проживання, внаслідок
чого людину, яка говорила, що походить з Бриня, могли
назвати Бринем, а людину з Добромиля — Добромилем.
Окремі українські прізвища утворилися від назв населених пунктів, що не знаходяться на території України.
Наприклад, від назви м. Кракова ми записали два прізвища: Краківський і Краков'як, від назви м. Скавша
(Польща) — однозвучне з ним прізвище Скавіна, від
назви м. Цєшин — прізвище Цешйнський. Прізвище
Римський, мабуть, пов'язане не з перебуванням у Римі,
а з приналежністю до римо-католицького віросповідання. Прізвища Білостоцький та Варшавський теж на
перший погляд видаються утвореними від неукраїнських
топонімів, але перевірка показує, що, крім міста Білостока (Віаіузіок) у Польщі, існує село такої самої
назви у Торчинському р-ні Волинської обл., а Варшавою
називався хутір у Львівській обл. (перейменований на
Смереки у Щирецькому районі). Були ще й чотири Варшавки, теж назви хуторів, із них два у Львівській і два
у Тернопільській обл.
При розгляді деяких прізвищ, утворених від топонімічних назв, спостерігаємо різні зміни, що в них відбу-*
лися. З фонетичних треба згадати:
а) випадіння приголосного. Прізвище Підсбнський
утворене від назви с. Підсоснів (Лв), отже, виникло
з етимологічного *Підсоснський. Можливо, що і прізвище
Демський походить від назви с. Демня (Лв), отже,
з первісного * Делійський;
б) вставку приголосного. Прізвище Плавуцький походить від назви Плауча (Тр, тепер перейменоване),
але населення вимовляло Плавуча.
На зміну первісної форми прізвища могла впливати
його деетимологізація. Зв'язок прізвища з топонімічною
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назвою в свідомості його носіїв поступово стирався, тим
більше, якщо прізвище було утворене від назви далекої
місцевості, мало відомої або й зовсім невідомої на теперішньому місці проживання. Так, прізвище Кохайкевич — це, мабуть, варіант другого існуючого на Львівщині прізвища — Кугайкевич, утвореного від назви
с. Кугаїв (Лв). Прізвище Покравецький походить, можна
думати, від назви с. Покрівці (Лв), отже, з первісного
*Покровецький. Прізвище Соневйцький виникло з первісного *Синевідський від назви с. Синевідсько (Лв) *>.
Українські прізвища часто неправильно записувались
у документи і в такій спотвореній формі ставали нормою: Лагоцький, утворене від топонімів Лагодів, Лагодівка (повинно бути Лагодський), Медвецький — від
Медведівці, Медвежа (правильно Медведський). Українська назва с. Озеряни (Вл, Рв, Тр, І-Фр) у польській
офіційній формі Єзєжани (Легіеггапу), а с. Озерна чи
Озірна (Тр) по-польськи Єзєрна (Легіегпа). Звідси й
з'явилися серед українців такі, начебто польські, прізвища, як Єзежинський чи Єзерський. Паралельно існують
прізвища Озерський і Озірський. Не треба вважати польським і прізвище Заплацінський, бо це спотворене українське прізвище Заплатинський (такий варіант теж
існує), утворене від назви с. Заплатин (Лв). Від назви
Яструбиця (Рв, по-польськи ЛазіггеЬіса) і Яструбичі
(Лв, ЛазіггеЬіее) виникло перекручене на польський лад
прізвище Ястремський.
Реєстр прізвищ, спотворених за часи національного
гніту українського народу, можна б продовжити.
ПРІЗВИЩА, УТВОРЕНІ ЗА СОЦІАЛЬНОЮ
ПРИНАЛЕЖНІСТЮ АБО ВІД НАЗВИ
ПОСТІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Виникнення значної частини прізвищ пов'язане з соціальною приналежністю або з постійним заняттям людини. Це були назви, які відрізняли особу від її оточення. Звичайно, не було б у тому смислу, якщо б, напри30
Назву цієї місцевості, а точніше — Синевідська Вижнього
і Синевідська Нижнього у Львівській обл. (від кореня «вода»)
спотворено невдалим перейменуванням на Верхнє і Нижнє Синьовидне.

з-ізі
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клад, на Січі надали комусь прізвисько Козак, бо ж
там усі були козаками, але в селі, з якого ніхто більше
не козакував, таке прізвисько точно визначало, про кого
саме йдеться. Це прізвисько могло, ставши родовим
прізвищем, переходити на нащадків або в такій самій,
незміненій формі, або оформлене патронімічними суфіксами. Воно зберігає і сьогодні пам'ять про предка-козака.
Прізвиська, утворені від назви професії, легко передавалися нащадкам і ставали родовими прізвищами,
бо ж і сама професія часто переходила з покоління в покоління 31 .
На думку М. Корниловича, прізвища за характером
діяльності були поширені насамперед серед дворових
селян, які не мали родової традиції, «повідбивалися від
своїх родин, ба навіть часом не знали або не пам'ятали
свого батьківського ім'я» 52 .
Розгляд прізвищ, що означали різні види занять,
діяльності, назви посад або вказували на класове розшарування суспільства, особливо цікавий з точки зору
історії культури. Зваживши, що українські прізвища,
зокрема селянські, в своїй масі формувалися приблизно
з XVII ст. й закріпилися в документах тільки в кінці
33
XVIII ст. , ми можемо твердити, що існуючі сьогодні
прізвища, які утворилися у зв'язку з становістю та трудовою діяльністю, відображають картину українського
суспільства у другій половині XVIII ст. Якби в нас не
було інших матеріалів, що могли б свідчити про соціальний стан населення України, про його основні заняття
та професії, економіку й культуру епохи розкладу феодалізму та зародження капіталізму, то існуючі сьогодні
родові прізвища могли б служити джерелом для майже
повної й досить вірної реконструкції картини життя
в цей період. Наші прізвища дають можливість уявити
суспільне життя України в таких аспектах: а) класове
розшарування суспільства, б) адміністративне управління, в) військо, г) економічне життя (промисловість,
ремесло, торгівля, сільське господарство, мисливство й
31

Пор. Н є і п 2 є, назв, праця, стор. 40. •
М. К о р н и л о в и ч, назв, праця, стор. 130.
М. К о р н и л о в и ч , назв, праця, стор. 131; І. Ф р а н к о,
назв, праця, стор. 16; Ф. К о к о в с ь к и й , назв, праця, стор. 12.
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рибальство, заробітки), д) організація праці закріпачених селян, є) суспільна верхівка, є) наука і мистецтво,
ж) церковне життя, з) боротьба народу за визволення.
Звичайно, наявність якогось прізвища не завжди доводить, що його перший носій був саме тим, що означало його прізвище. Серед українського народу не було,
наприклад, царя, короля, кардинала і т. п., хоч прізвища такі існують. Вони виникли з первісних прізвиськ,
які надавалися з невідомих сьогодні причин. Може,
хтось любив часто розповідати про царя, от і могли
прозвати його Царем. Бідного селянина-кріпака, глузуючи, прозвали Королем чи Карнидалом (може, якраз
через те, що він так перекрутив це незвичне для нього
слово), і це прізвисько стало згодом закріпленим у документах його родовим прізвищем.
Як ілюстрацію до виникнення таким способом прізвиськ і переростання їх у прізвища наводимо слова
М. Рильського з поеми «Марина»:
Гаврило це. Хоч він ніколи Риму
Не бачив, як ніхто з його дідів,
Та прізвище хтось жартома пустив
(Хто ж, як не пан, від них усе береться!)
І Папаримський наш Гаврило зветься
По книгах навіть, а не то що так 34 .

Проте в більшості випадків прізвисько виникало
внаслідок того, що його перший носій справді належав
до даного стану або мав певну професію. До наступних
поколінь ця назва переходила як прізвище або в незміненому вигляді, або змінена за допомогою різних суфіксів (переважно патронімічних або зменшених і згрубілих), напр.: Кравець, Кравчик, Кравцун, Кравченя,
Кравченко, Кравчук, Кравців, Кравчйшин та ін.
Переглядаючи найдавніші метрики с. Сільця Кам'янсько-Бузького р-ну Львівської обл., ми знайшли запис
з 70-х років XVIII ст. польською мовою, з характерним
для того часу правописом: «Лап, ргоіеззуеу зчуоуеу
зг\уіес», тобто «Іван, за своєю професією швець» і через
декілька років про ту саму особу, але латинською мовою: «Іоаппез, зиіог».
Ці записи свідчать, по-перше, що Іван був шевцем
і, по-друге, що в нього ще не було прізвища. Для того
34

М. Р н л ь с ь к и н,- Марина, К., 1944, стор. 70.
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щоб його відрізнити від інших Іванів, поряд з його
ім'ям називають професію. Коли ж через кілька десятків років у книгу народжених записували дитину Іванового сина, вперше з'явилося в метрикальних книгах
цього села (вже на початку XIX ст.) прізвище Шевчук.
Потомки цих Шевчуків живуть у Сільці і нині. Шевством ніхто з них не займається, а про свого прапрадідашевця давно забули.
Розглянемо прізвища, утворені за соціальною приналежністю або від назви професії.
Прізвища, що вказують на класове
.. розшарування суспільства
Насамперед у прізвищах відтворено поділ на багатих і бідних. Прізвище Багач (паралельно Богач) записане в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській,
Хмельницькій і Одеській областях. Від нього утворилися похідні: Богачєвич, Богачевський, Богатчук, Богатський, Багацький і Богачйшин. Синонімом його є прізвище Дука з похідним Дученко. Для людей, які уміли
швидко здобувати багатство, народ утворив прізвище
Скоробогатий і Скоробогацький. Багатій, що став власником села, поміщиком, — це Дідич, прізвище, записане в Київській, Львівській та Івано-Франківській обл.
Ознакою багатства була одежа — дороге кармазинове, а іноді закордонне англійське сукно. «Кармазинами» називали козаки багату старшину. Прізвище
Кармазин існує в Львівській обл. Тут же записане і
прізвище Фалендиш, що походить з німецького Іеіп
Іипсіізсп («найкраще лондонське» сукно) (Вгйскпег,
35
303) .
Привілейованою верствою суспільства у давній Польщі була шляхта. Прізвище Шляхта існує сьогодні в Закарпатській обл., причому його носії, колись бідні селяни, напевно, не належали до цього стану, а одержали його як насмішливе прізвисько (може, за намагання уподібнитись до шляхти, як Тобілевичів Боруля).
Виразне значення зневажливості виражало прізвище
Шляхетка. Прізвище Шляхтич записане в Івано-Франківській обл.
35
Тут і далі даються скорочені назви словників (див. список
скорочень в кінці книги).
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Шляхті належав титул «його милость пан», «попольськи скорочено тозсірап, тозрап. Ці титули, коли
ставали прізвиськами, напевно, виражали насмішку і
збереглися як прізвища Мостіпан і Мастіпан36.
Від слова пан утворилися прізвища Панич, Паничик,
Паник, Панднько, Панбцко, Панця, Панів.
Згадки про давнішу епоху збереглися в прізвищах
Князь, Князевський, Боярчук, Боярський, якщо тільки
вони не пов'язані з «князем» та «боярами» весільного
обряду.
Кращою характеристикою минулого життя трудящого українського народу є прізвища: Бідний, Убогий,
Бідолах, Біду~ла, Голота, Голотюк; таке саме значення
мало і прізвище Драб та похідні від нього Дрйбик і
Драбенко.
Бідняків, що не мали нічого, крім хатини, називали
на заході України «халупниками» (Грінченко, IV, 384).
Прізвища Халупник і Халупний існують у Тернопільській обл.
Антонімом до слова «пан» є «мужик». Прізвище
Мужик записане в Львівській обл., похідне Мужичок —
у Ровенській.
Зневажливе «мугир», як суспільна верхівка називала бідних селян (Грінченко, II, 452), можна впізнати
в прізвищах Могйр (Вн) і Магйр (Лв).
Відношення особистої залежності від пана відображали прізвища Раб, Риба, Рабик (Грінченко, IV, 1) і
Підданюк.
Селянин, що проживав у слободі, тобто селі, тимчасово звільненому від деяких податків і панщини, це
Слободян, Слободяник або Слободянюк.
Не витримавши гніту і знущань, деякі селяни втікали від своїх панів, ставали бурлаками, волоцюгами.
Так і записували декого з них у списках населення,
коли виникла необхідність кожному мати офіційне прізвище. Прізвище Бурлака зустрічається в Київській, Кіровоградській, Полтавській обл., похідне — Бурлаченко — у Полтавській, а Волоцюга — в Львівській обл.
Близьке до попередніх за значенням, з виразно негативним емоційним забарвленням, прізвище Пройдисвіт
(Зк, Хс).
36
Останній варіант, очевидно, як результат запису в документи
малограмотним «акаючим» службовцем.
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Такі прізвища, як Осадець, Осадця, Осадчий, Осадченко, Осадчук, пов'язані своїм виникненням з колонізаційними діями поміщиків і адміністрації, що виділяли частину селян і утворювали «ові населені пункти.
Прізвища, утворені від назв
адміністративних посад
Частина прізвищ дає деяке уявлення про адміністраційний апарат країни. Вище згадувалось, що такі прізвища, як Цар, Король, а також Цісар, Шах, виникли,
очевидно, не як назви нащадків царя, короля, цісаря,
а як прізвиська (переважно насмішливі), утворені з
невідомої нам причини. Проте характерно, що прізвища відтворюють назви представників державного управління, які були типові для XVII—XVIII ст., тобто для
періоду формування і закріплення більшості українських прізвищ.
Від наведених вище прізвищ-основ утворилися також
похідні: Царевич, Царенко, Царик, Царук, Царюк, Царйшин, Королевич, Королик, Короляк, Королйшин, Шахівський.
Керівникам держави допомагали в адмініструванні
воєводи і старости. Прізвище Воєвода і похідне від
нього Воевідка записані в Івано-Франківській обл. Можливо, що це теж первісні прізвиська, якими народ наділяв тих, хто любив верховодити. Прізвище Староста
і похідне від нього (у польській фонетичній формі)
Старосцінський існують у Львівській обл. Щодо значення цього терміна, то воно було неоднакове в давній
Польщі (до 1772 р.) і на території царської Росії. Староста на заході України, як у давній Польщі, так і
пізніше в Австрії був адміністративним урядовцем, що
більш-менш відповідало посаді «начальника уезда» в
Росії. Такими «начальниками» вихідці з українського
народу ніколи не бували, тому й цю назву треба розглядати як прізвисько. Прикметникове прізвище Старосцінський (ще й з польською вимовою) могло бути насмішливим прізвиськом «незаконного» потомка якогось
«пана старости».
У шляхетській Польщі існувала посада комісара.
Цей термін, утворений від лат. соттШеге — доручати,
с о т т і з з и т — доручення (Вгйскпег, 368), означав уря-
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довця для спеціальних доручень. Прізвище Комісар не
зафіксоване, але є похідні від нього Комісарук, Комісарчук. Вони могли мати таке значення, як Старосцінський.
Слово «депутат» давно відоме українському народові,
хоч загальновживаним стало тільки після Жовтня. Грінченко подає два значення його: 1) виборна особа («Од
цариці знов наказ: прислати до столиці депутатів»,
«Основа», 1862) і 2) обласне — власник полонини
(Грінченко, II, 368). Прізвище Депутат записане в Черкаській обл., отже, треба думати, що воно мало перше,
основне значення.
Давні канцелярії, зокрема суди, не могли обійтись
без писарів і возних. Ці невисокі посади були відносно
доступні для вихідців із народу, і цим можна пояснити
досить значне поширення прізвищ, утворених від цих
назв. Прізвище Писар записане в Івано-Франківській
та Львівській обл., похідне Писаренко — в Полтавській, Харківській і Чернігівській, Писаревський — у
Кіровоградській обл. На Львівщині записане також
прізвище Секретар.
Прізвище Возний поширене у Львівській і Тернопільській обл.; похідні від нього — Вознюк, Возняк.
Ще дрібніші адміністративні «діячі» — це жандарми, стражники, десятники, яриги. Слід свій залишили
в таких прізвищах: Шандар (загальновживана в західноукраїнських областях форма, що відповідає літературному «жандарм»), записане у Львівській обл.,
Стражник — у Львівській та Івано-Франківській, Десятник і похідне Десятнюк — у Хмельницкій обл. Прізвище Ярйга зустрічається в Полтавській обл.
Плату за право торгувати, так зване мито, збирали
митники, або митарі. Прізвище Митар зафіксоване в
Тернопільській обл. Плату за право переїзду через міст
збирав мостовий. Звідси прізвище Мостовий та його похідні Мостовик і Мостовенко.
У прізвищах збереглися також сліди давньої міської і сільської самоуправи. Прізвища Буймиструк і Боймиструк (Вл, Хм) утворені, очевидно, від німецької за
походженням назви бургомистр > бурмистр > буймистр (голова міської управи при так званому магдебурзькому праві). Бургомистр разом із членами міської ради засідав у ратуші, через що народ називав їх
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ратушними. Прізвище Ратушний записано в Київській
і Львівській, похідне Ратушняк — у Житомирській і
Ратушйнський — у Львівській обл. Подібне значення
мало і прізвище Лавний (Лв), генетично пов'язане, мабуть, з назвою «лавник», що мала два значення: а) член
давнього міського суду і б) службовець цехового братства (Грінченко, II, 338).
У містах, що не мали магдебурзького права, міську
раду очолював не бургомистр, а війт. Війтом у західній
частині України називався також сільський голова (староста), причому в Галичині ця давня назва, запозичена
з німецької мови (Уо£І) через польську, використовувалась у цьому значенні аж до возз'єднання з Радянською Україною. Прізвища Війт ми не знайшли, зате
існує довга низка прізвищ, що походять від цієї назви:
Війтів, Бітів, Вбйтів, Війтбвич, Войтдвич, Вуйтбвич,
Войтенко, Войтюк, Вітюк, Войтйна, Войтунь, Войтйишн,
Вітйшин, Вітбвський і Вуйцік. На Буковині назві війт
відповідала назва двірник. Прізвище Двірник записане
в Львівській, Двдрник і Дворниченко — в Полтавській
і Донецькій обл., де буковинське значення слова двірник не було відоме, і де воно могло виникнути на базі
російського слова «дворник» з двома значеннями:
1) власник «постоялого двора», заїзду і 2) сторож при
будь-якому домі (Даль, І, 423).
У давній Польщі існувала ще одна назва сільського
голови, теж запозичена з німецької мови — солтис
(нім. ЗсНиііпеізз). Прізвище Солтис записане в трьох
західноукраїнських областях.
Помічниками війта були присяжні. Існує прізвище
Присяжний, а також утворені від цієї назви Присяжник і Присяжнюк.
З другої половини XVIII ст. на Україні існує, причому тільки в великих українських містах, пошта. Пояснюючи слово поштар, Грінченко ілюструє його цитатою з Є. Гребінки: «Город путящий... і пошта є, і поштарі ходять, мов ті москалі з чорними комірами, і письма роздають чесно, не розпечатавши». Поштарем називався також візник поштової станції (рос. ямщик)
(Грінченко, III, 397). Прізвище Почтар записане в Ровенській і Івано-Франківській обл., утворене від нього
патронімічне Поштаренко — у Київській обл.
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Прізвища, утворені у зв'язку
з військовою службою
Хронологічно давнішими є прізвища, що відображають організацію українських козацьких військ; пізніше з'явилися нові назви, переважно іншомовного походження (в зв'язку зі службою в російській та австрійській арміях).
Традиції козацької України живуть у таких прізвищах: Гетьман з похідними патронімічного типу: Гетьманчук, Гетьманщук і Гетьманюк; Козак (записане в
15 областях, одне з найпопулярніших українських прізвищ) з похідними Козачок, Козаченко, Козачук, Козакевич, Козачйшин, Козачйнський, Козачковський. Синонімом до слова козак була назва рицар, записана як
прізвище (Рицар) у Львівській обл. Досить поширене
і прізвище Запорожець (в семи областях), патронімічне Запорбжченко записане в Сумській обл.
На окремі види козацької зброї, їх військового побуту указують прізвища: Гарматій, Гармаш, Пушкар
(від нього патронімічні Пушкаренко
і
Пушкардвич),
Пластун, Компанієць, Сердюк; Довбиш, Дбвбуш (похідні Довбущак, Довбишов), Бубній, Сурмач, Сурмій.
Трубій, а також у польській фонетичній формі — Трембач, Трймбач з похідними Трембачевський і Трембецький.
Назви козацької військової старшини збереглися в
таких прізвищах: Кошовий, Атаман (похідні Атаманенко, Атаманчук, Атаманюк, Ватаманюк, Атаманець, Отамашко). Полковник, Асаул (з похідними Асаулюк, Осаулко), Сотник (патронімічне Сотниченко), Хорунжий
і Хоружий (з похідними Хорунжикевич і Хорунжйнський).
Збереглась у прізвищах також назва джури — козацького слуги-товариша, зброєносця, що разом з козаком ходив у походи й бої (Грінченко, І, 577) — прізвища Чура і Цюра.
Одночасно з цими назвами виникали також прізвища, пов'язані із службою в польському й турецькому
військах, куди волею чи неволею попадали окремі українці. Так, прізвище Посполітак генетично, мабуть, пов'язане з польським розроіііугп ги$2епіет, тобто загаль41

ним ополченням, а прізвище Ритарбвський -- з відомими в історії польськими рейтарами.
Турецькі за походженням прізвища Чавс і Чаус, що
означали службу посильного' або султанського служку
(Агсі, 49) записані в Полтавській та Львівській обл.
Від назви «яничар» (турецьке уепі сегі — нові війська.
Ушаков, IV, 1463) виникло прізвище Янчаренко. До цієї
категорії належить і прізвище Арнаут (Вн). За поясненням В. Даля, арнаутом називався в Туреччині представник окремого роду війська-сторожі з християн; це
слово зустрічалося як лайливе («виродок», «басурман»)
(Даль,'І, 23).
Остання чверть XVIII ст. — це період, коли як у
Східній Україні, так і в тій частині України, що була
загарбана Австро-Угорщиною, впроваджується обов'язкова військова повинність.
Загальна назва військовослужбовця в російській армії — солдат — виступає в прізвищі Солдат, у перекручених на території Галичини прізвищах Савдак і
Солдан, а також у патронімічному Солдатенко. Подібна
назва в західній частині України, яка була під владою
Австро-Угорщини, — «жовнір» (теж від нім. ЗоИпег,
але через пол. гоіпіегг). Як прізвище Жовнір існує у
Львівській, Івано-Франківській і Запорізькій областях.
Від цієї назви походять патронімічні Жовнірбвич ї
Жовнірчук.
З рекрутським набором, про який так багато складено українських народних пісень і який залишив сліди
і в поезії Шевченка, генетично пов'язані прізвища Новобранець і Рекрут (Крв, Вн).
Служба в різних родах російських і австрійських
військ позначилась утворенням прізвищ: Гренадйр, Гусар (на заході його різновидність Гі/зар) з похідними
Гусарець, Гусаревич і Гузарський; Драгун, Улан. Кіннота (кавалерія) в австрійській армії мала загальну
назву Кеііегеі, звідси колишній кіннотник одержав прізвище Райтер або Рййтман (Лв).
Колишні піхотинці мали такі прізвиська (згодом
прізвища), як Піхота, Піхур (з пол. ріесЬиг — піхотинець), Піхура і Пишак.
Про службу у флоті говорить тільки одне з записаних нами прізвищ — Боцман (Кр).
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Важка й відповідальна служба військової сторожі
відбилася в українській антропонімії двома синонімічними прізвищами, з яких одне пов'язане з російською військовою термінологією — Калавур, перекручене з «караул», а друге — з австрійською, відоме з Федьковичевих віршів — Шельвах (з нім. 5спі1с1\уаспе — сторожа, вартовий).
Сержантські чини відмічені одним тільки прізвищем — Капраль (Лв), що походить з італ. сарогаіе —
австрійський військовий чин.
Більше зустрічається прізвищ, утворених від назв
офіцерських чинів. Це не повинно викликати здивування, бо хоч український селянин не був тоді ні російським, ні австрійським офіцером, та назви (не раз перекручені) могли з різних причин стати його прізвиськами, зокрема якщо він був незаконним сином офіцера
чи генерала. З колишніх прізвиськ виникли нинішні
прізвиша: Оберлейтнер (Тр, перекручене з нім. ОЬегІеійепапі), Капітан (і похідні Капітанець і Капітанчук),
Майор, а також Однорал — немилосердно перекручене
з «генерал».
У ряді областей записане прізвище Фдрись та похідне від нього Форисяк, що означало офіцерського слугу (денщика) —• пол. Гогуз з нім. Уоггеііег.
Минуть, можливо, сторіччя з часу, як перестали існувати царська й цісарська армії, служба в яких завжди
була ненависною для українського народу, але спогад
про цей важкий період історії залишиться у родових
прізвищах далеких нащадків колишніх австрійських і
російських солдатів.
Прізвища, виникнення яких пов'язане
з економічним життям країни

Існуючі прізвища цієї групи свідчать про ступінь
розвитку різних галузей господарства в період закріплення родових назв.
а) П р о м и с л о в і с т ь

і

ремесло

Промисловість до скасування кріпацтва знаходилась
у зародковому стані. Природно, що ті нечисленні особи,
які займалися промислом, настільки відрізнялися від
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інших членів суспільства, що назва їх професії не тільки
ставала їх особистою назвою, а й переходила на нащадків як родове прізвище.
На зародки металургійної промисловості вказує існування таких прізвищ, як Галерник (Лв), перекручене
з первісного «гамарник», що походить від слова «гамарня» — «металлоплавильное заведение» (Грінченко,
І, 269). Прізвище Рудник (Вл, Лв) — від «рудокоп»,
а Руднйцький, хоч безпосередньо не пов'язане з заняттям, але утворене від назв місцевості, де розвивався
цей промисел, і в першу чергу видобування залізної
руди (Руда, РУДНО І ПОД.).
Прізвище Гутник (Зк) і похідне Гутникевич (Лв)
утворилися від слова, яке означало людину, що працюй
на скляному або залізоплавильному заводі (в гуті).
Експлуатація лісів створила професії, які стали основою виникнення таких прізвищ: Угляр, Будник (від «буда» •— поташний завод, похідне Будниченко), Смоляр
(похідні Смолярчук і Столярський), Дігтяр і Дегтяр
(назви робітників у дігтярні). Таке саме значення мало
і прізвище Шмірак — назва людини, що виготовляє
смолу, дьоготь (шмір).
З текстильною промисловістю пов'язані три синонімічних прізвища: Вовняр, Сукновалець і Шаповал. Перших двох слів немає у Словнику Грінченка. Даль тлумачить слово «сукновальня» як «устройство и заведение для валки сукон» і «сукновал» як «сукновальний
мастер» (Даль, IV, 358). Назва «вовняр», на нашу
думку, означала те, що російською мовою виражає слово
«шерстобит» (Даль, IV, 630). «Шаповал» — це рос.
«шерстобой, войлочник» (Грінченко, IV, 485). Від нього
похідні прізвища Шаповаловський і Шаповалов.
До цієї групи треба зарахувати і прізвище Ткач,
одне з найбільш поширених українських прізвищ. Багато також утворилося похідних від нього: зменшені
Ткачик, Ткачусь, патро- і матронімічні Ткачук, Ткаченкс, Ткачів, Ткачов, Ткачишин. Є і прикметникове прізвище — Ткачйнський. Від назви працівниці-жінки «ткаля» утворилися прізвища Ткалич і Ткалик. Окрему спеціалізацію виражало прізвище Білоткач.
Виробництво килимів, якими Україна здавна славилась, також залишило свій слід в українській антропонімії. Прізвище Килимник записане в Київській обл.
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Цікаво, шо в Словнику Грінченка знаходимо тільки
назву жінки, яка виробляє килими — килимниця. Прізвище Килимник свідчить про те, що виробництвом килимів займались і чоловіки. Синонімічним є прізвище
Коберник, утворене від слова «кобер», «ковер» — килим. Похідне від нього прізвище Коберський.
Шкіряна промисловість представлена двома назвами — «кожем'яка і «гарбар». Прізвище Кожем'як
записане в Кіровоградській, Гарбар — у Житомирській
обл. Обидві назви означають одну професію.
Ряд прізвищ утворився від слів, що означають професії, пов'язані з харчовою промисловістю. Одне з найпоширеніших українських прізвищ Мельник, записане
в 16 областях, має чимало похідних: Мельничук, Мельниченко, Мельникдвич, Мельнйчин, Мельнйшин, Мельничайко. Синонімічні за своїм походженням прізвища
МірошниК'З похідним Мірошниченко і Млинар. Іронічне
забарвлення мали, очевидно, прізвища Мелймука, Мелимук і Мукомела.
Значне поширення мають і прізвища, які утворилися
від слів, що означали людей, пов'язаних з виробництвом
олії. Це Олійник (прізвище записане в 17 областях),
Оліярник, здеформоване Оліник та патронімічне Олійничук.
З виробництвом пива, вина та горілки було пов'язане виникнення прізвищ Бражник, Хміляр, Солодовник,
Пивовар, Винник (з похідними Винників, Винниченко,
Винничук), Винар (з похідними Винардвич,
Винарчук,
Винарський) і подібне до нього Виняр.
З добуванням солі і з торгівлею сіллю пов'язане
прізвище Соляр, яке мало два значення: 1) солевар і
2) торговець сіллю (Грінченко, IV, 167), а також прізвища Солярик і Соляник.
Розведення тютюну і робота на тютюнових плантаціях створили прізвище Тютюник.
Прізвище Папірник походить від слова, що означало
власника паперової фабрики або торгівця папером.
З виробництвом цегли та роботою на цегельнях пов'язане виникнення прізвищ Цегельник і Цегдльник, Цегельський, а також засвоєне з німецької мови Цигельман.
Промисловість в епоху її зародження нелегко відмежувати від ремесла. Велика кількість прізвищ пока45

зує найрізноманітніших ремісників, тобто людей, що
«знали яке-небудь ремесло і займалися на замовлення
споживача виготовленням виробів кустарним способом
у себе вдома власними засобами виробництва» (Ушаков, III, 1335). Знову доводиться повторити, що якби
в нас не було інших документів і пам'яток минулого,
то вже на основі існуючих сьогодні прізвищ можна
було б досить повно і точно реконструювати стан розвитку ремесла на Україні в ту пору, коли відповідними
документами фіксувалися родові назви людей.
Розглянемо прізвища, утворені від назв ремісників
різних спеціальностей в алфавітному порядку.
Прізвище Бліхар (Лв), що зберегло й фонетичну
особливість західноукраїнських гонорів (вимову ненаголошеного 'а як і) означало професію бляхаря, пол.
ЬіасЬагг з нім. Віесп, ВіесЬзспіа^ег. Від цього самого
слова утворилося і прізвище Бляхарський.
Бочки й бодні майстрували боднарі або бондарі.
Назва, в якій відбулася метатеза приголосних, типова
для східних областей, і в прізвищах вона там також
поширена. В сучасній літературній мові пізніша форма
«бондар» витіснила первісну «боднар». Від обох варіантів утворилися також похідні прізвища, а саме від
Боднар: Боднарець, Боднарик, Боднарук, Боднарчук,
Боднаренко, Боднардвський, Боднардвич; від Бондар:
Бондаренко, Бондарець, Бондарук, Бондарчук. Існує
прізвище Ббдник, а також полонізовані або польські за
походженням прізвища Беднарчук і Беднарський (пол.
Ьесіпагг).
Прізвище Ґонтар (точніше Ґонтар) утворилося від
слова, що означає людину, яка покриває дах ґонтом.
Похідні прізвища Гонтарук і Гонтарський.
Гончарство — одне з найдавніших відомих у східних слов'ян ремесел. Прізвище Гончар (етимологічно
«горнчар») записане у восьми областях. Від нього зменшені і патронімічні: Гончарик, Гончарук, Гончаренко,
Гончардв.
Давно минув той час, коли по селах їздили зі своїм
нескладним інструментом димкарі, що витискали узори
на домотканому полотні, виготовляючи так звану димку. Прізвище Димкар живе й досі в Івано-Франківській
обл.
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Жаль, що стару українську назву «золотар» витіснила в побуті іншомовна, для широких мас етимологічно незрозуміла назва «ювелір». Давня назва збереглась
у старовинних народнопоетичних творах 3 7 , а також у
прізвищах Золотар, Золотаренко.
Одним із найбільш поширених українських прізвищ
є прізвище Коваль (записане в 19 областях) з цілим
рядом похідних (зменшених, згрубілих і патронімічних). До найбільш поширених похідних належить прізвище Коваленко (у восьми) і Ковальчук (у 15 областях). Крім них, маємо ще такі прізвища, що виникли у
зв'язку з професією коваля: Ковалик, Ковалйс(ь)ко, Ковальчик, Ковалюк, Ковалів, Ковалйшин, Ковальчйшин,
Ковальський. Приналежність до тієї самої професії виражають також прізвища Кузнець, Кбвач, Шмід (Ліз,
від нім. Зсптіііі) і Фабрдвський (Тр, від лат. ГаЬег).
Три синонімічних прізвища утворилися від слів, що
означають людей, які займалися виготовленням різного
роду возів: Колісник, Колодій, Стельмах. Перші два
слов'янські за походженням, третє — з німецького 5іеПтаспег, яке проникло в українську мову через польську. Поряд із прізвищем Колісник існує його різновидність Колесник і утворене від нього Колесниченко. Паралельною формою до прізвища Стельмах є Штельмах.
Похідне патронімічне Стельмащук.
Значне поширення має прізвище Кравець (записане
в 12 областях). Дуже поширені також утворені від нього
патронімічні Кравченко (в 14 областях) і Кравчук (у 13
областях). Існують ще похідні: Кравчик, Кравців, Кравцдв, Кравчйшин, Кравцун, Кравецький. Ту саму професію означало також німецьке за походженням прізвище
Шнайдер38. Окрему спеціалізацію кравецької професії,
а саме кравця, що шив тільки один вид верхньої чоловічої одежі — чемари, або чамари, виражало прізвище
Чамарник. Правда, таке прізвище могла одержати також
людина, яка носила чамару.
37
Див. «Трудьі зтнографическо-статистической зкспедиции в
Западнорусский край. Материальї и исследования, собранньїе П. Чубинским», т. III, стор. 394.
38
Шнайдер — справжнє прізвище західноукраїнської поетеси
Уляни Кравченко. Цікаво, що своє німецьке за походженням прізвище Юлія Шнайдер замінила псевдонімом, який є чимось на зразок
перекладу.
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Заняття кушнірством було одним із важливих ремесел на Україні в епоху, коли баранячий кожух був звичайним зимовим одягом селянина. У 13 областях УРСР
записане прізвище Кушнір. Похідні від нього: Куиінєрик, Кушніренко, Кушнірук, Кушнірюк, Кушнірчук.
Професія котельного майстра, виробника котлів,
стала основою для утворення прізвища Котляр, від
якого виникли згодом Котляренко, Котлярчук і Котляревський.
Прізвища Лимар або Римар і утворені від них патронімічні Лимаренко і Римаренко утворилися від німецької за походженням назви професії «римар» (Шетег),
що означала майстра, який виготовляв ремінну кінську
упряж, збрую, сідла і т. п. Цікаво, що в прізвищі збереглася і первісна форма цього запозиченого слова (Римар, Римаренко), тоді як у загальній назві наступила
дисиміляція однакових сонорних у двох суміжних складах. Синонімом до слова «лимар» є «сідельник». Прізвища Сідельник (записане в Харківській та Львівській
обл.), а також Хомутник (Лв) свідчать про спеціалізацію у виробництві збруї.
Прізвище Лижник (Тр) утворене від слова, що означало, мабуть, виробника дерев'яних ложок (діалектне
західноукраїнське «лижка») і було синонімом більш поширеної назви цієї професії — ложкар.
З мулярством пов'язане виникнення прізвища Муляр
з похідними Мулярчик і Мулярчук. (У словах цих —
з нім. Маигег через пол. тигагг — відбулася, подібно
як у слові «лимар», дисиміляція між двома однаковими
39
сонорними .)
Прізвище Пекар з похідними Пекарчук і Пекарський
утворилося від назви людини, що займається випіканням хліба. На спеціалізацію цієї професії вказує прізвище Калашник, тобто пекар, що випікає калачі, а на
Львівщині записано ще два прізвища Бекер (нім. Васкег) і похідне від нього Бекерський.
Виготовлення давнього українського жіночого одягу — плахти — вимагало особливої ткацької майстер39
До слова «муляр» Грінченко, поряд з першим значенням «каменщик», подає друге — «маляр». Це результат змішання двох
близьких за своїм звучанням слів, що могло привести і до зближення семантики двох різних лексем.
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ності. Мабуть, не помилимось, якщо будемо вважати,
що саме від назви на означення ремісника, який ткав
плахти, утворилося прізвище Плахбтник, тим більше що
прізвище це записане в Полтавській обл\, де цей вид
одежі був типовим. Словники не подають такого слова.
Прізвище Повордзник утворилося від слова «повороз» —• мотузка і означало те саме, що й «мотузник» —
майстер, що виробляє мотузки, поворози (пор. пол. ро\угогпік). І цього слова немає в словниках. Для історії
української лексики його збереже прізвище.
Прізвище Різник (два значення: м'ясник і торговець
м'ясом) досить поширене в західних областях УРСР.
У східній частині України зустрічаємо давно зрусифіковану форму Рєзнік і похідне Рєзніченко. Людина, що
різала свиней, одержала насмішливу, мабуть, назву
Свинобойчук (Хм), а того, хто різав кіз, назвали Козоріз. Можна думати, що й прізвище Кабаніст (Кр) —
це первісно насмішливе прізвисько людини, що різала
свиней, а може, й видатного спеціаліста — ковбасника.
Виробник ретязів (ланцюгів) одержав прізвище Ретізник (Зк), очевидно, з первісного «ретязник». І це
слово відсутнє у словниках.
Можливо, що одну професію представляли ремісники, які одержали прізвища Решітник і Ситар або Ситник
(похідні Ситарчук та Ситничук). Хоч решета і сита
звичайно виходять із рук одного майстра, проте і тут
можлива спеціалізація.
Скринник — це теж прізвище, утворене від назви
старовинної професії: сьогодні немає вже скринників,
хоч виготовлені ними скрині ще подекуди зберігаються.
Прізвища Слюсар і Шлюсар (з нім. ЗсЬіоззег через
пол. зіизагг) утворили похідні: Слюсарчик, Слюсарчук
і Слісарчук.
Прізвища Шнйцар (Лв) і Сницаревич (Рв) утворилися з невживаної вже в українській мові назви «сницар» (з нім. ЗсЬпіігег через пол. зпусегг), що означала
різьбяра по дереву.
Як і в розмовній мові, назва ремісника, що вставляє
шибки, має у прізвищах два варіанти: Скляр і Шкляр.
Від першого утворилося патронімічне Скляренко, від
другого — похідні: Шклярчук, Шклярський, Шклярний.
Як свідчать про те місця запису, перший варіант поширений на Лівобережжі (Харківщина, Сумщина), дру4-ш
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гий — типовий для західної частини України (можливо,
під впливом польських форм згкк), згкіагг).
Відносно мало поширеним є прізвище Столяр. Похідні від нього Столярчук, Столярдв.
У ЛЬВІВСЬКІЙ І Тернопільській обл. досить популярне прізвище Тесля. Пов'язані з ним похідні Тесленко
(Зп, Кв), Теслюк, Теселько, Тесельський (на заході).
На Львівщині існує також німецьке за походженням
прізвище, на озмачення тієї самої професії, — Цімерман.
Від професії токаря утворилося прізвище Токар з
похідними Токаренко, Токарчук і Токарський.
Назва «цирулик», або «цилюрик», означала не тільки голяра (парикмахера), а й щось подібне фельдшеру,
людину, яка виривала зуби, ставила банки і под. •10
Саме таке значення мали прізвища Цируль і зменшене
Цирулічек. У Тернопільській обл. записано ще прізвище Голйборода, що означало ту саму професію, хоч.
може, значення було не зовсім тотожне. Це міг бути
той, хто займався тільки голінням чи стрижкою, а не
брався лікувати, залишаючи це діло цируликові.
Важко сказати, яке конкретне значення мало прізвище Цукерник (Хм). Це слово могло означати і кондитера (пол. сикіегпік), і робітника на цукроварні.
Шиттям і лагодженням різного взуття займалися
шевці. Прізвище Швець одне з найбільш поширених:
воно записане в 15 областях. Поширені тепер і патронімічні: Шевчук (у 16 областях) і Шевченко (в 14 областях). Від «швець» утворилися ще такі, менш поширені похідні: Шевчик, Шевців, Шевцов, Шевчйшин; у
Львівській обл. записане німецьке за походженням
прізвище, що теж означало приналежність до цієї професії — Шустер. Мабуть, не помилимось, якщо варіантом останнього вважатимемо і прізвище Шустір, записане в Кіровоградській обл. (можливо, серед переселенців із заходу).
Синонімічні назви тієї самої професії відбились у
прізвищах Чоботар і Черевичник.
Прізвище Швачка (Пл) утворилося від назви жінки, що займається шитвом.
40
У Словнику Даля читаємо: «Цирюльник —• бородобрей, он же
рудомет, зуборвач; цирюльня — вольное заведение, где стригут
чешут, бреют, кидают кровь, рвут зубьі и пр.» (IV, 576).
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Повноправний («визволений») ремісник одержував
назву «майстер». Від неї походять прізвища Майстренко, Майструк і Майстрйшин.
Ремісники одної професії об'єднувалися в цехи.
Пам'ять про ці своєрідні професійні організації збереглась у прізвищах Цехмістер (Вн) і Цехміструк (Вл).
б) Т о р г і в л я
Значно меншою мірою, ніж промисловість і ремесло,
відображається у прізвищах торгівля. Цей факт пояснюється, мабуть, тим, що торгівлею займалися на Україні головним чином представники інших народностей —
вірмени, євреї, греки.
Основна загальна назва людини, що займалася торгівлею, — купець. Як прізвище Купець записане в Закарпатській обл. Похідні від нього — Купчик (Хм) і
Купецький (Лв, Тр).
Прізвище Крамар утворилося від назви людини, яка
торгувала у своїй крамниці. Більш поширені патронімічні прізвища, утворені від цієї основи: Крамаренко,
Крамарук і Крамарчук.
Людина, що торгувала, або «шинкувала» (від нім.
зсііепкеп), горілкою та іншими алкогольними напоями,
мала назву шинкаря, або корчмаря. Прізвище Шинкар
записане на Київщині. Похідне від нього Шинкарук
(фонетичний варіант Шинкарюк).
Від слова «корчмар» утворилися прізвища Корчмарук і Кочмарик. Від пол. кагсгта, кагсгтагг утворені
прізвища Качмар, Качмарик, Качмарський і Качмарчук
(усі на Львівщині).
Прізвище Міняйло (Пл) утворене від назви мандрівного торгівця, що об'їздив села, міняючи різні дрібні
товари на сільські продукти. Є й патронімічне від нього — Міняйлюк.
Прізвища Прасоль, Прасула і патронімічне Прасуленко утворилися від назви «прасол», що означала торгівця переважно в'яленою рибою та сіллю. Близьке за
значенням слово «чумак» (людина, яка займалася вивозом хліба з України на Дон і в Крим, а звідтіля
завозила сіль і рибу) послужило для утворення досить
поширеного прізвища Чумак (записане в 11 областях).
4*
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Ще один вид торгівлі відобразило прізвище Мазяр;
слово «мазяр» означало, як пояснює Грінченко, продавця дьогтю. Від нього є і похідні: Мазярдк і Мазярук.
Від торгівлі невіддільні грошові операції — позики,
проценти. У XVIII ст. процвітало лихварство. Прізвище
Лихвяк, записане на Львівщині, безумовно, пов'язане
з словом «лихва».
в) С і л ь с ь к е

господарство

Основна маса українського народу — це селянихлібороби. Частина прізвищ вказує на заняття сільським господарством або різні види сільського господарства, хоча прізвищ таких порівняно небагато. Це на
перший погляд дивне явище пояснюється тим, що, як
каже А. Доза, прізвище Селянин (Раізапі) виникало
тоді, коли селянин переїжджав до міста 41 .
Загальну назву людини, що проживала на селі, займаючись господарством, виражають в українській мові
слова «кметь», «господар», «ґазда». Від цих слів утворилися такі прізвища: Кметь (Лв, Хм) і Кміть (Лв)
з похідними Кметик і Кметюк (Лв, Вн). Від старовинного «сподар» (господар) походять прізвища Сподарик
(Лв) і Сподаренко (Хм).
Прізвища Ґазда, Газдайко (з г проривним) записані на Львівщині. Усі три назви були синонімами і
означали селянина-хлібороба. Синонімом до слова «хлібороб» є слово «гречкосій» (пор. у Шевченка «І знову
42
шкуру дерете з братів незрящих, гречкосіїв») . Прізвище Гречкосій (Лв) показує, що в даному Шевченковому тексті маємо не поетичний неологізм, а слово із
загальновживаної лексики. Прізвище Хлібороб записане на Тернопільщині.
Найважливіші сільськогосподарські роботи знайшли
відображення у прізвищах Орач (Лв) і Косар (Ів-Фр,
Тр) з похідними Косаревич, Косарчин, Косарик, Косаренко.
Ряд прізвищ утворився від другого основного заняття селян — тваринництва.
Людина, що займалася конярством, одержала прізвище Конюх (Рв); прізвище Конюшак утворилося від
41
42
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Див. О а и г а 1, назв, праця, стор. 92.
Т. Г. Ш е в ч е н к о , Кобзар, К-, 1961, стор. 283.

слова «конюший». Пастуха, доглядача стада означало
також прізвище Стаднйк, записане в 12 областях.
З розведенням великої рогатої худоби пов'язане виникнення прізвищ Воловик, Волбвник і Воловець; Корбвник, Телятник, Вакар (з румунського уасаг від
уаса — корова) і Вакарик (два останні в Івано-Франківській обл.), Чередник і патронімічне Чередниченко.
Овець доглядали вівчарі і чабани. Прізвище Вівчар
відоме в Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській
обл.; похідні від нього — зменшені Вівчарик і Овчарик,
патронімічні Овчаренко, Вівчарук, Овчарук, Овчаров
і прикметникове — Овчарський. Таке саме значення
мало і прізвище Чабан, від якого утворені похідні Чабаник, Чабаненко і Чабанбвич.
Прізвище Свинар утворилося від назви людини, яка
розводила чи вирощувала панських свиней (можливо,
також від назви баришівника, що торгував свиньми).
Існує'також як прізвище загальна назва людини, що
пасе худобу — Пастух з низкою похідних: Пастушок,
Пастушенко, Пастушок, Пастушкевич, Пастущин, Пастущак; можливо, що синонімічним є і прізвище Пастівнйчий, утворене від слова «пастівець», «пастівник» —
пасовище.
Одна з важливих галузей сільського господарства —
це пасічництво, або бортництво. Заняття українських
селян пасічництвом знайшло відображення в прізвищах
Бортник, Бортей, Бортовий, Бортейчук, Пасіка, Пасічник, Пасічний, Пасішний, Пасічняк, Пасічйнський. Звичайно, в якомусь зв'язку з пасічництвом є і виникнення
прізвищ Рій, Рой, Роік.
З огородництвом і садівництвом зв'язане утворення
прізвищ Огорбдник, Городник, О городницький; Садівник і Садковий.
г) Л і с о в е
господарство.
Мисливство і рибальство
Ця група прізвищ зв'язана своїм виникненням із
службою по охороні лісу (звичайно, панського). Так,
перетворились у прізвища давні назви лісових сторожів:
Гайовий, Лісний, Лісовий, Лісник, Карбівнйк (Карбовнйк). Від назв «лісний», «лісник» утворилися похідні:
Лісняк, Лісняченко. Прізвище Лісничий записане в Полтавській обл.
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Мисливство і рибальство споконвіку відігравало
значну роль у житті та економіці України. Проте прізвищ, що вказували б на зв'язок з цими галузями народного господарства, збереглося небагато.
Загальні назви людей, що займалися мисливством,
закріплені в прізвищах Охдтник і Стрілець. Від останнього утворилися похідні Стрільців, Стрільчук, Стрільниченко, Стрілецький. Окремі мисливські спеціальності
вгадуємо в прізвищах Пташник, Бобрдвник, Лисобей,
Сцібівбвк, Щебивдвк, Убийвдвк. Останні чотири прізвища виникли, очевидно, як глузливі прізвиська людей,
які полювали на лисиць і вовків. Лисобей —• складне
прізвище, що виникло в своїй теперішній формі, можливо, на зразок прізвищ татарського походження типу
Галібей, Кочубей, з первісного *Лисобйй. Що ж до двох
наступних, то здогадуємось, що вони виникли із з'єднання із словом «вовк» польських дієслів зсідас (переслідувати, гонити) і іггеЬіс (винищувати). Втд зсі§ас
утворилося ще одне українське прізвище — Сцігайло
(Лв), отже Сцібівовк могло виникнути з перекрученого *Сцігайвовк, а Щебивовк — із *Тшебівовк — наполовину українізовані прізвиська з первісно польських

* 5 1 к

* Т Ь 1 к

Прізвища, джерелом виникнення яких було заняття
рибальством, більш поширені, хоч і досить одноманітні.
Це, наприклад, Рибак, Рибалка, Рибалко, від яких утворилися похідні: Рибачок, Рибачук, Рибалченко, а також
прізвища Рибарук і Рибарчук, утворені від основи
«рибар».
д) З а р о б і т к и
Люди, що не мали землі й не знали ремесла, йшли
на заробітки: наймалися на будь-яку роботу.
Так, насамперед, існувала можливість заробляти
хурманкою, працювати візником. У зв'язку з цим виникли прізвища Візник, Вознйця, Візниця, Фурман, Фірман і похідні: Фурманець, Фурманюк, Фірманюк, Фурманчук, Фурманенко, Фурманевич. Від назви вантажного візника утворилися прізвища Биндюг і Бендюга.
Візник, що возив муку, — це Муковдз; той, що заробляв
возінням води, одержав прізвисько Водовіз або Возй-
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вода. Подібне прізвисько, згодом прізвище, одержали
й ті, кому нічим було возити, і вони заробляли, носячи
воду (Водонос або Водоніс).
Прізвище Бутинець утворене від назви робітника,
що працював у «бутані», тобто на вирубі лісу. Подібне
значення мало і прізвище Дереворіз. Робітник, що розпилював колоди на дошки, працюючи на «трачці», —
це Пильщик або Трач. Від останнього утворилися похідні: Трачик і Трачук.
Важка праця землекопа була долею тих, чиї правнуки мають сьогодні прізвище Копач або Грабар. Обидва ці прізвища могли означати також тих, що копають
могили, гробокопателів. Тільки це друге значення мало
слово, від якого утворилося прізвище Могильник.
Прізвища Флис, Флисяк, Флісак утворилися від слів,
що означали робітників на сплавах, або плотах (рос.
«плотовщик»). Слово це німецького походження (нім.
Ріозз, Піеззеп) проникло до нас через польську мову,
в якій у XVI—XVII ст. було загально вживане і означало не тільки спускання сплавів р. Віслою, але й усяку
плавбу, а також людей, які цим займалися (Вгііскпег,
123).
Не зовсім ясно, яке значення мало прізвище Кірколуп (Лв). Можна б думати, що це той, хто «лупить
(тобто б'є) киркою». Але прізвище записане тільки на
Львівщині, де слово «кирка» не було відоме (вживалося слово «джаган»). Тому схиляємось до думки, що
«кірколуп» — це людина, яка облуплює (обдирає) кору
з дерева для промислових цілей. Так чи інакше, а це
прізвище означало заробітчанина.
Прізвище Мазій або Мазнйк походить від назви людини, яка займалася мазанням чогось. З цим же суфіксом -ій утворене і прізвище Лупій від слова, що означало шкуродера, або «гицля» (рос. «живодер») 4 3 . Існує
й похідне прізвище від цієї назви — Лупійчук.
Професія похоронника не користувалася повагою.
У західних областях похоронників презирливо назива43
Це прізвище могло й не бути назвою постійного заняття,
а виникнути у зв'язку з якимось окремим фактом жорстокості.
В. Ястребов розповідає, що прізвисько Живодер дістала людина
жорстока, яка обдерла живу свиню (В. Я с т р е б о в , назв, праця,
стор. 12).
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ли «ловидухами». Мабуть, від цього
прізвище Ловидух (Тр).
є) О р г а н і з а ц і я

праці

на

слова

походить»

панщині

Основна маса українського народу в другій половині
XVIII ст. — першій половині XIX ст. — це селяникріпаки. Організація підневільної праці закріпачених
селян на панських ланах залишила слід в існуючих
українських прізвищах.
Прізвище Кріпак або Крепак записане у Вінницькій
та Хмельницькій обл. Вище згадувалось про прізвища
Атаман і Асаул (з похідними), які могли бути утворені
від назв козацької старшини. Але згодом ці слова стали
означати довірених панських слуг, старших над кріпаками. Подібне значення мало також слово, від якого утворилося прізвище Гайдук з похідними Гайдучбк, Гайдукевич і Айдукевич та Гайдуківський. За походженням
це назва мадьярська (Ьаісіик), яка первісно означала
повстанця-партизана на Балканах і на Угорщині в епоху турецького панування, а згодом, переосмислившись,
стала назвою панського слуги-лакея або придворного
охоронника.
На панському лані за працею кріпаків доглядав лановий, образ якого не раз зустрічається у Шевченшзвій
поезії, наприклад:
...А потім ягнята
Приснились у житі; лановий біжить
Та б'є мене добре і ніби, проклятий,
Свитину здирає ...І досі болить,
Як сон той згадаю 44 .

Прізвище Лановий записане в Житомирській і Хмельницькій обл. Синонімом цієї назви є «польовий», назва
панського наглядача, що більше поширена була в західній частині України. Прізвище Польовий записане
в трьох західноукраїнських областях, а також у Київській обл. Прізвище Гуменний виникло від назви наглядача за роботою на гумні, подібно як Токовий — від
яазви наглядача на току.
Від назви доглядача і сторожа панського ставу виникло прізвище Ставнйчий. Із службою у панському
44
Т а р а с Ш е в ч е н к о , Твори в трьох томах, т. І, К.., 1963,
стор. 543.

дворі пов'язане також виникнення прізвища Сторож
та ряду похідних від нього: Стороженко, Сторожук, Сторощук, Сторожйшин, Сторожйнський.
Прізвище Форнальчик демінутивне від назви «форналь» (конюх-їздовий у панській економії).
є) С л у ж б а

при

дворі

Такі прізвища, як Дворак (Зк), Дворянин (Лв),
Двдрський (Вн), утворилися від назв дрібних шляхтичів, які служили при магнатському чи королівському
дворі. Жінка-шляхтянка, що прислужувала вельможній
пані, мала назву «дворка», від якої виникло прізвище
Двбрчин (Лв), тобто «син дворки».
Такого самого походження прізвища
Дворецький,
Кашталян (перекручене з назви «каштелян» від лат.
сазіеііит — замок), Шембилян — теж перекручене
з назви «шамбелян» (високий придворний чин). Назва
придворного, який відповідав за лови, збереглася у прізвищі Ловчий, а прізвище Мечник утворилося від назви
слуги, що носив меч за своїм паном (згодом тільки
почесний титул).
Від назви слуги на панському дворі виникло прізвище Пахблок (з польського распоіек; первісно назва невільника, слуги, від того самого кореня, що й «холоп»
(Вгііскпег, 389, 180). Від цього прізвища існує ряд похідних: Пахолюк, Пахольчук, Пахольчйшин,
Пахольнйцький. Подібне значення мало слово, від якого утворене прізвище Челядин, тобто «один із челяді».
При панському дворі обов'язково були ключник і
кухар. Від цих слів утворилися прізвища Ключник і
Кухар. Останнє записане в п'яти областях. Похідні від
нього: Кухаренко, Кухарук, Кухарчук, Кухарчйшин, Кухарйшин, Кухарський. Зустрічається й прізвище Повар.
Прізвища Кухта і Кухтик виникли з назв помічників
на кухні, підручних кухаря. Від них походить і прізвище Кухтяк.
Назва панського візника-кучера від німецького Ки
ізсЬе, КиіасЬег стала основою для утворення прізвища
Кучер з похідними Кучерук, Кучеренко. Штангрет, Машталір і його варіант Машталер також німецького походження. Ці назви панських візників через польську
мову проникли і в побут українського панства.
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Прізвища людей, що мали якесь відношення
до освіти чи мистецтва

До цієї групи належать рідкісні прізвища Книжник 4Ь, Логік, Філософ. Людина, яка мала якесь відношення до школи — це Шкільнйк, Шкдльник, Школик,
Школяр, Шкільний, Шкільнюк, Школун, Шкдльний. Звичайно, відношення це дуже загальне, невизначене, важко встановити, чи перший носій прізвища одержав його
за те, що був у школі вчителем, чи сам на протязі якогось часу вчився, чи був при школі сторожем.
Прізвища Маляр з похідними Маляренко і Малярик,
а також утворене від насмішливої назви прізвище Богомаз з похідним Богомазюк говорять самі за себе.
У зв'язку з природною співучістю або професією співака виникли прізвища Співак і Швець. Останнє скоріш за все було назвою дяка-псаломщика («п'Ьвец'ь церковньїй»). З організацією хору (теж, очевидно, церковного) пов'язане виникнення прізвища Реент і похідного
Регенчук (патронімічне від слова «регент», тобто диригент). Прізвище Скомордк (Лв) безумовно в якійсь мірі
зв'язане з назвою артистів древньої Русі — скоморохів,
але, мабуть, не безпосередньо. Скоріш за все це прізвище означало людину, яка походить із села Скоморохів
(Жт, Лв, Тр), а вже назва села виникла в ту далеку
епоху, коли князь селив там своїх придворних артистів
або віддавав прибутки з села на їх утримання.
Значна кількість прізвищ указує на те, що їх перші
носії були музикантами.
Загальна назва Музика записана як прізвище у восьми областях. Від цієї назви утворилося зменшене Музйчка і патронімічні Музиченко, Музичук. Таке саме
загальне значення мала і лемківська назва, від якої
утворилося прізвище Гудак.
З насмішливих прізвиськ музикантів виникли, мабуть, прізвища Дармограй46 і Лихограй.
Низка прізвищ походить від назви інструмента, що
на ньому грав музика:
45
Якщо навіть воно генетично пов'язане з біблійними «книжниками і фарисеями», то прізвисько таке могла одержати тільки людина, що цікавилась книгами, любила читати.
46
Згадаймо, що Т. Шевченко називав себе жартома КобзарДармограй.
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а) Скрипник, Скрипець, Скрипка з похідними: Скрипчук; Скрипнюк, Скрип'юк, Скрипичайко,
Скрипниченко;
б) Цимбаліст, Цимбаліста, Цимбалістий. Немає певності, що такі прізвища, як Цймбал, Цйнбал з похідними Цимбалюк, Цимбалко, теж походять від назви музиканта, бо слово «цймбал» вживається і в переносному
значенні.
в) Басістий утворене від слова «басистий», що, як
пояснює Грінченко, значить «той, що грає на контрабасі» (І, 32). Але такого музику називали іноді просто
«бас», тому ймовірно, що і прізвище Бас з похідними
Баса, Басенко, Басюк виникло у зв'язку з тим, що його
носії грали на контрабасі.
г) Дудар, Дудник і Дудаш, Дуда утворені від назви
музиканта, що грав на дуді. Так само пояснюється виникнення зменшеного Дудка та утвореного від нього
Дудко і одержаного по матері —- Дудйшин.
д) Сопівник — прізвище, утворене (з діалектною
вимовою) від назви «сопільник», звідси патронімічне
Сопільняк. Від слова «сопілка» походить, певно, і прізвище Софілканич на Закарпатті.
є) Кобзар (Лв, Пл).
є) Прізвище Бандура з похідним Бандуренко могло
виникнути як назва того, хто грав на бандурі, хоч тут,
як і до слова «цймбал», можливі й інші пояснення 4 7 .
Усім оркестром народних інструментів, або «капелією», керував Капелістий — прізвище записане в
Хмельницькій області. Назва ця могла означати також
будь-якого музиканта, одного з членів «капелії».
Прізвища, утворені від назв
церковних посад
Виникнення незначної кількості українських прізвищ
пов'язане з життям церкви і церковними посадами.
Окремі з цих прізвищ, утворені від назв найвищих церковних посад, недоступних для народу, виникли, як уже
про це згадувалось, з невідомих сьогодні причин як
прізвиська (переважно насмішливого характеру). По47
«Бандура» — одна з діалектних назв картоплі; «бандуруватий» Грінченко пояснює як «неповоротливьій, неуклюжий» (І,
стор. 26).
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дібно до прізвища Папаримський, що про нього говорить
М. Рильський (див. стор. 35), могло виникнути прізвище Папіж (Лв) з польського раріег — папа. З незрозумілого народові слова «кардинал» виникло внаслідок
його перекручення прізвище Карнидал. Від назви епіскопа «владика» виникло за невідомих нам обставин
прізвище Владика, а від нього Владйчка,
Владичак
і Владйчин.
Ціла низка прізвищ утворилася від слова «піп».
У первісній формі — Поп — це прізвище записане на
Закарпатті. Досить поширена зменшено-зневажлива
форма Попик і Пдпкд. Прізвища, що були первісно прізвиськами попового сина — це Попенко, Пбпченко, Попович, Поп'юк, Попенюк, Попов, Попів, Попівчак. Від
цього ж кореня утворені також прізвища Попбвичик,
тобто зменшене від «попович», і Поповський.
На нащадків попаді вказують прізвища Попадйн,
Попадйнець, Попадич і Попадюк.
Назва нижчого церковного служителя — диякон —
послужила для утворення прізвища Дякон. Значно більше прізвищ походить від слова «дяк», що означає церковного співака (псаломщика). Крім прізвища Дяк
(Лв, Тр), записано зменшені Дячок і Дячик та патронімічні Дяченко, Дякбвич, Дяків, Дячук. Прізвище Дячйшин утворилося від назви матері — «дячиха».
Цікаве поєднання назв «піп» і «дяк» знаходимо
в прізвищі Попдякуник (Зк). Можливо, це глузлива
назва попа, який вийшов із дяків та не здобув собі
авторитету серед своїх парафіян.
Від назви церковного прислужника «паламаря» утворене прізвище Паламар і Пономар. Від першої форми
існують похідні прізвища Паламаренко і Паламарчук
(також Палямарчук), від другої — Пономаренко.
Прізвище Титаренко (Вн, Кв) утворилося від назви
церковного старости, або, як подекуди кажуть, старшого
брата, титаря.
Виникнення деяких прізвищ пов'язане і з монастирським життям. Існує прізвище Мних і утворена від
цього слова стара прикметникова форма Мниш. Прізвище Гумен (Лв, Тр) утворилося від назви монастирського настоятеля — ігумена. В народній розмовній мові
офіціальна форма «ігумен» скорочувалась до «гумен»
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(Грінченко, І, 339). Від цієї форми виникли патронімічні
прізвища Гуменюк, Гуманюк, Гоменюк, Гуменчук48.
Можливо, що і прізвище Пустельник має якийсь
зв'язок з монастирською аскезою, хоч воно могло означати також відлюдка.
Приведені вище прізвища відображають організацію
православної східної церкви. Записано ще декілька
прізвищ, типових для церкви західної, латинської. Це
насамперед прізвище Ксьондз (Вн, Кр, Хм), утворене
з польського слова кз'щАг < кпідгїг, що етимологічно
відповідає східнослов'янському «князь» та є польською
назвою служителя католицької церкви. Від цього ж
слова утворилась і зменшена форма, від якої походить
прізвище Ксьбндзик з такою самою насмішливою нотою,
як у прізвищі Попик. Помічник парафіального священика має в латинській церкві назву «вікарій» (лат. уісагшз — заступник). Від цього слова утворилося прізвище
патронімічного типу — Вікарчук. Від назви церковного
слуги виникло прізвище Костельний.
Латинські монахи величали себе титулом «патер»
(лат. раіег — батько, отець). На зв'язок із цією назвою
вказує ряд прізвищ: Патер, Патерко, Патерйга, Патерйло. Прізвище Кармаліта — частково змінена назва
одного з католицьких монаших чинів — кармелітів.
Прізвища, утворені
від назв інших занять
Лікуванням різних хвороб займалися на Україні переважно жінки. Але прізвища Ворожбит і Ворожко
свідчать, що й деякі чоловіки мали таку «професію».
Важко пояснити, як могло виникнути прізвище Медик
(Лв). Латинське тесіісиз народові не було відоме. Можливо, що перший носій цього прізвиська був ученою
людиною і займався вже не знахарством, а в якійсь
мірі медициною. Він назвав себе цим іншомовним словом, яке закріпилося за його нащадками як родове прізвище 4 9 .
48

Не виключено, що деякі похідні прізвища могли утворитися
від іншої основи, а саме від слова «гуменний».
49
Дехто висловлює припущення, що це прізвище не має нічого
спільного ні з медициною, ні з латинню, а являє собою зменшену
(«дитячу») форму від слова «ведмідь»: «ведмедик» —• «медик».
В етимології прізвищ і такі несподіванки можливі.
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Про цирульників уже була мова. Людину, що займалася вириванням зубів, називали також зубарем, як про
це свідчить прізвище Зубар (Лв). Від назви «простого,
невченого кінського лікаря» (Даль, II, стор. 156) виникло прізвище Коновал з похідними Коноваленко, Коновалець, Коновалюк.
Прізвище Помірний утворилося від назви, що означала землеміра.
Серед українських прізвищ дуже мало таких, що були б утворені від назв людей, які стояли поза рамками
організованого в умовах феодалізму суспільства. Майже
єдині винятки — це згадані раніше прізвища Волоцюга,
Пройдисвіт, Ворожбит та ще такі, як Злодюжко, Палій,
Палійчук. Очевидно, в минулому таких прізвищ було
більше, та їх носії 'Намагалися якнайскоріше позбутись.
Прізвища, що виникли в процесі
боротьби народу за визволення

Боротьба українського народу проти національного
поневолення і соціального шляхетського гніту, яка не
втихала і після великого всенародного руху під проводом Богдана Хмельницького і велася протягом всього
XVIII ст., теж залишила помітний слід в українській
антропонімії.
Повстанці проти панського гноблення називалися на
Київщині і Брацлавщині гайдамаками, на Поділлі —
дейнеками, або левенцями, у Карпатах вони були відомі
під назвою опришків 5 0 .
Прізвище Гайдамака записане в Запорізькій і Хмельницькій обл., його варіант —• Гайдамаха — в Тернопільській. Записано також патронімічне Гайдамачук (Жт).
Потомки дейнеків живуть у кількох областях: Дейнека (Лв, Рв) і Дейнега (Вл, Кр). Існують також прізвища Левенець (Кр, Лв, Пл) і Опрйшко (Лв, Пл).
У Хмельницькій обл. записане прізвище Ватажко, що
утворилося від назви керівника народного руху.
Словотворча будова прізвищ, що утворилися від назви заняття, професії чи за класовою приналежністю, не
50
Історія Української РСР, т. І, Вид-во АН УРСР, К., 1953,
стор. 360—361.

62

відрізняється в основному від будови інших прізвищ.
Першу, основну групу становлять прізвища, утворені
лексико-семантичним способом: Бондар, Кравець, Лимар, Орач, Швець, Мельник.
Від цих прізвищ виникали похідні утворення шляхом
суфіксації, а саме:
1. За допомогою патронімічних суфіксів:
-ич: Панич (тобто «син пана»);
-евич, -ович: Богачевич, Козакевич, Косаревич, Війтдвич,
Попович;
-ук (-юк-), -чук: Асаулюк, Бондарук, Буймиструк, Ткачук, Фурманчук;
-ак (-як): Владичак, Пасту шак, Кухтяк;
-енк-о: Атаманенко, Войтенко, Гончаренко, Коваленко,
Кравченко;
-ів, -ов: Ковалів, Ткачів, Шевців, Кравцбв;
-ин: Владйчин, Мельнйчин.
2. За допомогою матронімічних суфіксів:
-ин: Косарчин, Пастущин;
-ич: Ткалич, Попадич;
-ук (-юк): Попадюк;
-ишин: Дячйшин, Ковалйшин, Сторожйшин, Кравчйшин.
3. За допомогою суфіксів на означення помічника
(учня, челядника):
-ук- (-юк), -чук: Ковальчук, Котлярчук, Кухарчук, Мулярчук;
-ець: Бондарець, Фурманець, Чабанець;
-ок: Дячок, Пастушок;
-ик: Кухтик, Мулярчик, Шевчик5К
4. За допомогою зменшених і пестливих суфіксів:
-ець: Атаманець, Господарець, Капітанець;
-ок: Гайдучдк, Мазярбк, Рибачок:
-ко: Осаулко, Отамашко;
-ик: Ковалик, Чабаник, Ткачик;
-онько, -очко: Панонько, Паночко;
-уник: Попдякуник;
-к-а: Воєвідка, Музйчка;
-усь: Ткачусь;
-унь: Війтунь.
51
Прізвища, що походять від назви учня, як і деякі зменшені,
не можна чітко відмежувати від патро- і матронімічних. Ковальчук
могло означати як сина коваля, так і ковальського учня (челядника).
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5. За допомогою згрубілих, зневажливих суфіксів:
-иськ-о: Ковалйсько;
-ул-а: Прасула;
-ун: Кравцун, Школун;
-ин-а: Войтйна, Кравчина;
-айк-о: Мельничайко, Скрипичайко.
6. За допомогою суфіксів, що виражають спеціальність:
-ець: Бутинець;
-ей: Бортей;
-ай: Сурмай;
-ій: Бубній, Сурмій.
7. За допомогою прикметникових суфіксів:
-ов-ий: Бортовий;
-н-ий: Пасічний, Ратушний, Шклярний;
-ськ-ий, -цьк-ий: Боднарський, Гонтарський, Купецький.
Прізвища, утворені від назви професії (заняття)
основоположника роду, існують у багатьох мовах, наприклад: рос. Кузнецов, Решетников, Писарев, Коновалов; пол. Ооіагг, Кошаїзкі, Кдізпіегсгук; нім. ЗсНтійт,
МШІег, ЗсЬгеіЬег; фр. Мегсіег, Воиіапдег, Таіііеиг, англ.
Зтііп, Вакег. Але, мабуть, ні одна не характеризується
таким багатством основ і словотворчих типів, як українська мова.
ПРІЗВИЩА, УТВОРЕНІ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ
ОЗНАКАМИ ПЕРШИХ НОСІЇВ

Досить значну групу сучасних українських прізвищ
складають прізвища, основою для утворення яких була
якась характеристична особиста ознака людини, що виділяла її з-поміж оточення. Прізвища ці виникли з первісних прізвиськ (вуличних кличок).
Правильно писав В. Ястребов, що найбільш цікавий
розряд прізвиськ складали ті, що давали характеристику
людини за її зовнішнім виглядом, фізичними ознаками
і властивостями. Ця сторінка найдоступніша для спостережень і мимоволі впадає в очі. Деколи вистачить одного влучного слова, щоб змалювати портрет відомої
особи. Подібно до того, як художник-живописець, передаючи на полотні риси людини, вміє виразити її духовну природу, так і народ, художник слова, користу-
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еться особливостями фізичної організації людини, щоб
зобразити її повністю 52 .
У створенні прізвиськ беруться до уваги найбільш
типові ознаки людей, їх фізичне й моральне обличчя;
для вираження цих ознак із лексичного складу мови вибираються найвлучніші слова. Так створюється «щось
таке промовисте у вигляді прізвиська, що село приймає
його повністю як пам'ятник відомого прояву життя» ь ; і .
Основою для створення прізвиська могла бути як
позитивна, так і негативна ознака, але більшість прізвиськ цього типу мала насмішливий характер 54 . Можна
думати, що саме такі прізвиська мав на увазі М. В. Гоголь, коли писав: «Вьіражается сильно российский народ. И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему
в род и потомство, утащит он его с собой и на службу,
и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как
уж потом ни хитри и ни облагораживай своє прозвище,
хоть заставь пишущих людишек виводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет:
каркнет само за себя прозвище во все своє воронье
горло и скажет ясно, откуда вьілетела птица» 5 5 . Очевидно, говорячи про «российский народ», письменник мав
на увазі не тільки росіян, а й українців. «Нахил до
гумору, — пише М. Ф. Сумцов, — проникає всю істоту
українця. Видно його в народних піснях, у прислів'ях,
у казках. Проявився гумор українця і в прізвиськах.
Махйнею, наприклад, прозивають іноді людину невеличкого зросту і, навпаки, високого парубка прозивають
жартома Малютою» 5 6 . Дуже можливо, що багато сучасних родових прізвищ, утворених за особистими ознаками, виникли саме як іронічні прізвиська і виражали
не справжню ознаку, а її протилежність. Про обставини
виникнення кожного окремого прізвиська (прізвища) ми
не маємо ніяких даних. Обмежимось констатацією факту, що досить значна кількість українських прізвищ
(коло 5% загальної кількості) була утворена від назви
52
Див. В. Я с т р е б о в , Малорусские прозвища Херсонской губернии, Одесса, 1893, стор. 9.
53
Н. Ф. С у м ц о в, Малорусские фамильньїе прозвання, «Киевская старина», т. XI, кн. II, 1885, стор. 215.
54
Див. А. Н є і п г є, назв, праця, стор. 53.
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Н. В. Г о г о л ь , Сочинения, СПб., 1901, стор. 1092.
56
Н. Ф. С у м ц о в , назв, праця, стор. 216.
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якоїсь фізичної чи психічної властивості першого носія
даного прізвища.
Розглянемо ці прізвища в такій послідовності:
а) П р і з в и щ а , у т в о р е н і в і д н а з в
фізичних ознак людини.
З р і с т . Люди високого зросту одержували прізвища
Велет, Великий, Великая, Великанбвич, Великийчоловік,
Довгий, Довгий, Довгаль, Довгань, Довгун. Людей низькорослих прозивали: Малий, Малик, Маленький, Малець, Малйш, Малишко, Малкб, Малош, Малюк, Малюга, Мацюпа, Маломуж, Малийчоловік, Куц, Куций,
Куцик, Куцай, Куцаба, Куцан, Короткий, Корбтич, Коротун, Тіцький.
П о в н о т а , ф і з и ч н а с и л а . Людей міцної будови характеризували прізвиська: Дебелий,
Здоровега,
Важкий, Годований, Товстий, Товстуха, Товстяк, Гладкий, Гладиш, Гладун, Гладйр, Грубий, Грубець, Барило,
Широкий і навпаки: Тендітний, Узькйй, Легкий, Худий,
Худаш, Худьо, Худяк, Худинець, Сухий, Сухай, Сухйна.
Фізично сильні люди — це Дужий, Жилавий, Залізний,
Мдцний, Кремень; слабосилі — Слабий, Слабик, Слабуха, Худотеплий.
Т і л о л ю д и н и — голова: Головатий, Головань, Голованець, Головій, Велйкголова.
Лоб: Чолач, Чолій, Лобань.
Губи: Варга, Варгатий, Губай, Губач, Губа, Тре(и)губ.
Очі: Кальнодкий, Чорноокий.
Ніс: Нос, Посаль, Носан, Носач, Носалик, Носик,
Носко, Носуль, Носуля, Кушка, Безнбско, Двбйнос,
Довгонбс, Кривоніс, Ломонос, Перебййніс, Сухоніс, Щербанбс, Капиніс.
Вуха: Ухач, Безух, Безушко, Карнаух.
Обличчя: Мордань, Краснощдк, Червонощбк, Чорнопйский.
Шия: Довгошия, Кривошия, Кривов'язий.
Підборіддя: Кривоборбд.
Рот: Ротань, Криворбт.
Зуби: Зубаль, Зубань, Зубач, Зуб, Зубик, Беззубик,
Беззубко, Беззуб, Білозуб, Чорнозуб, Гнилозуб, Щербатий, Щербій, Щербань, Щербаха, Кланцатий.

66

Живіт: Череватий, Черевуха, Пузач, Брюхань, Трипуз, Жовтобрюх.
Стегна, боки: Бедратий, Бедрйло, Бедрій, Безббкий,
Кривобокий.
Руки: Безрук, Безручко, Безрукий, Криворучко, Дрижирук, Сухоручко.
Нсги: Нога, Ногаль, Лаба, Лабай, Лабій, Цйба, Цибань, Цибкб, Білонбг, Білонога, Білонбжко, Жовтоніг,
Жовтонога, Кривоніг, Кривоніжка, Косонбга, Товстонбг,
Тонконіг, Литка, Колінько.
Пальці: Безпалько, Безпальок, Шестопалько, Шестопалюк.
П'яти: Безп'ятий, Безп'ятко, Товстоп'ят, Довгоп'ят,
Довгоп'ятий.
Ф і з и ч н і в а д и . Люди, які мали якісь вади у вимові або були німі, одержували прізвища: Німий, Німас,
Заїка, Ікавий, Щйкавий, Картавий, Гаркавий; позбавлені слуху: Глух, Глухий, Глухенький, Глухан, Глушко,
Глухман; позбавлені зору: Сліпий, Сліпець, Сліпкб, Сліпенький, Темний, Сліпак; людина з дефектом зору —
Косогляд. Для горбатих народ створив прізвища: Горбатий, Горбай, Горбаль, Горбань, Горбач, Горбатько, Горбуль, Горбун, Горбушко, Горбан, Горб. Досить різноманітні прізвища одержували люди кульгаві: Кривий, Кривенький, Крйвень, Кривешко, Кривкд, Криванчик, Кривцун, Хромець, Корячко (від «корячкуватий» — кривий,
Грінченко, II, стор. 239). Катернбга (від слова «кутерногий», Грінченко, II, 333), Кулявець.
Одні з цих прізвищ, так би мовити, нейтральні, які
просто констатують факт каліцтва: Німий, Сліпий, Глухий, Горбатий; деякі можна навіть назвати евфемічними,
наприклад, Темний, замість надто різкого, неприємного
«сліпий». Деякі колишні прізвиська (сьогодні прізвища)
виявляють щиру симпатію, співчуття до нещасного каліки {Кривенький, Криванчик, Горбушко), але є й такі,
що вражають своєю жорстокістю, зневажливим ставленням до особи, що стала калікою: Сліпак, Горбач, Кривцун, Катернбга. Справа, видно, не в каліцтві: і каліка
може бути людиною, що не заслужила прихильності
й пошани. Щодо прізвищ Сліпенький, Сліпкб, Сліпак, то
вони, мабуть, означали людей не зовсім позбавлених зору, а скоріше таких, що мали слабий зір.
Лівацтво не можна вважати фізичною вадою, але
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оскільки більшість людей працює правою рукою, видається ненормальним, і тому лівші одержували відповідні
прізвиська. З них виникли прізвища Лівак,
Лівшун,
Шульга (див. Грінченко, IV, 518), Шульган, Шульгйч,
Майкут, Малькут (див. Грінченко, II, 398).
З о в н і ш н і й в и г л я д . Людина, що своїм зовнішнім виглядом справляла на оточення позитивне враження, подобалася, могла одержати назву Гожий, Принадний, Форемний, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик.
Винятково вродливий міг одержати назву Мальований
(«хлопець як мальований») або Красота, якщо тільки
ці назви не мали іронічного забарвлення.
Неприємний зовнішній вигляд мали, треба думати,
люди, які одержали прізвиська Бридун, Лиховйд, Пашкуди; якщо до того хтось ще був неохайний, міг одержати назву Грязний, Зальдпаний, Нечистяк.
Дбали, видно, про свій зовнішній вигляд перші носії
прізвища Дженджера, Джинджирйстий (Грінченко, І,
374), Чепурний, Модний, Галянт.
Загальне враження людей слабосилих справляли ті,
що одержали прізвища Безкровний чи Безкостий.
Прізвище Островерхий говорить теж про загальний
вигляд: людина висока із специфічною будовою черепа,
а прізвище Полбманий дає образ людини незграбної,
можливо «поломаної» в якомусь нещасному випадку.
Залежно від зачіски виникли прізвища Кошлатий,
Кошла, Кошлак, Кошлай, Кудла, Куйовда, Коструба,
Мушта (від слова «муштатий» — кудлатий — Грінченко, II, 457), Патлаха, Патлай, Пелех, Пелешдк, Пелехатий, Чуб, Чубай, Чубар, Чубей, Чубйр, Чубій, Чубатий, Чубаха, Чубатько, Чуприна, Чупрун, Кудря, Кудрявець, Кудрик, Кучерко. Стрижені одержували назви
Стрйга або Стригун, а позбавлені волосся — Лисий, Лисак, Лисайко, Лисан, Лисун.
За кольором волосся чорняві одержували назви:
Чорний, Чорнявий, Чорненький, Чернега, Черніга, Чорній, Чорней, Чорний, Чернета, Чернйш, Чорниш, Чернуха, Чорнуха, Чернюх, Чернявець, Чорняк, Черняк; біляві — Білий, Білик, Бількд, Білець, Білак, Біляк, Білан,
Білань, Білас, Білах, Білаш, Білей, Білуха, Біленький,
Білюх, Білокур, Білокурий, Блбндко; можливо, що на
колір волосся вказували й такі прізвища, як Ясний,
Світлий, Світлак, Світлик, а також Жовтий і Жовтюк.
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Руді одержували прізвиська Рудий, Рудь, Рудькд, Рудень, Рудик, Рудяк, Рижий, Рижкд, Рижак. Людей з сивим волоссям називали Сивий, Сивенький, Сивак, Сідак,
Сідько, Сідаш.
Бородаті одержали прізвиська Бородай, Бородайко, Бородач, Бородій, Майборода; людина, в якої борода
не росла, або яка голила бороду (очевидно, в середовищі, де більшість чоловіків носила бороду), мала назву
Голоборбдько або Безборбдько.
Вуса носили майже всі, тому зрозуміло, що людина
без вусів виділялася з-поміж усіх і одержала прізвисько
Безус. Але є й такі прізвища, як Вус або Вусатий.
Видно, що власники цих прізвищ виділялися з-посеред
інших чи надзвичайною величиною, чи формою вусів.
Форма вусів, безумовно, могла стати приводом для надання прізвиська. Про це говорять прізвища Кривоус.
Крутоус, Сторчоус, Трйус57. Людина з особливо довгими вусами — це Прудй(в)ус. Колір вусів теж міг бути
ознакою, від якої утворилося прізвисько:
Біло(в)ус,
Чорноус. Не відомо, за яких обставин виникло прізвисько Мокроус або Замниус.
Поряд з бородою та вусами могли також виділяти
людину з її оточення брови. На це вказують прізвища
Чорнобрбв, Чорнобривий, Чорнобривець, Білобрбвка.
Людину, тіло якої було вкрите волоссям, назвали
Волохач або Волохатий.
Людину із знаками перенесеної віспи називали Дзюбатий, Дзюба, Дзюбій або Рябий, Рябуха, Рябчун. Людина з ґулями — це Гульоватий, а прізвище Бородавка
говорить, що найхарактернішою ознакою його носія
була велика бородавка на видному місці.
З темною шкірою пов'язані прізвища Чорномаз,
Чорнокджа, Смаглий; червоний відтінок шкіри сприяв
утворенню прізвищ Червоний, Червонюк, Червоняк.
Прізвище Рапатий теж, мабуть, виникло у зв'язку
з особливістю шкіри першого його носія.
Прізвища Печений та Піджарко вказують на те, що
перші їх носії мали змаки від опіку.
Особливості одягу також впадають у вічі й запам'ятовуються як ознака певної людини. Серед сучасних
57

Мабуть такого «триуса» описує Гоголь: «...гайдук с усами
в три яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой прямо вперед,
третий вниз». (Н. В. Г о г о л ь , Сочинения, СГІб., 1901, стор. 319).
69

прізвищ знаходимо чимало таких, що первісно були
прізвиськами, утвореними від особливостей одягу. Так,
той, хто ходив у надмірно довгій одежі, одержав назву
Довгопбл або Довгополий; хто не мав взуття, передав
своїм нащадкам прізвище Босий; людина у сукмані, не
по росту шитій, — Сукманістий; Бунда — прізвище
того, хто носив «бунду», а Кучма чи Кучмай — людини,
яку можна було впізнати по великій мохнатій шапці.
Від незвичного кольору шапки виникло прізвище Рябошапка, а з кольором одягу основоположника роду зв'язане походження прізвищ Білоштан, Сіроштан, Червоноштан і, можливо, Бурий, Сірий, Сірик, Сірко, Сірдба,
Шарий, Зелений, Зелененький. Таке прізвище, як Шаравара, вказувало на якусь особливість штанів (шаровар)
першого носія цього прізвиська. На відсутність цієї
частини одягу вказувало прізвище Безштанько, яке
могло не мати прямого значення, а бути презирливою
назвою бідняка (пор. франц. запз-сиіоііе).
Від верхньої одежі (мабуть, козацького жупана
з петлицями) пішло прізвище Петличний, а відсутність
т. зв. «дуд» (див. Грінченко, І, 453) на рукавах дала
привід до утворення прізвища Бездудний. У кого при
якійсь нагоді відірвався рукав, той став навіки Безрукавим, а людина в латаній-перелатаній одежі передала
потомкам прізвище Сороколат. На особливості одежі
вказували й такі прізвища, як Пазуха, Панчоха, Шкарпета.

Хода людини становить одну з її характеристичних
ознак, але прізвищ, утворених у зв'язку з цією ознакою,
небагато. Людина, що ходила якось особливо легко,
одержала назву Легкоступ. Хто ходив швидко — Скороход, Скорохода чи Гальдпа; хто більше бігав — Бігун,
Побігушка, Летяга. Похильком або Хйлою називали
того, хто ходив, похилившись наперед. Ті, що ходять,
тихенько крадучись, дістали прізвиська Тихолаз і Тихоліз. Прізвища Шванда, Швандя, Кандйба, Дроботій,
Дроботун, Топтун характеризували окремі властивості
ходи, які в українській мові виражаються дієсловами
«швандяти», «шкандибати», «дроботіти», «топтатися».
Нечисленні також прізвища, утворені у зв'язку з віком людини. Вони надавались переважно людям похилого віку. Тут є і емоційно нейтральні, як Старик і позитивно забарвлені, як Старушок, Старенький, Старунь-
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ко, і глузливі — Старцун, Старух, Дідур, Дідура. Рідше
прізвиськом наділяли молодих людей: Мдлод, Юнаш,
Малолітко. Прізвище Сороколіт точно вказувало на вік
його носія.
І н ш і о з н а к и , з в ' я з а н і з ф і з и ч н и м и (фіз і о л о г і ч н и м и ) в л а с т и в о с т я м и . Сфера властивостей, які могли бути підмічені і стати основою для
утворення прізвиська, досить широка — від простої
звички, що перейшла в «другу природу», до патологічних особливостей. Так, Кивкд і Кивайло — первісно
прізвиська тих, що «киваються» або кивають головою,
треба чи не треба; Жмуркд — людина, що жмурить
чомусь очі, а Моргаль або Моргун — безперервно моргає. Цмокало, Плювака, Невмивака, Свистун, Чухрай,
Чухань були прізвиськами людей, які постійно цмокають, плюють, свищуть, не люблять умиватися, чухаються. Усе це погані звички, що їх оточення висміювало,
надаючи людині відповідну назву.
Іінші властивості мають патологічний характер і від
волі людини не залежать, а, проте, люди, яким вони
притаманні, одержували за це прізвиська, які згодом
стали родовими прізвищами. Приведемо такі: Храплйвий, Храпкд, Храпач, Храпцун, Хропунець, Сапега, Сопіга, Хрипливий, Хрипко, Соплйвий, Харкавий, Болібрух,
Файдула, Яловий, Солодун.
б) П р і з в и щ а , у т в о р е н і в і д
психічних властивостей

назв

Психічних властивостей, які стали основою для утворення прізвищ, дуже багато і вони дуже різноманітні.
В д а ч а , х а р а к т е р . Людина добра, спокійна, яка
нікому зла не заподіяла, користувалася пошаною, могла
одержати прізвиська: Благий, Тихий, Тихднький, Тихдйко, Ласкавий, Делікатний, Субтельний, Коханий, Любий,
Мирний, Мйрош, Святий, Солодкий, Добрун, Добрій,
Тихун; можливо, що близьке до них значення мали
і прізвиська Оксамитний та Шовковий. Негативну характеристику вдачі передавали прізвиська Самохвал,
Скоробреха, Крикун, Криклйвець, Криклій,
Верескун,
Верещака, Горлатий, Горлай, Репетйло, Репетун, Шумйло, Бучний, Пишний, Пишняк, Кичатий, Кичун, Дмиш-
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кд, Хваста, Крутій, Крутько, Крутиголова, Морочило,
Дармоїд, Недбайло.
Людина, що не вміла мирно жити з сусідами, одержувала прізвиська Задра, Задирайко, Бешкета, Заведія,
Забіяка, Грубіян.
Похмурі, нетовариські люди — це Понурко, Настобурко, Мрук, Дикун, Дикий, Дичко, Бурчйло, Буркун,
Воркун, Мовчан, Молчкд.
Тип людей несерйозних, слабовольних знайшов відображення у прізвиськах Шалавйло, Шалапута, Галай,
Галайко, Тарадай, Вертій, Слабодух.
Повільну, нерішучу вдачу передавали такі прізвиська: Гмйря, Гула, Забара, Забарило, Гнилюх, Недвига,
М'яло, Капарник, Тюхтя.
На протилежність їм люди активні, рухливі одержували прізвиська Бистрий, Бистрий, Моторний, Смілик,
Жвавий, Жвавець, Скорий, Скоренький, Скорик, Хуткий,
Швидкий, Швидь, Гарячий, Огнистий.
Люди веселої вдачі — це Веселий, Потішний, Смішко, Сміянець, Танцюра, Гуляка, Скочкб.
Хто любив випивати, одержав прізвиська Наливайко,
Цідибрага, Пияка, Оковйтий, Непийпйво; видно, любили
добре попоїсти ті, що одержали прізвища Жируха, Напха, Лакомий, Ласий, Смакула, Скороїд.
Людей хитрих і облесливих названо прізвиськами Хитрий, Хитра, Хйтрень, Хитреня, Лисиця, Масний, Лизун,
Лизунець, Проноза, Шахрай, Шуя.
Любителям спліток та інтриг дістались назви Шептун, Шептій,

Шепта.

Плаксивими й безпорадними були, напевно, ті, що
одержали прізвиська Рюма, Плаксивий, Плаксій, Пла~
кош, Рева, Ревій, Стогній, Мамій, Журило, Журйбіда.
Поганими рисами характеру відзначалися й ті, що
їх названо Лютий, Окрутний, Суровий, Острий, Скупий,
Лихуша, Кривдун, Стрбгуш.
Позитивні ознаки вдачі відзначаються у прізвищах
Працьовитий, Щедрий, Терпелйвець, Цікавий, Небоян.
Прізвищами Дивний, Химера названо, очевидно, людей,
яких оточенню важко було збагнути.
Р о з у м , о с в і т а . Значно менше знаходимо прізвищ,
за основу для утворення яких послужила характеристика інтелектуальних властивостей, наприклад: Мудрий,
Мудрик, Мудрак, Мудрець, Змйслий,
Мудрейовський,
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Мудрецький, Розумнюк, Голова, Головач. Дуже розумною людиною був, мабуть, той, кого назвали Семирозум. Це прізвище дуже нагадує назву галицько-волинського князя Ярослава Володимировича — Осьмомисл.
Зате можна сумніватися в тому, чи справді мудра, обдарована людина одержала назву Філософ. Можливо,
що це прізвище було вираженням іронії.
Люди, які відзначалися посередніми інтелектуальними здібностями, діставали прізвиська на зразок таких:
Немудрий, Тупиця, Тупйчка, Телиця.
На освіченість вказувало прізвище Письменний, а на
відсутність її — Нетеса.
Прізвиська за фізичними чи психічними ознаками
і властивостями надавалися двісті чи більше років тому
далеким предкам тих людей, які сьогодні є носіями утворених із цих прізвиськ родових прізвищ. Немає сумніву,
що сучасні прізвища, утворені від характеристичної
ознаки предка, як і всі прізвища, є назвами, позбавленими будь-якого значення.
ІНШІ ШЛЯХИ ВИНИКНЕННЯ ПРІЗВИЩ

Досить значна кількість прізвищ залишається поза
основними чотирма семантичними групами. Це прізвища, які виникли, подібно утвореним за особистими
ознаками, з колишніх прізвиськ (вуличних кличок), але
причини утворення цих кличок для нас невідомі.
58
У невеликій роботі В. Ястребова
подаються цікаві
факти виникнення прізвиськ. Для сторонніх людей прізвисько не розкриває своєї таємниці, нічого не говорить.
Треба було знати людину, яка це прізвисько одержала,
і знати обставини, серед яких її саме так названо. Лише
тоді можна повністю оцінити влучність, з якою народ
зумів відмітити найістотнішу рису людини. На перший
погляд таке прізвисько, як Бузівок, майже нічого не
говорить. Зарахуємо його до прізвищ, утворених семантичним способом. Слово «бузівок» означає однорічного
бичка. Може, перший носій цього прізвиська продав,
68

В. Я с т р є б о в, Малорусские прозвища Херсонгкой губернии,
Одесса, 1893.
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купив, зарізав бичка? Може, вживав це слово серед
оточення, для якого воно було незрозумілим? Даремно
було б витрачати час на безплідні здогадки. В. Ястребов пояснює значення цього слова так: це вгодований,
як молочний бичок, пустотливий, але й дурний, як теля,
парубок. «А хто такий Горобець? — Горобець — це наглядач економії, маленький і верткий, наглядає
за робітниками тишком-нишком, як горобець з-під
стріхи» 59 .
Ніхто не може сьогодні сказати, чому хтось одержав
прізвисько Цюзь, Гавдида, Печиборщ, Шутурма, чому
когось назвали Каретою, Молоком, Куркою, Вітром. Немає сумніву, що кожне прізвисько виникло не без причини, при певних обставинах. На жаль, ми можемо
лише в окремих випадках про ці причини тільки здогадуватися з більшою чи меншою правдоподібністю.
Так, наприклад, існує низка прізвищ, утворених від
числівників: Півторак, Одинчак, Вторак, Третяк, Четвертак, Шестак, Семерик, Семеренко, Восьмак, Десятйрик,
Подвайцятник, Сотченко, М. Сумцов наводить ще прізвища Половйнченко, Одинець, Первак, П'ятак, Десятин,
Сороковий. Він схиляється до думки, що прізвища, утворені від числівників «стоять осторонь», від них рідко
утворюються похідні, бо причина виникнення такого
прізвища скоро забувається, воно стає позбавленим конкретного змісту. Сумцов додає, що коли прізвисько виникло, значення його було для всіх ясне, наприклад,
колись Одинець означало селянина, що одинокий жив
у лісі, а Півторак — селянина, на утриманні якого
60
знаходилась непрацездатна особа .
З думкою М. Ф. Сумцова можна тільки частково
погодитись. Причина виникнення прізвиська від іменника чи іншої частини мови так само скоро забувається,
як і причина утворення прізвиська від числівника. Пріз^
виська, утворені від числівників, іноді навіть легше піддаються семантичній інтерпретації порівняно з іншими.
Сам Сумцов намагався два з них пояснити. Інші пояснює А. М. Селищев, на думку якого назви типу Вторак,
Третяк, Шестак і подібні вказували, якою по черзі ди69
В. Я с т р є б о в, Малорусские прозвища Херсонской губернии,
Одесса, 1893, стор. 9 і наступні.
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тиною був у своїй сім'ї носій даного імені 6 1 . Пояснення
Селищева теж гіпотетичне. В. М. Ястребов, на конкретному прикладі показує, що прізвисько Третяк мав чоловік, який втретє оженився, що було дуже рідким явищем 62 .
Щодо пояснення Сумцовим прізвища Півторак, то
в окремому випадку воно, напевно, відповідало дійсності,
але ж воно не єдине. Від збирача, який записав це прізвище в с. Хмелівці Тернопільської обл., ми почули, що
його носій був власником «півтора загона поля». В іншому випадку Півтораком називали селянина, у якого
було «півтора коня» (один свій, другий спільний з сусідом). Прізвище Подвайцятник одержала людина, яка
щось «по двадцять» продавала чи купувала, а може,
наймалася за таку ціну на роботу. Сдтченко — це «син
Сотки», але чому батька назвали Соткою, невідомо.
Значна кількість прізвищ виникла у зв'язку з тим,
що хтось часто повторював якесь слово чи словосполучення. Думаємо, що саме таким шляхом утворилися
прізвища Десяк — від слова «десь», Щобак — від сполучника «щоб» (на території, де замість «щоб» говорять
«жиби» або «шуби»), Щомак — від «щом» (тобто «що
м» < «що єсьм», наприклад: «щом казав», «щом зробив»), Цикало — від слова «ди» («ади» < «а диви»),
Няйкало — від «няй», Цокало, Шокало і Штбкало —
від польського «со», говіркового «що» і російського
«что», слів, які ці люди вживали («казали»), замість загальновживаного «що». Так само утворилося і прізвище
Воткало — назва людини, яка «вот казала». Прізвисько
(сьогодні прізвище) Панібудьласка одержав хтось за
свою ввічливість, а прізвище Добрйдник виникло з вітання «добридень», що дивно звучало серед оточення,
яке цим словом не вітається. Так могли постати і прізвиська (згодом прізвища) від деяких вигуків і звуконаслідувальних слів. Хтось любив, наприклад, повторяти
«гоц», «каюк», «леле», «пшик», «круть», «фіть» —• і це
могло бути достатньою причиною для закріплення за
ним одного з цих слів як прізвиська. Як мало треба
було, щоб одержати подібне прізвисько, показує факт,
61
Див. А. М. С є л и щ є в, Происхождение русских фамилий,
личннх имен и прозвищ, Ученне записки МГУ, вьш. 128, М., 1948.
етор. 136—141.
62
Див. В. Я с т р е б о в , назв, праця, стор. 13.
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про який розповідає В. Ястребов: «Селянин з наймитом
гнав худобу на пасовисько і, побачивши на дорозі пташку, кинувся, щоб її спіймати. Пташка крикнула «чик» —
і полетіла, а прізвисько Чик у селянина залишилось» б 3 .
(Прізвище Чик зустрічається і нині в Івано-Франківській обл.)
Від сказаного при якійсь нагоді слова, а іноді від
т. зв. слова-паразита могли постати й такі прізвища,
як Некеруй, Бачиш, Влізло, Явися, Прощай і ін.
Перекручене слово або особливості індивідуальної
вимови могли теж стати об'єктом насмішок і підставою
для утворення прізвиська. Так виникли, мабуть, прізвища Однорал і Карнидал з перекручених слів «генерал»
і «кардинал»; може, Шкйрта одержав таке прізвисько
за те, що, не маючи зубів, так вимовляв слово «скирта»,
а Дзекало — назва людини, яка «дзекає» (білоруська
вимова палатального д').
Прізвища, утворені від назв страв, як Борщ, Булка,
Варениця, Сало, Малай, Молоко, Масло, Юшка і багато
інших, могли утворитися завдяки тому, що хтось особливо любив таку страву або частував нею гостей 64 .
Назви знарядь праці могли стати прізвиськами людей, які ними користувалися. Наприклад, Шило і Швайка могли стати прізвиськами шевців, Батіг — пастуха
чи фурмана, Гнйпель — ткача (Грінченко, І, 293), Карюк — столяра (Грінченко, II, 224).
Різні обставини могли зумовити утворення прізвиська від назв тварин. Однією з причин могла бути зовнішня подібність до якоїсь тварини або наявність певних
властивостей, що вважаються характерними для тої чи
іншої тварини. Так, людина важка, міцна, незграбна
могла одержати прізвисько Медвідь, хитра, підступна —
Лис, Лисиця, дебела, вперта — Бик, вертка, спритна —
В'юн. Але чи завжди існував зв'язок між твариною і виглядом чи вдачею людини, цього не можемо твердити.
Могли існувати сотні інших причин, що викликали появу
цих прізвищ, а також таких, як Курка, Жаба, Сорока,
Видра, Кабан, Бобер, Борсук, Коцур, Лось, Па(в)ук
і багато інших.
Ще менше для нас зрозуміле утворення прізвиськ
63
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від назв різних речей і предметів домашнього вжитку,
будинків тощо, як Брама, Карета, Ліжко, Збанок, Макогін, Півсйток, Цвях, Шатро, Поле, Лиман і ін.
Прізвища можуть походити від абстрактних іменників, як Журба, ДОЛЯ, Правда, Височінь, і від назв різних явищ природи, як Заверюха, Зими, Погода, Туча,
Вітер, Град, Мороз. Зв'язок між семантикою цих загальних назв і переходом їх у власні назви для нас повністю
втрачений.
Ще можна висловлювати якісь здогади з приводу
утворення таких насмішкуватих прізвиськ, що перейшли
згодом у прізвища, як Підкуймуха, Святокум, Семибаламут, Нетудихата, Покйньборода, Неїжмак, Вирвихвіст,
Золоіопуп і ін., але існує також велика кількість прізвищ, утворення яких пояснити зовсім неможливо. Це
штучно утворені слова, незрозумілі для нас ні своєю
семантикою, ні будовою: Баляба, Галазйка, Сикилінда,
Піндра, Цубера, Нарепеха, Джйчка, Джебка, Шпуй,
Цюзь, Пось і сотні інших. Звичайно, для їх творців і для
перших носіїв ці назви не були позбавлені значення.
Цікаві ілюстрації подає В. Ястребов, який пише: «Есть
прозвища по цвету волос: Рейс — черньїй, ...Кес в детстве имел большой, как кисет, живот... Салабай — слюнит и шепелявит, Балалай —• возвращаясь домой после
светлой заутрени, подражал звону колоколов, напевая:
«ба-ла-лай»; прозвище Ландарко дано за умение «грать
на язьік», Мензика — показнвая жеребят, ржал по-лошадиному» 6 5 . Значення цих слів В. Ястребов записував
безпосередньо від людей, які ще пам'ятали обставини,
за яких прізвиська виникли. Оскільки наші офіціальні
прізвища цього типу утворилися саме з прізвиськ, то
маємо тут прекрасне пояснення їх генезису.
Той, хто надавав прізвисько, не рахувався з тим, чи
буде воно носієві до вподоби і навіть з тим, чи задовольняє воно хоч мінімальні вимоги пристойності. Непристойних прізвиськ є чимало ще й тепер по селах, але
серед родових прізвищ їх зовсім небагато. Це пояснюється тим, що носії непристойних прізвищ активно вживали заходів, щоб їх позбутися, а державні установи
йшли назустріч бажаючим позбутися «поганого» прізвища, а іноді міняли його, не питаючи носія про згоду.
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Зокрема в армії змінювано непристойні прізвища. Як
свідчить М. Корнилович, «Алексей, Степанов сьш, Голопятьш» не таке вже непристойне мав назвисько, але
його було все ж змінено на «Алексей, Степанов сьш,
Степанов». Рекрутчина, як пише Корнилович, впливала
в значній мірі на процес творення прізвищ. Вона не
визнавала безпрізвищних і вимагала зміни або творення
прізвищ «по отчествам». «Рекрутська устава за тих часів мала таке велике значення для нижчих класів людності й цілої системи управління, що могла діяти на
народну ономастику й поза сферою військової служби» б6 .
Змінити прізвище в той час, коли прізвища не були
ще міцно закріплені за родами, було неважко. Зокрема
існувала тенденція «аристократизації» прізвищ. Двірські
люди, наслідуючи шляхту, самі змінювали свої прізвища
на подібні до шляхетських. М. Корнилович наводить
такий приклад: двірський козак Завіруха, коли його підвищено на лакея, придбав прізвище Свіжевський67. Нечуй-Левицький у своїй автобіографії розповідає, що прадід його був записаний не Левицьким, а Леонтовичем.
«Він змінив своє прізвище, як мені розказував батько,
тим що прізвище Левицький було тоді модне». Те саме
було з дідом письменника по матері: «...простий козак
з Полтавщини зайшов звідтіль у Київщину з своїм
братом. Вони поставали священиками, і мій дід дав
собі прізвище Трезвинський, а його брат назвав себе
Коцсвольським» 6 8 .
«Зміна українських прізвищ, — пише М. Ф. Сумцов, — відбулася під впливом тих культурних рухів,
які виявились у суспільстві. Родові прізвища змінювались на догоду тій чи іншій групі діячів, що височіда
над народом культурним рівнем чи адміністративним
своїм становищем. Навіть і тоді, коли висоті адміністративного становища не відповідала висота культурного
розвитку панівної в суспільстві групи діячів, панівна
в країні сила все-таки давала певний напрям місцевому*
крайовому життю, підтягала його під такі чи інші форми
66
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«Житєпись І. Левицького (Нечуя), написана ним самим»,
«Світ», № 7, 1881.
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громадського існування і, видозмінюючи різні прояви
народного життя, зміняла і родові прізвища... У XVII ст.
українські прізвища змінювались на лад польських,
згодом появились невластиві українській мові (в оригіналі «малорусскому язьїку». —• Ю. Р.) прізвища на -ов,
які мають численні інтелігентні українці з дворян.
У старовину з переходом особи із селянського стану
в дворянський закінчення на -ов або -ин було неначе
гербовим знаком порівняно вищого суспільного становища. З метою облагородити родове прізвище не тільки
залюбки приймали закінчення -ов, але, якщо прізвище
було складне, то змінювали одну із складових частин,
яка чимось була не до вподоби; так із Салогуб виникло
Соллогуб. Треба додати, що закінчення -ов виникало
іноді чисто канцелярським або приказним шляхом» 69 .
Далі автор зазначає, що багато характерних для України прізвищ змінили також архієреї та ректори духовних семінарій. «Вступає, бувало, до семінарії який-небудь Книш, Халява або Горобець — преосвящений
переглядає список учнів і міняє Книша в Меліоранського, Халяву в Орнатського, а Горобця в Сперанського»70.
Такими шляхами йшло народження українських родових прізвищ. На кінець XVIII — початок XIX ст.
процес стабілізації їх був в основному закінчений.
Можна було б думати, що з того часу всякі хитання
і рух припинилися і в особовій ономастиці настав застій. Але це не зовсім так.
По-перше, окремі роди вимирають, а з ними гинуть
і прізвища.
По-друге, існуючі прізвища можуть змінюватися чи
внаслідок свідомих дій їх носіїв, чи внаслідок помилкових записів в особові документи.
По-третє, прізвища, утворені на базі діалектів, мають
тенденцію вирівнюватись до нормативних форм, наприклад, гуцульське Когутек чи Степанєк змінюється
на Когутяк, Степаняк; Онишшюк перетворюється в Онищука, Ґоянюк — в Гоянюка і т. п.
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Зокрема треба згадати про часту зміну флексії -а на
-о у багатьох прізвищах (напр., Лелека на Лелеко) під
впливом дуже поширених українських прізвищ на -ко,
-енко і з бажання відмежувати прізвище від загальної
назви. Цей мотив впливає в окремих випадках також
на зміну форм відмінювання і наголосу прізвищ.
Нарешті, нові прізвища народжуються й сьогодні
внаслідок офіційної зміни старого прізвища, яке з певних причин носія не задовольняє, на інше, на його
думку, краще. Нові прізвища надаються також дітям,
батьки яких невідомі.
Побажати б тільки, щоб усі ці зміни і творення нових
прізвищ не відбувалися всупереч законам розвитку
української мови.

II. СЛОВОТВОРЧА БУДОВА
І ГРАМАТИЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ПРІЗВИЩ

Л о ж н е прізвище як родова назва особи належить до
розряду іменників. А проте за своїм походженням і будовою, а також за морфологічними ознаками українські
прізвища треба поділити на дві групи: прізвища прикметникового і прізвища іменникового типу.
Вивчаючи словотворчу будову прізвищ, необхідно ці
два типи розглядати окремо. Словотвір іменників і словотвір прикметників має свої специфічні властивості.
ПРІЗВИЩА ПРИКМЕТНИКОВОГО ТИПУ

Серед прізвищ прикметникового типу знаходимо:
1) прізвища у формі членних прикметників і дієприкметників з закінченням -ий у наз. відм. одн. в чоловічих
назвах і -а — в жіночих; 2) прізвища.у формі нечленних
прикметників і дієприкметників.
У першій групі з чисто практичних міркувань виділяємо дві підгрупи: а) прізвища з суфіксами -ськ-, -цьк-,
-зьк- і б) інші прізвища з прикметниковим членним закінченням -ий (-ій), -а (-я).
У другій групі виділяємо: а) нечленні якісні і відносні прикметники, а також дієприкметники; б) присвійні прикметники з суфіксами -ів (-ов-, -ев-), -ин, -їн.
1. Прізвища з суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк-. Уже
пам'ятки давньоруського періоду свідчать, що суфікс
-ськ- служив для утворення відносних прикметників. За
допомогою його формувалися прикметники від назв місцевостей, племен, народностей, країн, держав, для вира6-131
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ження приналежності. Пізніше за допомогою цього суфікса стали утворюватися також прикметники від загальних назв осіб і тварин і від назв різного роду
конкретних і абстрактних понять. Суфікс цей дуже продуктивний і в сучасній українській мові '.
Внаслідок палаталізації
останнього приголосного
основи, а пізніше асиміляції і злиття з первісного суфікса -ськ- утворились його фонетичні варіанти: -зьк- (після
г, ж, з: «бугський» > «бужський» > «бузький»; «збаражський» > «збаразький»; «кавказський» > «кавказький») і -цьк- (після основи, закінченої на к, ч, ц: «козакський» > «козачський» > «козацький»; «ткач-ський» >
> «ткацький»; «німець-ський» > «німецький»).
Утворені таким способом відносні прикметники дуже
часто ставали родовими прізвищами, особливо якщо походили від назв населених пунктів.
Суфікси -ськ-, -зьк-, -цьк-, утворюючи прізвища, можуть приєднуватись безпосередньо до кореневої морфеми: Барський (від назви м. Бар), Вбльський (с. Воля),
Веронський (с. Ворона), Гадяцький (м. Гадяч), Галицький (м. Галич), Лоський (с. Лось, Лосе), Розддльський (с. Роздол). Якщо передсуфіксальна частина закінчувалась на два приголосні, між ними появлялось
вставне є: від назви с. Вишня утворилось прізвище Вйшенський; від м. Дубно — Лубенський, Борки — Борецький, Бібрка — Бобрецький, Грабівці — Г рабовецький,
Гринівці — Гриневецький, Жиравка — Жиравецький,
Ляхівці — Ляховецький,
Негрибка — Н егрибецький,
Підгірці — Підгорецький.
В інших випадках у групі приголосних виступає
спрощення: від назви с. Свірж утворюється прізвище
Свірський (з первісного *Свіржський), від с. Демня —
Демський (з *Демнський), від с. Підсоснів — Підсбнський (з *Підсоснський),
від с. Торки — ТОрський
(з *Торкський).
Але частіше прізвища «а -ський утворювалися від
основ, поширених іншими суфіксами. Від назв місцевостей, утворених за допомогою суфіксів -ов- (-ів-), -ев(-ів-), -ин-, -ан-, -єн-, -ар- утворювались прізвища зі
складними суфіксами -овськ-ий, -евськ-ий, -івськ-ий,
1
Пор. Л. Д. К о ц ю б а , Из истории суффиксов относительньїх
прилагательнмх украинского язьїка. Автореф. канд. дисс, К., 1954.
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-инськ-ий, -енськ-ий, -арськ-ий. Так, від назви с. Березів
утворилося прізвище Березбвський, від Борусів — Борусовський, від Дахнів, Дахнівка — Махновський, від
Дзвонкове — Дзвонкбвський, від Дмитрів, Дмитрівка,
Дмитрове — Дмитровський, від Зборів — Зборбвський,
від Козлів, Козлівка, Козлове — Козлбвський, від Мужилів, Мужиловичі — Мужилбвський, від Нижанковичі — Нижанкбвський.
Перехід етимологічного о в і зустрічається в багатрьох прізвищах: Бандрівський, Боянівський, Будзанівський, Вербилівський, Галичанівський,
Казанівський,
Оріхівський, Сеньківський, Шандрівський. Нерідко одне
прізвище вживається у двох варіантах, з -ов- та -ів-:
Верббвський і Вербівський, Павлбвський і Павлівський.
Суфікс -ев- виступає після палатальних приголосних
(у тому числі після стверділих у сучасній українській
мові шиплячих та після й (]'): Андріевський, Богачевський, Букачевський, Горбачевський, Кисілевський, Лукашевський, Осташевський, Писаревський,
Хмілевський.
Рідко зустрічається суфікс -ев- після непалатальних,
наприклад, Данилевський, Татаревський. В окремих випадках первісне є перейшло (можливо, під впливом
польської мови) в о: Вишньбвський, Хмельбвський (частіше Вишневський,
Хме(і)левський).
Суфіксальне є також може переходити в і: Василівський, Жидачівський,
Дзендзелівський,
Маличівський,
Томашівський.
Збереження первісних о, є зв'язане, очевидно, з традицією вживання даного прізвища, а в ряді випадків
також з діяльністю урядовців, які оформляли особові
документи російською або польською мовами. Прізвища,
що їх носії вимовляли по-українськи з закінченням
-івський, записувались, як правило, російською мовою
з -овский, -евский, а польською — з -ошзкі, -ешзкі.
Суфікс -ин- виступає перед суфіксом -ськ- у прізвищах, утворених від топонімів на -ин, -ина, -инка, -инівка:
Балучйнський
(від Балучин), Білйнський (від Білин,
Білинівка), Бурштйнський (Бурштин), Бутйнський (Бутин, Бутини), Голйнський (Голинь), Гордйнський (Гординя), Дубйнський (Дубина), Жбадйнський (Жбадин),
Заплатйнський (Заплатин), Корчйнський (Корчин), Поручйнський (Поручин), Рогатйнський (Рогатин), Лозйнський (Лозина), Лопатйнський (Лопатин).

6*
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Прізвища -ин-ськ-ий могли утворюватися і від назв
населених пунктів на -ин-ці: від Дучинці — Дучйнський,
Копитинці — Копитйнський, Котюжинці — Котюжйнський, Купчинці — Купчйнський.
У ряді випадків передсуфіксальна частина неясна,
наприклад, Баслядйнський, Шутурмйнський.
Рідше перед суфіксом -ськ-ий виступає суфікс -ан-.
Маємо тут насамперед прізвища, утворені від назв місцевостей на -ан-и: Бережанський (від Бережани), Білянський (Біляни), Добрянський (Добряни), Климанський
(Климани), Ольшанський (Ольшани). Прізвища на
-ан-ськ-ий могли утворюватись і від інших топонімів
з суфіксом -ан-: Вигнанський (від Вигнанка), Водянський (від Водяне), Волосянський (від Волосянка), Зубанський (від Зубані), Копанський (від Копань), Созанський (від Созань).
За допомогою цього суфікса утворене, мабуть, і прізвище Бистранський від назви с. Бистра, а це свідчило б,
що утворився новий складний суфікс -анськ-ий.
Прізвища на -ен-ськ-ий виникли, очевидно, на базі
давнього суфікса -ьн-: Лубенський (від Дубно), Ровенський (Ровно), Руденський (Рудно).
Суфікс -ав- перед -ськ-ий виступає в прізвищах Білявський (від Білявці), Журавський (Журава, Журавка), Ославський (Ослава), Поплавський (Поплави, Поплавка), Синявський (Синява, Синявка), Тарнавський
(Тарнава, Тарнавка), Черхавський (Черхава).
Суфікс -ар- виступає у ряді прізвищ, утворених від
назв на -ар, на означення заняття: Бляхарський, Винарський, Кухарський, Пекарський, Токарський. Можливо,
що вони виникли з бажання уподібнити «посполите»
прізвище Кухар, Пекар до прикметникових «шляхетських» прізвищ, але в окремих випадках не виключене
походження цих прізвищ також від топонімів.
Небагато є прізвищ на -уль-ськ-ий: Затульський, Котульський, Мочульський (останнє від топонімів Мочули, Мочулин, Мочулинці).
При утворенні прізвища за допомогою суфікса -ськвід назв, основа яких закінчується на с, відбувалося
стягнення: від назви Підлисся — Підлйський; Городисько, Городиська — Городйський; Спас, Спасів — Спаський; Черкаси — Черкаський; Ясниська — Яснйський.
Якщо основа закінчувалась на г, ж, з, наступала
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асиміляція і стягнення: Водолага — Водолазький, Ломазів — Ломазький, Підлуж — Підлузький (також Підлуський), Сиволож — Сиволдзький.
Від назв, що їх основи закінчувались на к, т, ц, чт
утворилися за допомогою суфікса -ськ- шляхом асиміляції приголосних прізвища, закінчені на -цьк-ий: від
Башуки •— Башуцький; Бібрка — Бобрецький; Висока,
Високе — Висбцький; Водники — Воднйцький; Кальник — Кальнйцький; Волосате — Волосацький; Канафости — Канафоцький (з первісного *Канафостський);
Лісковате — Лісковацький;
Бережниця — Бережнйцький; Витвиця — Витвйцький; Глібовичі — Глібовйцький; Залуччя — Залуцький; Ревуче — Ревуцький;
Хомичі — Хомйцький.
Більшість прізвищ цього типу утворена від топонімів — у тому числі всі, перелічені вище, — але зустрічаються й утворені від загальних назв або від прізвиськ:
Дробдцький (від прізвиська Дробот); Заплбцький («за
плотом»), Лакоцький (від прізвиська Лакбта).
На -ецький закінчуються іноді прізвища, утворені від
топонімів, які не мають фонетичних умов для утворення
-ць: від назви села Бринь — Бринецький; від Комань —
Команецький; Мотилі — Мотилецький; Підгороддя —
Підгородецький; Ставрів, Ставрове — Ставровецький;
Терло, Терлівка — Терлецький. Це свідчить про утворення за моделлю Гвоздецький, Чернецький нового
складного суфікса -ецьк-ий.
Прізвища на -ицький теж можуть походити від основ,
які не дають фонетичних умов для утворення -цьк-: від
Жовнине — Жовнйцький, від Проскурня — Проскурнйцький, від Рихли — Рихлйцький. Таким чином, треба
ствердити також утворення нового суфікса -ицьк-ий.
Прізвищ на -уцьк-ий небагато. Деякі з них утворилися від топонімів, як Залуцький (Залуччя), Заслуцький (Заслуч, Заслучне), Кремінчуцький (Кременчук),
в інших можемо вивести походження від топонімів при
умові, що тут діяв уже новий суфікс -уцьк-ий. У такому
випадку прізвище Кривуцький може походити від назви
Кривуля, Кривулі або Кривуха.
Інші прізвища у формі членних прикметників і дієприкметників. Значну групу українських прізвищ становлять також прізвища — прикметники і дієприкметники —
з повним закінченням -ий (рідше -ій) у чоловічих прізвищах і закінченням -а (рідше -'а) у жіночих.
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Це переважно прізвища, утворені морфолого-синтаксичним способом. Найбільше серед них прикметників
суфіксально-префіксального утворення, в яких, як правило, виступає суфікс -н-, а перед коренем стоять префікси: без-, за-, на-, над-, під-, по-, при-.
Префікс без- вказує на відсутність предмета, названого кореневою морфемою. Він виражав, очевидно, найхарактернішу ознаку людини, яку вперше назвали Бездольний, Безкоровайний, Безкровний, Безхлібний. Є серед прізвищ з префіксом без- і безсуфіксні: Безбдкий,
Безп'ятий, Безрукавий, Безрукий.
Префікси за-, на-, під-, а частково і по-, при- визначали людину за місцем проживання, причому префікс
за- вказував, що хтось живе далі від названого кореневою морфемою предмета: Заболотний, Забдрний (за
бором), Заброварний, Забужний (за Бугом), Завербний,
Задорджній, Замогильний, Заокдпний, Запотічний, Заугдльний, Зацеркдвний, Заярний.
Префікс на- вказував на місце проживання саме
в пункті, названому кореневою морфемою: Нагірний,
Наконечний (на кінці села), Накутний, Наріжний. Префікси над- і під- вказували на місце проживання поблизу названого предмета: Надбережний, Надозірний, Підцеркдвний, Підвербний, Піддубний, Підлісний, Під лужний, Підсадочний, Підфігурний.
Подібне значення мають прізвища з префіксами поі при-: Побережний, Погребельний, Подвірний, Посмітний, Присадний.
В окремих випадках ці прізвища можуть мати й інше
значення. Так, прізвище Підручний означало людину,
яка була в когось «під рукою», тобто людину підлеглу,
залежну. Прізвища Насушний, Піднебесний, Підпісний,
Поперечний виникли, мабуть, із насмішливих прізвиськ.
Прізвище Поселюжний — це, без сумніву, здеформоване
*Пошелюокний, що означало батрака, який наймався «по
шелюгу» 2.
Прізвища цього типу — це переважно прикметники
твердої групи. Прикметники м'якої групи зустрічаються
серед них рідко (Загорддній, Задорбжній, Підсадній).
У західних областях їх немає зовсім. Деякі прізвища.
2
«Шелюг» або «шеляг» — старовинна найдрібніша польська
монета (Преображенський, II. 1233).
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записані в східних областях УРСР, мають м'яку основу,
а ті самі прізвища в західних — тверду: Задорбжній
і Задорожний, Заболотній і Заболотний.
Другу за кількістю підгрупу прізвищ — членних
прикметників становлять прикметники з суфіксом -нбез префіксів. Це переважно відносні прикметники, утворені від іменників: Гірний, Городній, Калюжний, Кошарний, Кульбашний, Кладбчний, Окопний, Острівний, Очеретний, Пасіч(ш)ний, Петличний, Пшенйч(ш)ний, Світлйчний, Фольвардчний, Халупний.
Зрідка у функції прізвищ виступають якісні прикметники з цим суфіксом: Бідний, Бучний, Важний, Дружний, Делікатний, Пишний.
За значенням прізвища-прикметники цієї підгрупи
означають у багатьох випадках місце проживання (Вигінний, Гребельний, Острівний), деколи — заняття (Пасічний, Пастівнйчний, Гуменний), зрідка •— якусь індивідуальну ознаку (Лазебний, Мирний) чи насмішку (Жеребний) .
Третю підгрупу становлять прізвища, утворені з відносних прикметників з суфіксом -ов-. Вони могли
означати: а) відношення до місця: Береговий, Боровий, Гарбовий, Лісовий, Степовий, Шляховий; б) відношення до певного матеріалу, переважно дерева, що
важко сьогодні пояснити. Може, такі дерева росли коло
хати, може, хата була з такого матеріалу збудована,
може, назва була вжита в переносному значенні. Маємо
прізвища Бересткдвий, Вербовий, Вільховий, Грабовий,
Глодовий, Грушовий, Дубовий, Лозовий, Сосновий;
в) відношення до інших предметів: Воловий, Гнойовий,
Грошовий, Дерновий, Масловйй, Мозговйй, Мостовий,
Сировий, Шовковий. Пояснити причину їх виникнення
неможливо. В одному тільки випадку ми одержали пояснення: «Мостовий, бо його прадід був стражником на
мості».
Окремі прізвища цієї підгрупи утворені також від
назв явищ природи: Вітровий, Громовий, Мартовйй.
Четверту підгрупу становлять прізвища — безафіксні
прикметники. Утворені вони від назви якоїсь характерної ознаки людини, і мали початково характер прізвиськ.
Могли вказувати на зовнішній вигляд, напр.: Білий, Гожий, Грубий, Довгий, Жовтий, Куций, Малий, Рижий,
на якусь фізичну ознаку: Глухий, Дебелий, Дужий, Кри-
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вий, Німий, Сивий, Сліпий, на ознаки характеру/ чи
вдачі: Благий, Гордий, Дикий, Бистрий, Веселий, .Смілий, Тихий, Хитрий. Іноді прізвище могло утворюватись
і від масті коня (Гнідий, Карий, Чалий) або мало характер насмішки (Мокрий, Оковйтий) чи вказувало на
«незаконне» походження (Лівий).
Ці чотири підгрупи прізвищ-членних прикметників
найчисленніші.
Прізвища, увторені з прикметників з суфіксом -ат-,
виражали якусь характерну, переважно фізичну ознаку:
Бедратий, Волохатий, Вусатий, Головатий, Горбатий,
Гульоватий, Кошлатий, Пелехатий, Череватий, Чубатий,
Щербатий. Неясне значення прізвищ Медзатий, Сагатий,
Ціватий. Зрідка такі прізвища могли виражати властивість вдачі: Кичатий.
Прізвища, утворені з прикметників з суфіксом -ав-,
виражали переважно якусь фізичну властивість: Гаркавий, Жилавий, Ікавий, Чорнявий), рідше — ознаку вдачі:
Жвавий, Ласкавий. Невідомо, яке значення мали прізвища Коржавий, Шудравий.
Зовсім незначна кількість прізвищ утворилася з прикметників з суфіксами: -ист- (Вічйстий, Джинджирйстий,
Комірйстий, Сукманйстий, Шибйстий), -ч- (Виноградний,
Осадчий, Помірний), -ев- (Вишневий, Корчевий), -ив(Плаксйвий, Сиплйвий, Сонливий, Храплйвий, Хрипливий), -аст- (Віхастий, Мушастий), -ішн- (Горішний, Долішний), -ечн-, -ешн- (Городечний, Кромешний), -енн(Письменний), -к- (Важкий, Гладкий, Солодкий), -інн(Голінний), -ик- (Великий), -ок- (Широкий), -ач- (Курячий), -овит- (Працьовитий), -оват- (Крисоватий), -івн(Попівний, Петрівний), -нич- (Ловнйчий).
Серед прізвищ-членних прикметників досить помітне
місце займають прикметники із зменшеними суфіксами
-еньк-, -оньк-: Біленький, Глухенький, Зелененький, Кривенький, Легенький, Маленький, Раденький, Синенький,
Сивенький, Скоренький, Сліпенький, Старенький, Тихбнький.
Як прізвища зрідка виступають також складні прикметники: Білокурий, Островерхий, Повталярний.
Морфологічний склад та семантика окремих прикметникових прізвищ неясні: Нєснйй3, Телевний, Ханддчий.
3

Можливо, що з М'ясний — Мнясний — діал. Мнєсний
Песний.
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Прізвищ-дієприкметників небагато. В основному, це
пасивні дієприкметники на -ан-ий, -ен-ий: Годований,
Завойований, Зальбпаний, Коханий, Насипаний, Натолдчений, Нетаврдваний, Невінчаний, Мальований, Печений,
Питльдваний, Поливаний, Поламаний, Смалений. Одне
відоме нам прізвище має форму пасивного дієприкметника з суфіксом -м-: Невідомий.
Активні дієприкметники з суфіксом -л- рідше виступають у ролі прізвищ: Горілий, Зайшлий, Змерзлий, Погорілий. Винятковим явищем є прізвище у формі активного дієприкметника минулого часу: Любйвий.
Усі прізвища, про які досі була мова, незважаючи
на повну субстантивацію у значенні, зберегли прикметникові форми відмінювання за відмінками і родами — чоловічим та жіночим (прізвища чоловіків і
жінок).
2. Прізвища — нечленні прикметники і дієприкметники, утворені з якісних і відносних прикметників та дієприкметників. Таких прізвищ збереглось небагато. Можливо, що частина їх одержала пізніше членну форму,
на що вказує паралельне існування таких прізвищ, як
Білокур і Білокурий, Куц і Куций, Сух і Сухий, Глух
і Глухий.
Нами записано, крім названих вище, такі прикметники — прізвища в нечленній формі: Беззуб, Безрук, Безух, Білокур, Буй, Булан, Глух, Куц, Мниш, Мдлод, Сух,
4
Шуй, Шут .
Зустрічаються також пасивні дієприкметники в нечленній формі з суфіксом -н: Бажан, Дзьобан, Діян,
Жадан, Желан, Кйван, Кбхан, Лизан, Мазан, Найден,
Обіщан, Припхан, Продан, Рйган, Рубан, Скидан, Стйран, Стукан, Чекан.
Генетичний зв'язок цих прізвищ з категорією прикметників чи дієприкметників у свідомості сучасних мовляй зовсім стерся: жодне з них не відмінюється як прикметник, хоч існуючі в українській мові нечленні прикметники чоловічого роду («готов», «здоров» і ін.) у непрямих відмінках завжди мають флексію членної форми.
Ці прізвища мають тільки іменникові форми відмінювання і зберігають форму чоловічого роду і тоді, коли
4

Від прикметника «шутий» — безрогий, безвухий, безхвостий,
,іисий (Гріпченко. IV 520).
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є прізвищами жінок (Марія Сух, Наталка Продай), Як
прізвища жінок вони не змінюються за відмінками,
Прізвища, утворені з присвійних прикметників, виникли як назви сина по батькові або по матері за допомогою суфіксів -ів, -ов, -ев, -ин, -їн.
Суфікси -ов (-ів) та -ин (-їн), хоч різні за походженням, є носіями того самого значення. Перший із них, як
доводить В. Вондрак 5, походить від закінчення родового
відмінка множини іменників з основою на ]'. Основа
сьшов-, волов- стала словотворчим елементом, який послужив також як модель для утворення прикметників
від інших основ.
Суфікс -ин (-їн) у своєму виникненні зв'язаний з наростанням по на ї-основи 6 . «У період формування мови
української народності за суфіксами -ов-, -ин- закріпилась спеціальна функція, що виявилася в утворюванні
присвійних прикметників, особливо, якщо основою є ім'я
людини. Суфікс -ов- утворився на іменниках й-основ чоловічого роду і як засіб вираження атрибутивності поширився на імена о-основ теж чоловічого роду в той час,
коли основи втрачали своє значення й уступали місце
категорії роду. Ці умови закріпили словотворчий елемент -ов за чоловічим родом. Суфікс -ин утворився на
іменах ї-основ чоловічого і жіночого роду, причому більшою була група імен жіночого роду, і словотворчий елемент -ин також був підхоплений основами на -а чоловічого й жіночого роду. Ці умови закріпили -ин за іменами жіночого роду і чоловічого, якщо вони формою від7
мінювання не відрізнялись від жіночого» .
Прізвища на -ів (-їв), -ов, -єв. Прізвища з суфіксом
-ів, у якому звук і в непрямих відмінках чергується з о,
утворювалися від назв (головним чином від власних
імен) з основою на твердий приголосний: Андрійків,
рол. Андрійкова (від Андрійко); Андрушків, род. Андрушкова (від Андрушко); Бойків, род. Бойкова (від Бойко);
Васильків, род. Василькова (від Василько); Данилів,
род. Данйлова (від Данило); Кирилів, род. Кирйлова
(від Кирило); Павлів, род. Павлова (від Павло); Герасймів, род. Герасймова (від Герасим), Якймів, род. Якй6
Див. \У. V о п А г а к, Уег^іеісЬепсіе зіауіасЬе Огаттаіік, Всі,
І, С6Шп£еп, 1908, стор. 412.
6
Див. Л. Д. К о ц ю б а , назв, праця, стор. 14.
7
Т а м ж є, стор. 14— 15.
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мова (від Яким); Дем'янів, род. Дем'янова (від Дем'ян);
Катерйнів, род. Катерйнова (від Катерина); Семенів,
род. Семенова (від Семен); Пилипів, род. Пилйпова
(від Пилип); Дмитрів, род. Дмйтрова (від Дмитро);
Онуфрів, род. Онуфрова (від Онуфрій, Онуфро); Оле/спе, род. Олексова (від Олекса); Гнатів, род. Гнатова
(від Гнат); Микйтів, род. Микйтова (від Микита); Лн<5рг/хш, род. Андрухова (від Андрух). Ці прізвища походять майже виключно від чоловічих власних імен (рідше
від загальних назв — прізвиськ), закінчених на твердий
приголосний або на -о після твердого приголосного. Досить рідко утворювалися прізвища цього типу від чоловічих імен на -а (Микйтів, Микдлів, Кузьмів) і ще рідше — від жіночих (Катерйнів).
Значно менше прізвищ з суфіксом -їв, у якому звук
і чергується з є в непрямих відмінках. Вони утворилися
від основ, закінчених на м'який чи первісно м'який приголосний, стверділий або на -о з попереднім м'яким
приголосним: Федів, род. Федева (від Федь); Кузів, род.
Кузева (від Кузь); Василів, род. Васйлева (від Василь);
Грйнів, род. Грйнева (від Гринь); Михайлунів, род. Михайлунева (від Михайлунь); Петрунів, род. Петрунева
(від Петрунь, Петруньо); Ігорів, род. Ігорева (від Ігор,
р первісно м'яке); Костів, род. Костева (від Кость);
Андрейців, род. Андрейцева (від Андрейцьо); Гриців,
род. Грйцева (від Гриць); Іванців, род. Іванцева (від
Іванець); Матвійців, род. Матвійцева (від Матвійцьо);
Івасів, род. Івасева (від Івась); Лесів, род. Лесева (від
Лесь). Давня м'якість альвеолярних (шиплячих) приголосних залишила свій слід у чергуванні з є: Лукашів,
род. Лукашева; Кджів, род. Кбжева; Ткачів, род. Т/шПриродно, що таке чергування виступає і в прізвищах, утворених від основи, закінченої на -й (-і); правописно маємо тут букви ї—є: Андріїв, род. Андрієва;
Гордіїв, род. Гордієва; Грицаїв, род. Грицаєва; Матвіїв,
род. Матвієва; Тимофіїв, род. Тимофієва. (Діалектно
у прізвищах на -ів з м'якою основою буває і чергування
з о за аналогією до твердої групи: Іванців, род. Іванцьова).
Прізвища на -ов (Михайлов) і на -ев (-єв) (Андріев) — це ті самі присвійні прикметники, що Михайлів та
Андріїв, але в них збереглося етимологічне о, є також
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у формі називного відмінка 8 . Зона поширення цих
форм — уся українська територія, що входила до складу
Росії. Зрідка зустрічаємо їх також у Закарпатській обл.,
наприклад, Сабов, Рдшков, Горзов. Причинами збереження о, є треба вважати, по-перше, традиційне вживання саме такої форми прізвища з давніх-давен і, по-друге,
те, що у дореволюційні часи метрики виписувалися російською мовою й особові документи видавали, не звертаючи уваги на особливості української мови, а, навпаки, намагаючись «підігнати» українські особові назви
під урядовий стандарт 9 . Таким чином, усі українські
прізвища з суфіксами -ов, -ев, без уваги на те, як вони
вимовлялися їх носіями, одержали єдину офіційну форму, зливаючись з типовими для російської мови прізвищами на -ов, -ев.
Тому немає підстав уважати прізвища на -ов, -ев
виключно російськими. Це спільний тип прізвища. Тільки
в деяких випадках передсуфіксальна частина може вносити диференціацію, вказуючи на їх українське чи російське походження. Так, немає сумніву, що прізвища
Грицайдв, Грицькдв, Ддвбишов, Дрозддв, Іськбв, Каськбв, Кравцбв, Охремов, Панасов, Приймакдв, Тимкдв,
Шевцбв, Якймов і багато інших, утворених від української форми імені або від української загальної назви,
якої немає в російській мові, виникли на українському
грунті і є суто українськими. Що ж до прізвищ типу
Іванов, Михайлов, Павлов і т. п., то розмежування їх
за походженням абсолютно неможливе. Треба вважати
їх російськими, якщо їх носії росіяни, і українськими,
якщо їх носії — українці.
Прізвища на -ин, -ишин. За допомогою суфікса -ин
в українській мові утворюються присвійні прикметники
від іменників І відміни: «сестра» — «сестрин», Галя —
Галин, «тітка» — «тітчин», рідко від інших: «мати» —
«материн». Так само виникли й родові прізвища на -ин,
8
Подібне збереження о, є в закритому складі, зумовлене традицією, маємо також у багатьох прізвищах на -овський, -евський, які
нерідко виступають паралельно з варіантом на -івський.
9
Про переробку українських прізвищ ще в XVII ст. говорить
А. М. Селищев: «Українські прізвиша на -ович, -евич прирівнювались в Москві до звичайних московських форм на -ов, -ев. Так,
в кінці 17 ст. гетьмана Самойловнча писали в Москві Самойловим,
українця Михневича — Михневьш і т. п.» («Происхождение русских
фамилий», Ученьїе записки МГУ. вьш. 128, 1948), стор. 136,
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які становлять досить помітну групу серед українських
прізвищ. Як правило, ці прізвища утворювались від імен,
а також від первісних прізвищ (чи прізвиськ), закінчених на -а (-я).
Прізвища типу присвійних прикметників на -ин утворені в першу чергу від багатьох основних чи демінутивних форм жіночих власних імен: від Гануська — Ганущин, Гапка — Гапчин, Гася — Гасин, Зінька — Зінчин,
Ксенька — Ксенчин, Леся — Лесин, Маланка — Маланчин, Марунька — Марунчин, Маруся — Марусин, Ма
руська — Марущин, Настя — Настин, Олена —• Оленин,
Оришка — Орйщин, Палагна — Палагнин, Парася —
Парасин, Парашка — Паращин, Стефіня — Стефінин,
Стеха — Стешин, Танька — Танчин, Феня — Фенин,
Феська — Фещин, Хима — Хймин, Явдоха — Явдошин.
Рідше такі прізвища виникали від чоловічих імен нг
-а: від Вакула — Вакулин, Васюта — Васютин, Карпута — Карпутин, Кузьма — Кузьмйн, Микита — Микйтин, Микола — Миколин, Микула — Микулин, Никола —
Никдлин, Олекса — Олексин, Сава — Саван, Савка —
Савчин, Хома — Хбмйн.
Усі ці прізвища, як взагалі прізвища типу присвійних
прикметників, є прізвищами патронімічними або матронімічними.
Прізвища на -ин утворювалися також від прізвиськ
основоположників роду. Так, від прізвиська Барда утворилося прізвище Бардйн, від Башта — Баштин, Брезва — Брезвин, Брода — Вродин, Вдовиця — Вдовичий,
Верба — Вербин, Вовчанка — Вовчанчин, Ворона — Ворбнин, Горопаха — Горопашин, Ґуля — Гулин, Динда —
Дйндин, Капуста — Капустин, Киселиця — Киселйчин,
Косарка — Косарчш, Лагута — Лагутин, Рибка — Рибчин, Смола — Смдлин.
Як бачимо, при утворенні прізвищ виступало властиве, українській мові чергування приголосних: шк, ськ>шч
(Марушка — Марущин, Гануська •— Ганущин); г > ж
(Шульга — Шульжин); к > ч (Микитка — Микитчин);
х > ш (Горопаха — Горопашин); ц > ч (Вдовиця — Вдовичин).
Прізвища на -ин могли іноді утворюватись і від прикметникової основи. Такими є прізвища Бурин, Коротчин.
Думаємо, що вони виникли від прикметникових прізвищ
жінок: Бура — Бурин, Коротка — Коротчин.
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У ряді випадків семантика передсуфіксальноі частини
неясна (Брезвин,

Вольбин,

Гуйтин, Манянчин

і ін.), про-

те можемо не сумніватися, що твірна основа Брезва,
Вольба, Гуйта, Манянка — це прізвиська, від яких
утворено прізвище сина типу присвійного прикметника.
Іноді прізвище на -ин могло означати походження
з певного населеного пункту: Керечанйн — це людина,
яка походила із с. Керецьки Закарпатської обл. Але це
вже інший омонімічний суфікс. Утворене за його допомогою слово — не присвійний прикметник, а іменник.
Суфікс -ин означає в цьому випадку одиничність («один
із жителів с. Керецьки»), подібно, як у прізвищах іменникового типу, що означали належність до певної національності: Волошин, Литвин, Русин, Сербин, Турчин,
Угрин. Зовнішньо дуже подібні до прізвищ прикметникового типу, вони з ними нічого спільного не мають. Морфологічно їх відмінність від прикметникових прізвищ
виявляється в тому, що в орудному відмінку вони мають
закінчення -ом (Русином, Турчином, Волошином), тоді
як прикметникові прізвища, хоч втратили, субстантивуючись, прикметникові форми відмінювання, проте в орудному відмінку зберегли закінчення -им (Лесиним, Маланчиним).
Окремо треба виділити матронімічні прізвища, утворені за допомогою суфікса -ин від назви матері на -иха
(-їха).
Найчастіше виникали вони від назви матері, утвореної від імені чоловіка: чоловік Андрій, жінка Андрія —
Андріїха, син її — Андріїшин; Андрусь — Андрусиха —
Андрусйшин; Василь — Василиха —• Василйшин; Гаврило — Гаврилиха — Гаврилйшин; Гарасим •— Гарасимиха — Гарасимйшин; Гнат — Гнатиха — Гнатйшин:
Гринько — Гринчиха — Гринчйшин; Ілько — Ільчиха —
Ільчйшин; Лесько — Лещиха — Лещйшин; Олекса —
Олексиха — Олексйшин; Проць — Проциха — Процйшин; Хома — Хомиха — Хомйшин; Яремко — Яремчиха — Яремчйшин; Яць — Ядиха — Яцйшин.
Рідше ці прізвища утворювались від назви заняття
(професії) материного чоловіка. Так, син війтихи — це
Війтйишн, син дячихи — Дячйшин, ковалихи — Ковалйшин, ткачихи — Ткачишин, шевчихи — Шевчйшин.
Прізвища на -ишин утворювались і від прізвиська
материного чоловіка: Бас — Басиха — Басйшин; Гадза94

ла — Гадзалиха — Гадзалйшин; Дуда — Дудиха — Дудйшин; Квасний — Квасниха — Кваснйшин.
В окремих випадках прізвища на -ишин утворені від
жіночого імені (Гапйшин, Кащйшин, Марунйшин, Теклйшин) або від назви заняття жінки
{Кухарчйшин).
Виникнення їх можна пояснити аналогією до великої
кількості прізвищ по матері «а -ишин, у результаті чого
стало можливим утворення Марунйшин,
Кухарчйшин,
замість Марунин, Кухарчин. Але можливе ще інше пояснення: жіночі імена у формі називного відмінка бувають
іноді прізвищами. Є прізвища Гапка, Катерина, Малашка, Педоря. Могло існувати також прізвище Каська,
Маруня, Текля, а поряд з прізвищем Швачка — Кухарка. У такому випадку жінку цілком природно називали
Кащихою, Марунихою, Теклихою, Кухарчихою, а вже
син її одержував прізвище у вигляді присвійного прикметника на -ишин.
Усі чоловічі прізвища типу присвійних прикметників
з суфіксами -ів, -ов, -ев, -ин, -ишин у сучасній літературній мові повністю субстантивувалися і відмінюються
в однині як іменники (за винятком орудного відмінка),
а в множині зберегли прикметникові форми, за винятком
називного відмінка. В окремих західноукраїнських говірках ці прізвища в однині відмінюються як прикметники: Миколів, Микблового, Миколовому;
Михайлйшин,
Михайлйшиного,
Михайлйшиному.
Подібні жіночі прізвища у східних областях України
зберегли прикметникові форми відмінювання (Микйтина, Микйтиної, Микйтиній), а в західних областях
(Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька) переважно дорівнюють чоловічим прізвищам і, як
закінчені на приголосний, не відмінюються: Ольга Ткачів, Ольги Ткачів, Ользі Ткачів...; Марія Іванйшин, Марії Іванйшин, Марією Іванйшин...
ПРІЗВИЩА ІМЕННИКОВОГО ТИПУ

За способом творення серед прізвищ іменникового
типу відрізняємо такі, які утворені: лексико-семантичним способом; морфологічним способом; регресивним
(безафіксним) способом; синтаксико-морфологічним способом (складанням основ). Окремо треба виділити: прізвища, що утворилися із скам'янілих дієслівних форм,
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прислівників, службових слів, вигуків; українські прізвища іншомовного походження. У такій послідовності
і будемо їх розглядати.
Прізвища, утворені лексико-семантичним
способом

Прізвища, співвідносні з власними іменами і загальними назвами, становлять одну з найбільших груп українських прізвищ.
Щодо прізвищ, однозвучних з іменами, то треба думати, що первісно вони справді були іменами основоположників роду, а згодом стали прізвиськами чи прізвищами нащадків, не зазнаючи жодної зміни. Так виникли
прізвища Кузьма, Гарасйм, Северйн і ін. Прізвища, які
дорівнюють іменникам — загальним назвам (апелятивам), були первісно прізвиськами. Звичайно, про причину виникнення таких прізвиськ ми не знаємо.
Я. Бистронь вважає, що групування цих прізвищ за
семантичними ознаками недоцільне, що «немає тут ніякої
проблеми і немає поля для досліджень». На його думку,
можна тільки констатувати, що прізвищ таких дуже багато і що вони дуже різноманітні 10 .
Нам здається, що такий висновок не досить обгрунтований. Не можна не звернути уваги на те, які саме
загальні назви ставали індивідуальними особовими назвами, які використовувались частіше, і які — рідко.
Якщо маємо, наприклад, прізвища — назви рослин чи
тварин, то для нас цікаво, які саме назви рослин чи
тварин використовувались для утворення особових назв.
Ми не знаємо причин, чому когось назвали саме так,
а не інакше, але ці назви дають нам поняття про рослинний і тваринний світ нашої батьківщини. Прізвища,
співвідносні з назвами сільськогосподарських культур,
знарядь праці, страв, будинків, одягу, товариських розваг і т. д., дають досить широке уявлення про матеріальну і духовну культуру в той період, коли родові прізвища ще не були зафіксовані документами, але в кожної
людини, крім її імені, було якесь індивідуальне прізвисько. У цьому відношенні для нас пізнавальне значеннл
мають не тільки прізвища, утворені за допомогою спе10
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ціальних словотворчих елементів, властивих для будови
українських родових прізвищ, але й прізвища, якими
стали переосмислені загальні назви.
Маючи це на увазі, ми провели досить детальну
класифікацію цих прізвищ за семантикою і вирахували
процентне відношення кожної лексико-семантичної групи
до загальної кількості прізвищ, утворених семантичним
способом.
Прізвища цього типу походять від назв:
дерев: Береза, Верба, Вишенька, Грушка, Липа, Осика, Рокита, Слива, Смерека, Сосна, Тополя, Берест,
Граб, Дуб, Оріх, Тис, Явір, Ясень;
інших рослин та квітів: Волошка, Дереза, Калина,
Кульбаба, Лобода, Лоза, Малина, Рогоза, Сироїжка,
Стоколдса, Фіалка, Черемха, Агрес, Верес, Гриб, Дягйль,
Кукіль, Лопух, Перій, Хрін;
сільськогосподарських культур: Бульба,
Бараболя,
Гречка, Капуста, Кукурудза, Морква, Ріпа, Редька, Салата, Цибуля, Біб, Буряк, Гарбуз, Горох, Кавун, Пастернак, Перець, Хміль, Часник;
частин рослин (у тому числі плодів): Галуза, Гичка,
Квітка, Шишка, Било, Квіт, Колос, Корінь, Струк, Сук;
професії (заняття): Ґазда, Кухта, Музика, Рибалка,
Швачка, Ворожбит, Гайдук, Гнап (майстер, що виготовляє сіряки і опанчі — Грінченко, І, 292), Гумен, Дяк,
Доктор, Кантор, Кнап (ткач — Грінченко, II, 257), Коваль, Козир (пастух кіз — Грінченко, II, 265), Колодій,
Коновал, Конюх, Кравець, Кушнір, Лимар, Машталір,
Мельник, Охбтник, Паламар, Писар, Пастух, Рибак, Садівник, Свинар, Стельмах, Сторож, Чабан;
посад, соціальної приналежності: Владика, Воєвода.
Староста, Шляхта, Дворянин, Депутат, Десятник, Дідич,
Кметь, Козак, Кріпак, Міщанин, Мужик, Солтис, Цехмістер, Цісар;
пов'язаних з військовою службою: Джура, Піхота,
Чура, Асаул, Атаман, Гетьман, Гузар, Довбиш, Драгун,
Жовнір, Майор, Новобранець, Пластун, Пушкар, Рекрут,
Салдат, Улан;
за національністю і походженням: Кашуба, Барандій, Басараб, Бойко, Венгер, Волох, Кумлйк, Лемко,
Лях, Молдован, Німець, Поляк, Русин, Серб, Словак,
Татарин, Турок, Циган, Чемерйс, Чех, Шваб, Швед, Черкес;
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за індивідуальними (фізичними і психічними), ознаками: Байда, Бешкета, Дзюба, Дженджера, Заведія,
Заїка, Каліка, Кукса, Стрйга, Бевз, Велет, Майкут,
Мрук, Філософ;
загальних назв людей: Особа, Челяда, Земляк, Лвгінь, Юнак, Старик;
тварин: Білка, Видра, Жаба, Кішка, Коза, Куниця,
Ласка, П'явка, Серна, Телиця, Черепаха, Байбак, Баран,
Бобер, Борсук, Бугай, Ведмідь, Вовк, Жеребець, Заєць,
Змій, Кабан, Кінь, Кіт, Козел, Кбцур, Кріт, Кріль, Лйлик, Лис, Лось, Медвідь, Мул, Пацюк, Повх, Полоз,
Равлик, Рак, Рись, Соболь, Сугак, Сусол, Тур, Тхір,
Ховрах;
птахів: Ворона, Дрбпа, Зозуля, Качка, Курка, Куропатка, Ластівка, Перепелиця, Ракша, Синиця, Сова, Сойка, Сорока, Тетірка, Чайка, Чапля, Чирка, Шуліка, Бусель, Беркут, Гоголь, Голуб, Гіль, Горобець, Грак, Гусак,
Деркач, Дрозд, Журавель, Каплун, Качур, Кіс (і Кос),
Когут, Крук, Кулик, Лебідь, Орел, Півень, Пугач, Сич,
Снігур, Сокіл, Соловей, Шпак, Чиж, Щйгол, Ястріб;
риб: Червінка, Щука; В'юн, Карась, Коблик, Лин,
Лящ, Меньбк, Оселедець, Піскор, Шаран, Щупак;
комах: Блоха, Майка, Муха, Саранча, Щипавка,
Ґедзь, Дрік, Жук, Здрок, Кліш, Мотиль, Муравель, Овад,
Па(в)ук, Трут, Хрущ;
частин тіла людини, тварин, птахів: Варга, Голова,
Грива, Губа, Жижка, Жила, Кишка, Костомаха, Лаба,
Литка, Морда, Нирка, Нога, Чуприна, Шийка, Шкіра,
Волос, Вус, Зуб, Кулак, Ніс, Рило, Ріг, Фіст, Чуб, Череп;
знаряддя праці: Барда, Бритва, Вага, Дерлиця,
Довбня, Клюка, Пилка, Прядка, Сітка, Соха, Тачалка,
Швайка, Шмйга, Бовт, Гак, Гамулець, Гребінь, Дрюк,
Кий, Клевець, Костур, Мотуз, Павуз, Праник, Рубель,
Сікач, Таран, Тибель, Цвях, Ціп, Чепіль, Черпак, Шило.
музичних інструментів: Бандура, Дуда, Ліра, Скрипка, Сопілка, Сурма, Труба, Барабан, Бас, Пищик;
частин різного приладдя: Гальма, Капиця, Копаниця,
Кбрба, Люшня, Скоба, Спиця, Чепіга, Шпряха, Гніт,
Гнипель, Греділь, Держак, Обух, Питель, Свбрінь, Терез,
Чоп, Шпінь;
страв, їжі: Брйндза, Булка, Варениця, Галушка, Гйшка, Грінка, Затирка, Каша, Кваша, Ковбаса, Кулеша,
Лемішка, Логаза, Маслянка, Паляниця, Пастрома, Си98

роватка, Сметана, Стйранка, Тетірка (страва з муки або
з сухарів — Грінченко, IV, 259), Шпйрка, Юшка, Балабан (рід хліба — Грінченко, І, 23), Борщ, Бублик, Будз,
Джур, Калач, Калдун, Капусняк, Коровай, Квас, Кисіль,
Книш, Корж, Куліш, Малий, Масло, Молоко, Налисник,
Пиріг, Росдл, Рубець, Сало, Солод, Толокно, Шкварок;
будинків і їх частин: Башта, Брама, Груба, Кобиця,
Куча, Халупа, Цюпа, Шиба, Шибка, Шіпка, Шдпа, Дах,
Сусік, Штйбель (частина церковного будинку — Грінченко, IV, 513);
предметів хатнього устаткування і щоденного вжитку:
Бодня, Гілета, Драбина, Коцюба, Ковдра, Кочерга, Макітра, Нбчдвка, Плетінка, Саква, Скринька, Торба,
Склянка, Барило, Віхоть, Дзйгар, Збанок, Гарнець,
Глек, Кіш, Козуб, Коряк, Кбшель, Ліжко, Макогін, Півсйтск;
одежі, взуття: Бунда, Бурка, Гугля, Капелюха, Коба,
Курта, Кучма, Панчоха, Шапка, Шаравара, Шкарпета,
Шуба, Башмак, Бут, Капець, Кафтан, Ковпак, Кожух,
Кубрак, Лах, Лахман, Патинок, Постіл, Фартух, Ходак,
Чобіт;
зброї і предметів, зв'язаних з веденням війни: Бомба,
Залога, Куля, Пушка, Сальва («залп» — Вгііскпег, 480);
Буждиган, Булат, Бунчук, Калавур, Карабйн, Кріс, Сагайдак, Стемпель, («шомпол» — Вгііскпег, 483), Шрот;
споріднення і сімейних відношень: Найда, Неня, Сирота, Фіна («хрещениця» — Грінченко, IV, 377), Батько,
Єдинець, Наслідник, Одинак, Пасірб, Хабаль («коханець», «любовник» — Грінченко, IV, 382);
абстрактних понять: Біда, Ганьба, Доля, Дума, Журба, Заморока, Кривда, Незгода, Нудьга, Мука, Покуса,
Порада, Потіха, Правда, Свобода, Скрута, Тарапата,
Утрата, Химера, Біль, Блуд, Голод, Догляд, Поспіх, Холод, Чад;
явищ природи: Заверюха, Мрака, Негода, Плюта,
Погода, Слота, Хмара, Шквйря, Вітер, Град, Мороз, Перун, Суховій, Цдмпель;
зв'язаних з календарем: Весна, Зима, П'ятниця, Середа, Субота, Квітень, Марець;
хвороб, наростів, знаків на тілі: Бородавка, Гарячка, Ґуля, Судорога, Червінка, Чума, Басаман, Ковтун,
Мдзіль, Охват, Пухир, Шрам;
7*
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поверхні землі і того, що на ній знаходиться: Бухта,
Глинка, Гора, Діброва, Могила, Мурава, Скала, Скиба,
Байрак, Гай, Город, Жежиль (місце відкрите для
вітру — Грінченко, І, 478), Майдан;
географічних: Вордхта, Москва, Печора, Польща,
Скавіна, Слобода, Стрйпа, Базавлук, Бар, Бескид, Конотоп, Сокаль;
матеріалів, речовин тощо: Бляха, Бучина, Габа, Гднта, Ірха, Колода, Смола, Табака, Шліхта («ткацький
клей» — Грінченко, IV, 503), Віхоть, Кармазин, Карюк,
Клак, Кремень, Кришталь, Саф'ян, Фалендиш («англійське сукно» — Вгііскпег, 303).
виробів, продуктів, праці: Валовйна, Крупа, Куделя,
Макуха, Нитка, Кужіль, Курман («мотузка» — Грінченко, II, 330), Макух, Мотуз, Чмир («коротка шерсть, що
залишається на товкачах після валяння сукна» — Грінченко, IV, 465);
зв'язаних з сільським господарством: Копиця, Мерва,
Пасіка, Худоба, Шкйрта, Куль, Рій, Свищ, Тягло;
пов'язаних з конярством: Парйпа («кінь, шкапа» —
Вгііскпег, 396), Підкова, Потебня, Тибінка, Хаба, Дереш, Хомут, Чапрак;
грошей: Гривна, Копійка, Коруна, Галаган (старовинна монета — Грінченко, І, 346), Грош, Пінязь, Четвертак;
засобів транспорту: Карета, Коляса, Мажара, Телега, Щогла, Корабель, Кормо, Парус, Човен;
пов'язаних з торгівлею: Вага, Базар, Караван, Флис;
розваг, іграшок, карт тощо: Беседа, Герега (те саме,
що «дзига», рос. «волчок» — Грінченко, І, 348), Дама,
Дзвінка, Забава, Краля, Лялька, Машкара, Чирва, Козир, Пиж («рід дитячої гри» — Грінченко, III, 150),
Туз;
акустичних вражень: Галас, Гам, Гук, Крик, Свист,
Шелест, Шум;
пов'язаних з релігійними віруваннями, обрядами, звичаями тощо: Коляда, Панахида, Писанка, Ангел, Ардан,
Біс, Блуд, Дух, Масбн, Спас;
установ: Школа, Фабрика, Тартак, Шпиталь;
слів з дитячої мови: Вава («рана, біль» — Грінченко,
І, 120), Кйця, Кука («воша» — Грінченко, II, 320); Басалйк (назва дитини — Вгііскпег, 17), Пандрак (назва
дитини — Вгйскпег, 393);
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предметів без виразної величини, форми: Брила, Буката, Партйка, Гудз(ь), Жмут, У зол;
пов'язаних з горінням: Іскра, Пожар, Чад, Шкрум;
мір простору і часу: Верста, Година, Секунда;
великих зборищ людей: Гурба, Гуща, Товпа.
Подана нижче таблиця показує кількісне і процентне
відношення окремих перелічених семантичних груп до
загальної кількості прізвищ, утворених лексико-семантичним способом. (За 100% приймаємо наявну в час
написання роботи кількість прізвищ цього типу — 1142,
див. табл. на стор. 102).
До прізвищ, утворених лексико-семантичним способом, треба зарахувати також своєрідні абревіатури,
прізвища, які виникли в результаті скорочення форми
називного відмінка (а може, кличної форми) імені.
Можливість утворення скороченої власної назви підтверджується практикою живої розмовної мови. У південній частині Івано-Франківської обл. загальновживані
кличні форми від імен скорочені. Ніхто не кличе повним
іменем Іване, Михайле, Марусе, Парашко, а скорочено:
Іва, Миха, Мару, Пара. Отже, найчастіше бувають скороченими прізвища, утворені від власних імен. Такими
є прізвища: Влад (від Владимір або Владислав), Зінь
(від Зінько), Мих (від Михайло), Нич (від Ничипір),
Тан (від Танас), Тимб (від Тимофій), Уль (від Ульян),
Филь (від Филемон), Філь (такого самого походження,
якщо не від Теофіль), Хар (від Харитон).
Прізвища, утворені морфологічним способом
Понад 60% усіх українських прізвищ утворено за
допомогою суфіксів, кількість яких становить майже
півтори сотні. Семантика цих суфіксів не завжди ясна.
Там, де лексичне значення слова, від якого утворене
прізвище, для нас зрозуміле, ми можемо виділити декілька основних семантичних груп суфіксів.
П е р ш у групу становлять патро- і матронімічні суфікси. Вони утворювали прізвища не тільки від власного
імені батька або матері, а й від первісного прізвища
(прізвиська), від назви заняття (професії), від соціальної приналежності, національності, віросповідання, фізичних ознак, психічних властивостей і т. п. основоположника роду. До цієї групи належать, наприклад, пріз101
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Власні імена
Назви птахів
Назви тварин
Назви страв, їжі
Назви заняття, професії
Назви знаряддя праці
Назви абстрактних понять
Назви частин тіла
Назви предметів домашнього вжитку
Назви за національністю і походженням
Назви одягу, взуття, їх частин
Назви посад, соціальної приналежності
Назви за індивідуальними ознаками
Назви кущів, рослин, квітів
Назви частин різного приладдя
Назви матеріалів, речовин
Назви комах
Назви дерев
Назви сільськогосподарських культур
Назви, пов'язані з військовою службою
Назви поверхні землі
Географічні назви
Назви зброї, військові терміни
Назви будинків і їх частин
Назви явищ природи
Назви частин рослин, плодів
Назви риб
Назви розваг, іграшок
Назви хвороб, знаків на тілі
Назви, пов'язані з релігійними віруваннями
Назви споріднення, сімейних відношень
Назви, пов'язані з сільським господарством
Назви продуктів праці
Назви музичних інструментів
Назви засобів транспорту
Назви предметів без виразної форми
Назви грошей
Назви, пов'язані з конярством
Назви, пов'язані з календарем
Назви слухових вражень
Дитячі слова
Назви, пов'язані з торгівлею
Загальні назви людей
Назви установ
Назви зборищ людей
Нгізви мір простору, часу
Назви, пов'язані з горінням
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Кількість
прізвищ
165
74
68
59
52
47
43
35
3-і
34
32
31

ЗО
29
28
27
211
22
22
22
18
16
16
16
15
14
14

Процент

14,45
6,48
5.95
5,16
4,55
4.11
3,76
3,07
2,98
2,98
2,80
2,71
2,70
2 54

і4
12

2Д5
2,36
2,01
і,92
1,92
1,92
1,54
1.40
1,40
1,40
1,35
,22
1,22
1,22
1,05

12
11

1.05
0.96

11
10
10
10
8
8
8
7
7
6
4
5
4
3
3
3
1142

0 9о
С\88
0.88
0,88
0,70
0,70
0.70
0.61
0.01
0,52
0.35
0,35
0.43
0.26
0,26
0.26
100%

вища Андрійчак (від імені чоловічого предка, тобто «син
Андрійка»), Марусенко (від імені жіночого предка «син
Марусі»), Довганюк (від прізвиська предка «Довгань»),
Мужичук (за соціальною приналежністю предка «син
мужика»), Кравченко (від назви професії батька «син
кравця»), Верменич (за національною приналежністю
«син вірменина»), Вихристюк (за віросповіданням предка «син вихреста»).
Д р у г у семантичну групу утворюють суфікси, що
вказують на походження з певної місцевості чи території, як у прізвищах Бескидняк, Самборак, Поліщук, Волинець, Підлужевич (з с. Підлужжя), Охтйрченко
(з м. Охтирки).
Т р е т я група — згрубілі і зменшені суфікси, взагалі
суфікси, що надають назвам певного емоційного забарвлення. За їх допомогою утворені такі прізвища, як
Іванюра, Павлйще, Старух, Наумчик, Пилипейко, Ткачусь.
Ч е т в е р т у групу становлять суфікси, що виражають атрибутивність. Це суфікси у прізвищах: Бородач,
Довгань, Здоровега, Мудрак, Чубар.
П ' я т а група — суфікси із значенням дійової особи:
Борйло, Наливайко, Міняйло, Щебетун, Смішко.
Крім цих основних груп, існує ще велика кількість
суфіксів, значення яких сьогодні незрозуміле. Роль їх
зводиться до вираження субстантивації передсуфіксальної частини (переважно дієслівної або прикметникової
основи). Такими є суфікси в прізвищах Букела, Курчаба,
Черевута.
Не маючи змоги групувати всі суфікси за їх значенням, будемо розглядати їх в алфавітному порядку.
Терміном «суфікс» у багатьох випадках будемо користуватися умовно. Можливо, що виділена частина прізвища не є суфіксом. Так, виділяючи як суфікс -ага
у прізвищі Джаламага або -ань у прізвищі Курань, ми
орієнтуємось на наявність таких суфіксів у інших прізвищах або загальних назвах, що мають чіткішу будову.
Але в цих і в багатьох інших прізвищах не можемо
з абсолютною певністю говорити про суфікс, бо не знаємо, який у даній особовій назві корінь. Флексію від суфікса не завжди відділяємо, тому що в багатьох випадках вона виконує не тільки роль показника формальних
значень. Так, необхідно відрізняти переважно патроні103

мічний суфікс -ак (АнтонЛк) від згрубілого суфікса -ака
(Федоряка).
Один і той самий суфікс може мати декілька різних
значень. «Однозначні (моносемічні) афіксальні одиниці
зустрічаються рідко, значно частіше — багатозначні (полісемічні) одиниці» и . І. І. Ковалик називає омонімічні
ряди афіксів афіксемами, а їх різновиди — суфіксемами
і префіксемами 12 . Говорячи про суфікси, що послужили
для утворення прізвищ, ми маємо на увазі багатозначні
афікси — суфіксеми.
Не всі суфікси були використані для утворення прізвищ в однаковій мірі. Одні з них виявились продуктивними (за допомогою їх утворено кількадесят, кількасот
і понад тисячу прізвищ), інші — непродуктивні, що послужили для утворення всього кількох, іноді одного-двох
прізвищ.
Для розгляду суфіксальної будови ми відібрали 9200
прізвищ, записаних в усіх областях Української РСР.
Виходячи з цієї кількості, ми подаємо процент прізвищ,
утворених за допомогою кожного суфікса.
Після таких необхідних вступних пояснень приступаємо до розгляду цих суфіксів:
-аб-а. Прізвищ із цим суфіксом небагато, всього 11,
що становить 0,12%. Це прізвища такі, як Баляба, Дуляба, Кацаба, Куляба, Курчаба, Шкараба, Якаба. Лексичне значення передсуфіксальної частини переважно
неясне. Можливо, що Куляба, Курчаба утворені від дієслівної основи («кулитися», «курчити-корчити»), Куцйба — від «куций», отже, можна думати про агентивне
і атрибутивне значення.
-ав-а. З цим суфіксом записано всього три прізвища
(0,03%), а саме: Білава, Лазава і Мулява. У першому
з них основа прикметникова; у двох інших, мабуть, дієслівна («лазити», «муляти»), отже, вони мали б агентивне значення «той, що лазить, муляє».
-авк- (-авк-а і -авк-о): Дульнявка, Фулавка, Хлипавка, Шалабаека, Малявко, Мардзявко. Становлять 0,05%.
Наголос у всіх на суфіксі, за винятком прізвища Хлімпавка, утвореного від дієслівної основи. В інших твірна
основа неясна.
11
12
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І. К о в а л и к , Вчення про словотвір, Львів, 1961, стор. 8.
Там же, стор. 9.

-аг-а: Верещага, Гарнага, Гуняга, Джаламага, Довбяеа, Летяга, Сарамага, Чавага. Всього 9 прізвищ, що становить 0,09%. Суфікс цей має, мабуть, значення згрубілого, зневажливого. Згрубілість чітко виражена в прізвищах Гуняга (від Гуня) і Довбяга (від Довбня). Від
дієслівних основ утворені прізвища Летяга і Верещага
(агентивне значення), про інші важко що-небудь сказати з уваги на те, що значення передсуфіксальної частини
незрозуміле.
-ай послужив для утворення більш сотні прізвищ
(105, що становить 1,14%). Залежно від характеру передсуфіксальної частини значення його не однакове.
1. Передсуфіксальна частина — прикметник: Бистрий, Довгий, Куцай, Лисай, Сухай, Чорний. Прізвища ці
виражали атрибутивність, їх можна вважати синонімами
прикметникових прізвищ Бистрий, Довгий, Куций, Лисий, але суфікс -ай надає їм глумливого (насмішкуватого) забарвлення.
2. Передсуфіксальна частина — іменник: Бородай,
Горбай, Губай, Кучмай, Лабай, Сурмай, Чубай. Деякі
з цих прізвищ, як і попередня група, виражали атрибутивність, вказуючи з насмішкою на наявність певної характерної ознаки — великих кінцівок (Лабай), бороди
(Бородай), губів (Губай) і под. Інші виникли у зв'язку
з якимись іншими обставинами. Так чи інакше, прізвищам цим властиве вираження ознаки, яка для оточення
була смішною.
3. Твірна основа — дієслово: Кресай, Мазай, Пацай,
Потирай, Пристай, Чухрай. Прізвища ці означали людину, для якої найбільш характеристичною є дія, виражена
в передсуфіксальній частині: Пристай — людина, яка
«пристала» до сім'ї дівчини, Чухрай — той, що завжди
«чухрає» і т. д. В окремих випадках форма прізвища
співпадає з формою наказового способу, але це не дієслово, а іменник, що виражає ознаку.
4. Прізвища, утворені від імен: Грицай, Климай, Лу13
цай, Лучкай, Ничай , Процай (від імен Гриць, Клим,
Луць, Лучка, Нич—Никифор, Проць). Суфікс -ай надає
імені особливого зменшено-фамільярного відтінку.
13
Це прізвише часто пишуть і вимовляють з є (Нечай) внаслідок змішання ненаголошеного и—є, а також фальшивої етимології
чи деетимологізації.
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5. Передсуфіксальна частина — вигук або звуконаслідувальне слово: Гайдай, Тютюрай. Значення їх подібне до прізвищ, утворених від дієслівних основ.
6. Окремі прізвища, закінчені на -ай — іншомовного
(татарського) походження: Джулай, Кулай, Портухай,
Сапсай, Сургай.
7. Значну частину прізвищ на -ай становлять прізвища, утворені від неясної основи: Багай, Галамай, Кабай, Лахтай.
8. У виняткових випадках можна думати про зв'язок
прізвища з назвою місця походження чи проживання.
Може, Косовий означало людину, що походила з Косова,
Будкай — з Будок, а Липай — з Липи.
-айк- (-айк-а, -айк-о). Цих прізвищ 19, тобто 0,20%.
На -айка маємо всього одне прізвище — Плавайка, інші
закінчуються на -о, хоч не виключена можливість, що
частина їх первісно мала флексію -а. Суфікс -айк-а,
-айк-о складний. Частина утворених з ним прізвищ могла
бути первісно утворена з суфіксом -ай, а згодом одержала додатково суфікс -к-о як демінутивний. Про це говорить той факт, що паралельно існують утворені від
одної основи прізвища на -ай і на -айко: Балай і Балайко, Бородай і Бородайко, Галай і Галайко, Лисай і Лисайко, Пристай і Пристайно.
Зменшено-насмішкуватий характер мали також прізвища Відайко, Задирайко, Затинайко, Наливайко, Мельничайко.
-айл-о (51 прізвище, тобто 0,55%). Вони утворені
переважно від дієслівних основ: Брикайло, Гримайло,
Двигайло, Дибайло, Кусайло, Мацайло, Полохайло, Світайло, Скрипайло, Таскайло, Чекайло, Читайло. Суфікс
має виразно згрубілий, зневажливий характер. Ці прізвища були зневажливими назвами виконавців дії, вираженої у передсуфіксальній частині.
Іноді прізвища на -айло могли утворюватись і не від
дієслівної основи: Когутайло, Мислило,
Борухайло.
Перше з них це, мабуть, вираження презирливої назви
людини, подібної вдачею до когута (півня), друге —
згрубіло-фамільярна назва від імені Михайло (Мисько),
третє — така сама назва від єврейського імені Борух
(що могло бути прізвиськом).
В окремих випадках значення передсуфіксальної частини неясне: Бовцайло.
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-ак (-'ак). Цих прізвищ записано 904, що становить
9,82%. Суфікс в основному патро- або матронімічний.
Ці прізвища, що вказували на батька чи матір (а іноді
на дальшого предка — діда чи прадіда) його першого
носія, утворювались:
а) від чоловічих імен: Андрійчак, Андрусяк, Антоняк,
Гавриляк, Гарасим'як, Гнатяк, Грицак, Давидяк, Куриляк, Микитчак, Никифоряк, Петруняк, Остап'як, Романчак, Степаняк, Стецяк, Тодорак, Трофим'як, Федорчак,
Юрчак, Яков'як;
б) від жіночих імен: Гальчак, Гануляк,
Ганусяк,
Ганчак, Досяк, Євчак, Ганущак, Мариняк, Марунчак,
Марущак, Настасяк, Паращак, Хим'як; прізвищ, утворених від жіночих імен порівняно небагато;
в) від назви матері на -иха, утвореної від імені чоловіка: Гнатишак (від назви Гнатиха, «син Гнатихи», те
саме, шо Гнатишин), Дмитришак, Макаришак, Петришак, Якимишак. Таких прізвищ небагато, бо від назви
матері по чоловікові прізвища утворювались переважно
як присвійні прикметники з суфіксом -ишин;
г) від прізвиська батька (діда) першого носія: Бараняк (від прізвиська Баран), Бариляк (Барило), Вдовичак (Вдович), Верхоляк (Верхола), Владичак (Владика), Когутяк (Когут), Малиняк (Малина), Притуляк
(Притула), Собчак (Собко), Худяк (Худьо), Шуляк
(Шуль);
д) з суфіксом -ак могло бути утворене також прізвище від часто повторюваного слова-паразита або від
слова, незвичного для оточення: Гевак (від лемківського
«гев» — тут), Гирак (від німецького «Ьіег», засвоєного
в колишній австрійській армії), Гутак — той, що говорив «§иі», Дадак (мабуть, повторяв «да-да»), Десяк
(від слова «десь»), Лемак (від слова «лем»), Щобак
(від «щоб»; прізвисько утворене на території, де цей
сполучник не вживається);
є) окрему групу становлять прізвища, утворені від
числівникових основ: Вторак, Третяк, Шостак, Семерак,
Восьмак. А. М. Селищев уважає, що такі назви вказували, якою по черзі дитиною був у своїй сім'ї носій даи
ного імені .
Прізвища з суфіксом -ак могли мати ще такі значення:
14

Див. Л. М. С е л и щ е в , назв, праця, стор. 128—152.
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1. Виражати характеристичну зовнішню ознаку першого носія: Біляк (людина біла чи біловолоса), Лисак
(лиса), Куцак («куца», малого зросту), Лівйк (лівша),
Сивак (сива), Щербак («щербата», беззуба). Прізвища
ці утворювались від прикметників. Суфікс -ак виражав
субстантивацію (опредмечення) ознаки.
2. Означати людину, для якої найбільш характерною
ознакою була дана дія: Лизак, Мацяк, Пересоляк, Писак, Питак, Свистак, Неспляк. Вони утворені від дієслівної основи.
3. Вказувати на походження з певної місцевості чи
країни: Баличак (с. Баличі, Лв), Подільник, Самборак,
Лоняк (с. Лоні, Лв).
4. Вказувати на національну або діалектну приналежність: Волощак, Гуцуляк, Жидяк, Турчак, Уграк.
5. Вказувати на місце проживання: Загірняк, Задворняк, Лісняк, Долішняк.
Слід відмітити, що на Гуцульщині суфікс -ак після
м'якого приголосного вимовляється як -'ек. У ряді випадків прізвища з такою вимовою зафіксовані документами: Гузіек, Грекулек, Когутєк, Марусєк, Опарек, Степанек, Цикалєк, Чибурек.
-ак-а має переважно згрубіло-зневажливе значення,
подібно до -ага. Можливо, що обидва вони фонетичні
варіанти одного суфікса. На це вказує наявність прізвищ Ломака і Ломага. Відтінок згрубілості бачимо виразно в прізвищах Каміняка, Федоряка. Більшість прізвищ на -ака утворена від дієслівних основ і означає
людину, яку характеризує дія, виражена в передсуфіксальній частині: Верещака, Гуляка, Забіяка, Плювака,
Скробака, Невмивака.
В окремих випадках прізвище з суфіксом -ака виступає паралельно до прізвища з суфіксом -ак: Подоляка
і Подоляк. Різниця між ними помітна: прізвище з суфіксом -ак виражає тільки походження з Поділля, а прізвище з суфіксом -ака має, крім цього, відтінок певної
згрубілості чи фамільярності. Саме через те доводиться
говорити про суфікс -ака, бо -а не тільки флексія, але
разом з -ак- служить для виявлення лексичних і емоційних відтінків значення.
У ряді випадків значення передсуфіксальної частини
прізвища на -ака неясне: Кавака^ Сарамака.
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Усіх прізвищ на -ака 23, що становить 0,25%.
-ал- нетиповий для української мови суфікс. Є припущення про польське походження прізвищ з цим суфіксом (форма минулого часу, наголос на передостанньому
складі). Але проти цього говорить факт, що поширені
вони не на території, де зв'язок з поляками був найтісніший, а, навпаки, в таких областях, як Сумська, Донецька, Одеська, Херсонська. Тому більш переконливою є гіпотеза про деформацію первісного прізвища на -ало.
Про це говорить і те, що в ряді випадків зустрічаємо
паралельні форми: Гуцал і Гуцало, Сакал і Сакало, Сікал і Сіпало, Чєкал і Чекало, Цьдкал і Цокало, Шдкал
і Шдкало. Причина деформації могла бути чисто фонетична (ненаголошеність кінцевого о) або свідоме намагання носіїв позбутися прізвища згрубіло-зневажливого
відтінку значення, характерного для прізвищ на -ало.
Прізвищ цих 11, тобто 0,12%.
-ал-а. З трьох десятків прізвищ на -ала (0,32%) більшість має незрозумілу передсуфіксальну частину, як
Бамкала, Бецала, Гаджала, Джавала, Забанджала, Табала, Тантала, Шабала, Шавала, Шивала. Отож і про
суфікс можна тут говорити тільки умовно. Деякі прізвища на -ала утворені від дієслівної основи і означають
людину, для якої властива певна дія: Качала, Надала,
Служила. Ряд прізвищ виступає у паралельних формах
на -ала і на -ало: Гатила і Гатало, Дигдала і Дигдало,
Цікала і Цікало. Яка з цих форм первісна, сказати
важко.
-ал-о. Прізвищ на -ало 75, що становить 0,81 % Можна їх поділити на дві підгрупи: прізвища з суфіксом -ало і прізвища зі складним суфіксом -к-ало.
Перша підгрупа (близько 50 прізвищ) — це переважно віддієслівні утворення: Гупало, Дувало, Копало,
Мб'іало, М'яло, Накопало, Помикало, Пугало, Сйкала,
Торкало, Хрупало, Цмокало, Цяпало, Шамало. Означали
вони людину, яка постійно виконувала певну дію, наприклад, Цюкало —• це «той, що цюкає», тобто працює
сокирою. Замість дієслівної основи може виступати звуконаслідувальне слово, яке теж виражає дію, наприклад,
Бухало, Гбцало.
Друга підгрупа має складний суфікс -к-ал-о, що виник, як уважає В. Сімович, шляхом стягнення форми
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«казало» (наприклад, «гавкати» — «гав казати») 15.
Прізвищ таких налічується до трьох десятків. Перед
-кало маємо звичайно звуконаслідувальне слово або
якесь інше слово, що його хтось залюбки повторяв («казав») : Гакало, тобто людина, що мала "звичку говорити
«га», Дйкало від слова «ди» < «ади» < «а диви!», Няйкало від «няй!», Цокало від повторювання польського
«со». Синонімічними до останнього будуть Шокало і
Штбкало; перше означало людину, що вживала замість
«що» «шо», а друге — того, хто на російський лад говорив «што».
Про прізвища на -ло (які виникли з дієприкметників
середнього роду минулого часу), В. Сімович пише, що
вони мають значення «то потеп адепііз, то характеристики людини, притаманної їй прикмети, зв'язаної з підміченою смішною рисою чи яким недостатком у вимові,
чи знову з уживанням часто тих самих слів, невідомих
громаді, а тим-то для неї смішних, чи з повторюванням
або вживанням якогось незвичного для інших слова, чи
з перекрученням якого вислову» 16 . Сімович вважає, що
назви на -ло (-ало, -ило) мають у собі відтінок іронії,
зв'язаний з формою середнього роду.
-ал'-а виступає всього в трьох прізвищах (0,03%):
Рогаля, Томаля, Шпаля.
-аль. В іменниках «коваль», «скрипаль» суфікс -аль
означає назву діючої особи. Але з-поміж майже чотирьох десятків прізвищ на -аль (35, що становить 0,38%)
тільки деякі мали це значення: Мазгаль, Мйгаль, Моргаль, Пацкаль, Храпаль, утворені від дієслів «мазгати»,
«мигати», «моргати», «пацкати», «храпати». Частіше
вони виражали наявність певної ознаки і утворювалися
від іменника: Горбаль, Зубаль, Ногаль, Носаль, Рогаль
або від прикметника: Довгаль. У ряді випадків передсуфіксальна частина неясна: Дербаль, Пігаль, Сагаль,
Чмаль. Наголос у цих прізвищах переважно на суфіксі
і тільки в деяких (як Брухаль, Гамбаль, Сакаль) на
передостанньому складі, що можна пояснювати іншомовним впливом або неукраїнським походженням прізвища.
15

Див. В. С і м о в и ч , Граматика української мови, вид. 1',
Київ — Ляйпціг, стор. 247.
16
В. С і м о в и ч , Українські йменники чоловічого роду на -о
в історичному розвитку й освітленні, «Праці українського педагогічного інституту їм. М. Драгоманова у Празі», т. І, 1929, стор. 327.
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-ан. Суфікс досить продуктивний. За його допомогою
утворено 224 прізвища, тобто 2,43%. Серед них відрізняємо:
а) прізвища, що походять від власних імен: Гарасан, Грицан, Климан, Костан, Процан, Сидоран, Федан,
Юрцан;
б) від топонімів або загально за місцем проживання:
Бережан, Болехан, Подолян, Слободян, Хуторян, Чернівчан;
в) прізвища атрибутивного характеру, утворені від
прикметникових основ: Білан, Глухан, Довган, Куцан,
Лисан, Сухан, Щербин;
г) прізвища, утворені від первісних прізвиськ: Балан
(від прізвища Бала), Беган (Бега), Будзан (Будз), Долян (Доля), Капустян (Капуста), Козлан (Козел), Орлян (Орел), Хоптян (Хопта), Ярован (Яровий).
Можливість утворення прізвищ від імен і прізвиськ
доводить, що суфікс -ан, поряд з іншими значеннями,
має також відтінок патронімічності.
Досить значну групу прізвищ на -ан складають прізвища •— нечленні дієприкметники (Бажан, Продан), про
які була мова раніше. Думаємо, що суфікс -ан походить
саме від пасивних дієприкметників минулого часу, які
і стали моделлю для утворення прізвищ на -ан від іменних основ.
-анк-о. Виступає у невеликій кількості прізвищ (11,
що становить 0,12%). його другий компонент (-к-о)
вносить відтінок зменшеності у прізвище: Петрушанко,
Пушанко, Шумелянко.
-ант. Послужив для утворення всього чотирьох прізвищ (0,04%): Балянт, Галянт, Кубант, Сірант. Прізвище
Галянт (звук г проривний) французького походження,
але наголос на передостанньому складі вказує на його
запозичення посередньо через польську мову. Кубант —
латинський дієприкметник (сиЬапз, -пііз «лежачий»),
але не виключена можливість утворення його від імені
Куба (Яків). Про інші важко що-небудь певне сказати.
-ань. Прізвищ з цим суфіксом 34 (0,37%). Утворені
за його допомогою прізвища від прикметникових або
іменникових основ мали атрибутивне значення: Білань,
Головань, Горбань, Довгань, Зубань, Мордань, Цибань,
Щербань. Зрідка прізвища на -ань могли утворюватись
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і від дієслів: Ховань, Човгань, Штовхань, тобто були
назвами людини, що ходить, човгається, штовхається.
Друге значення цього суфікса — вираження зменшеності, пестливості. Такі прізвища утворювались семантичним способом від зменшених власних імен: Гарань
(Гарасим), Климань, Лукань, Протань, Семань, Федань.
Неясними залишаються такі прізвища, як Демушкань, Козань, Курань, Ліпіянь, Шмань.
-ар. Прізвищ з суфіксом -ар 108 (1,17%). Значна
частина їх утворена семантичним способом з іменників,
що означають заняття чи професію: Бондар, Вівчар,
Вовняр, Гарбар, Ґонтар, Гончар, Грабар, Димкар, Дудар, Золотар, Зубар, Крамар, Кухар, Мйсар, Почтар,
Пушкар, Хміляр.
Серед інших прізвищ на -ар деякі виражають ознаку,
як Губар (синонім до «губатий»), Куцар («куций»),
Чубар («чубатий»).
Деякі прізвища утворені від дієслівної основи: Дмухар, Бігар, Клепар; отже, мали значення діючої особи.
Значення і будова значної кількості прізвищ на -ар для
нас неясні: Бамбушкар, Ванцар, Душар, Пікняр, Плюкар, Чучмар, Шабар.
-ар-а. Прізвищ з таким суфіксом 10 (0;1%). Про морфологічну будову і значення прізвищ Бугара, Кавара,
Чабара, Чучвара, Шкабара, Шкамбара, Шмагара, Шумара нічого не можемо сказати, оскільки значення передсуфіксальної частини неясне і не відомо, з яких словотворчих елементів ці назви утворені.
-ас. Суфікс цей, мабуть, неукраїнського походження.
Записано 60 прізвищ (0,65%). Частина їх утворена від
власних імен: Демидас, Курилас, Томас, Федас, Юрас.
Можливо, що до них треба зарахувати також прізвища
17
Банас , Філяс (від скороченого Філь, Теофіль чи, може,
Філемон), Коляс (від Микола). Серед прізвищ з суфіксом -ас є такі, що утворені від загальних назв і були,
можливо, первісно прізвиськами: Бйндас (від «бинда»),
Бдмбас («бомба»), Будас («буда»), Дубас («дуб»), Думас («дума»), Лобас («лоб»), Магаляс («магала»).
З прикметникових основ утворилися: Білас, Голяс,
Німас (від «німий»). Від дієслів — Бігас, Гаяс (від
«гаяти»), Мйгас («мигати»), Пікас, Чекає («чекати»).
1
? Я. Бистронь виводить від імені Бенедикт. Див. 3. 5. В у з іг о її, назв, праця, стор. 175.
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Походження і будова прізвищ: Бінас, Брйндас, Кйнас, Карнас, Курнас, Палас, Ханас для нас зовсім незрозумілі.
Можливо, що для утворення цих прізвищ зразком
були польські прізвища на -ас: Лапав, КНтаз, Мікіаз,
Реігаз 18. Це тим більше можливо, що розміщені вони
майже всі на заході України.
-ась. В окремих прізвищах суфікс -ась зустрічається
поряд з -ас. У результаті маємо паралельні форми прізвищ: Демидас і Демидась, Фіртас і Фіртась. А проте
суфікс -ась — окремий суфікс, що має виразно демінутивне значення і виступає у прізвищах, утворених від
власних імен: Барнась (від польського імені ВагпаЬа),
Галась (можливо, від Галактіон), Гарась (від Гарасим),
Демидась (Демид), Климась (Клим), Микатись (Микита), Кіндрась (Кіндрат), Ромась (Роман). Зменшенопестливе забарвлення має і прізвище Кохась. У деяких
прізвищах на -ась немає змоги вияснити значення основи, а через те й морфологічну будову їх: Говась, Грипась, Гайвась, Токась.
Прізвищ на -ась 13, тобто 0,14%. Наголос переважно
на суфіксі.
-ат. Про суфікс у прізвищах Курнат, Сабат, Фалат,
Шкумат, Шкурат говоримо умовно, бо походження і будова цих прізвищ неясні. їх усього 5, тобто вони становлять 0,05%. Можна думати про мадьярське походження прізвища Сабат і польське — прізвища Фалат. Не
слід змішувати їх з прізвищами типу Хронов'ят, що
мають форму родового відмінка множини іменників IV
відміни, про які буде йти мова далі.
-ат-. Прізвища типу іменників середнього роду з основою на приголосний належать сьогодні до рідкісних,
19
хоч у минулому тип цей був досить поширений . Прізвища ці були первісно назвами дітей, утвореними від
імені або прізвиська (прізвища) батька: Романча, Максимча, Хведченя, подібно як утворюються сьогодні в
українській мові назви молодих тварин: ведмежа, вовченя. Л. Л. Гумецька пише: «Подібно до того, як у за18

Приклади взято з назв, праці Я. Бистроня.
Про них пише І. Франко в роботі «Причинки до української
ономастики», Збірник Наукового т в а ім. Т. Г. Шевченка, Львів,
1906, стор. 185.
19
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гальних іменниках суфікс -ат служив засобом творення
іменників у значенні молодих тварин, відантропонімічним утворенням цей суфікс надавав значення патронімічності, служив засобом утворення імен дітей, нащадків певної особи від імені, вказаного в основі слова» 20 .
Прізвища ці відмінювались, одержуючи суфікс -ат-,
як іменники IV відміни. На сучасному етапі ці застарілі
форми прізвищ втратили свій зв'язок з іменниками IV
відміни. Якщо вони мали форму називного відмінка,
зони асимілювались з іменниками І відміни. Таким чином утворилися прізвища Зубеня, Крупеня, Любенч,
Хитреня, Верескля, Чевельча, що відмінюються сьогодні
як іменники І відміни.
Але іменники, утворені за допомогою суфікса -ат-,
могли мати також форму родового відмінка множини,
подібно до російських прізвищ типу Черньіх, Малих. Невелика кількість їх збереглася у Львівській обл., переважно в гірських районах Бойківщини. Це прізвища
Конят, Миков'ят,

Процев'ят,

Стар'ят, Щурат. Усіх пріз-

вищ з суфіксом -ат- в нашій картотеці 12, тобто 0,13%.
-ах. Прізвища з суфіксом -ах мають згрубіле значення, що видно з протиставлення їх прізвищам з суфіксом
-ась: Ромах — Ромась, Івах — Івась, Булах — Булась.
В окремих прізвищах маємо протиставлення прізвищам
з суфіксом -аш: Барабах і Барабаш, Дмитрах і Дмитраш, Кінах і Кінаш. Прізвищ на -ах усього коло двох
десятків (0,2%). Крім указаних вище, маємо ще: Банах,
Білах, Курах, Матлах, Мацях, Портах, Ребах, Синах,
Шалах.
-ах-а має ще виразніше згрубіло-фамільярне значення. За допомогою його утворилося 14 прізвищ (0,15%),
а саме: а) від власних імен: Іваха, Ромаха; б) від дієслів: Дробаха, Затираха, Рубаха; в) від іменників і прикметників: Чубаха, Щербаха. Є і прізвища, походження
яких незрозуміле: Коцюрмаха, Самотаха, Тарадаха.
-ач. Прізвища на -ач, яких нараховуємо 60 (0,65%),
розподіляються на дві основні групи: а) агентивні, утворені від дієслівної основи: Бовтач, Грач, Драч, Забігач,
Заганяч, Залітач, Карач, Клепач, Копач, Скробач, Хра20
Л. Л. Г у м є ц ь к а, 3 приводу імені Гостята в Новгородській берестяній грамоті, Друга республіканська ономастична нарада (Тези), К., 1962, стор. 165.
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пан, Черкач; б) атрибутивні, утворені від іменних основ:
Бородач, Великач, Волевач, Волохач, Головач, Горбач,
Губач, Зубач, Лабач, Лобач, Рогач, Ухач, Чолач.
Крім цього, є ще ряд прізвищ, значення яких не
зовсім ясне (Косилач, Стрихач). Деякі прізвища на -ач
утворені від незрозумілої основи: Корвач, Курач, ГІівкач. Окремі прізвища утворені від імені, наприклад,

Лукач.

-аш. З цим суфіксом утворено 55 прізвищ, що становить 0,59%, причому значну частину від власних імен:
Григораш, Дмитраш, Захаріяш, Ілляш, К'шаш (від імені
Конон), Клймаш, Лукаш, Матіяш, Матяш, Михаш, Осташ, Петраш, Федаш, Юраш. Суфікс -аш надає іменам
зменшено-фамільярного відтінку.
Деякі прізвища на -аш постали на базі прикметників
і мають атрибутивне значення: Білаш, Малаш, Худаш,
Юнаш. В окремих випадках прізвище, утворене від іменника, має пестливо-зменшене забарвлення (Браташ).
Нерідко прізвища на -аш мають незрозумілу передсуфіксальну частину: Болюбаш, Грендаш, Папаш, Сагаш та ін.
-ашк-о. Прізвищ на -ашко 16 (0,17%)- Це, власне,
прізвища на -аш, в які демінутивний суфікс -к-о вносить
додатковий відтінок. У багатьох випадках зустрічаються
паралельно прізвища на -аш і на -ашко: Петраш і Летрашко, Сабадаш і Сабадашко, Федаш і Федашко. Від
імен утворені також Василашко, Гордашко, Ромашко,
Стефашко, Томашко.
Від іменників — загальних назв утворилися: Кияшко, Отамашко, Хорташко. Можливо, що прізвище Сьомашко утворене від числівникової основи і мало подібне
значення, як Семерак, а Самашко — від займенника.
-ба. Суфікс -ба служить в українській мові для творення іменників з назвою дії від дієслівних основ: «боротьба», «молотьба», «часто з підсиленням опредмеченого узагальнення і з послабленням уявлення про
дію» 2 1 — «журба», «ганьба».
У двох десятках прізвищ на -ба (0,21%) тільки деякі
виявляють походження від дієслова. Можемо лише
21
«Курс сучасної української літературної
Л. А. Булаховського, т. І, К., 1951, стор. 360.
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здогадуватись, що Кульба походить від «кулитися» (пор.
«кульбастий» — загнутий), але назва кульба вже не
означає дію «кулення», а людину, яка кулиться. Подібно
Майба від «маяти», Рейба, можливо, від «рейдити»,
«рейдати» — балакати, отже, «рейба» міг би мати значення «балакун», «базіка»; Тульба від «тулити», «тулитися», Шкдрба від «шкорбати» — тягти, теребити, Штурба від «штурляти» — штовхати, Шульба від «шулити» —•
грати в «шуль» (Грінченко, IV, 517), Сяба від «сябрувати» — водити компанію. Усе це, очевидно, здогади.
Окремі прізвища на -ба утворені від іменників. Вони
або тотожні з іменником —• загальною назвою (тобто
утворені лексико-семантичним способом), напр., Стдвба,
що означає частину плуга (Грінченко, IV, 207), або виникли як прізвища з первісної загальної назви шляхом
її часткової деформації, напр., Чдба з іменника «чобан» — дерев'яний посуд для молока (Грінченко, IV,
467), Кбвба з іменника «ковбан», «ковбиця». Прізвище
Четйрба утворене, мабуть, з числівникового кореня.
-да (-ойда, -енда, -инда, -айда, -анда, -елда, -унда).
За допомогою цих суфіксів утворилося понад 70 прізвищ
(точно 73 — 0,79%), переважно неясного лексичного
значення, зате з досить відчутним відтінком зневажливості. Суфікс -да може приєднуватися до кореневої морфеми безпосередньо або до основи, поширеної іншими
суфіксами. Отже, прізвища ці поділяються на такі підгрупи:
а) з суфіксом -да: Бурда, Вайда, Гарда, Гдзда, Гонда, Гренда, Дарда, Жмйда, Звдзда, Кайда, Кйнда, Кбйда, Корда, Лйнда, Пдйда, Пунда, Фурда, Ханда, Чеверда, Шабада, Шайда, Шарда, Шведа, Шемерда, Шпйнда;
б) з складним суфіксом -ай-да: Галайда, Калайда,
Кабайда, Палайда, Шанайда, Шахййда. З них одне
тільки прізвище Галайда, відоме з Шевченкових «Гайдамаків», більш-менш зрозуміле — від іменника «галай»
(«галайкати» — вигукувати). Грінченко подає також
інше значення цього слова, а саме: «скиталец, бездомний» (Грінченко, І, 267). Можливо, що Погайда виводиться від «погаяти». Етимологія інших залишається
нез'ясованою;
в) прізвища з складним суфіксом -ан-да: Баланда,
Кованда, Шкаранда. Перше з них можна розглядати як
утворене регресивним способом від дієслова «баланда116

ти»; іменник «баланда» Грінченко пояснює як «медлительньш, неловкий человек» і «вздорньїй болтун» (Грінченко, І, 24). Два інші неясні;
г) прізвища з складним суфіксом -ен-да: Лешенда,
Маленда, Огренда. Можливо, що Маленда утворене від
кореня «мал» і означало людину малого зросту. Так
само гіпотетично можна говорити про утворення Лешенда з первісного *Лишенда, що могло означати «залишеного», або такого, що все лишає. Що ж до прізвища
Огренда, то воно спільного кореня з прикметником
«огрядний», а наявність -єн- можна пояснювати перекрученням прізвища на польський лад з первісного *Огряда;
д) з суфіксом -елда маємо тільки одне прізвище
Шумелда. Очевидний його зв'язок з словом «шум», «шуміти». Отже, воно могло означати людину неспокійну,
що вносить з собою багато шуму;
є) складний суфікс -ин-да виступає в прізвищах Берйнда, Кучмйнда, Чехйнда і Сикилі(й)нда. Перше з них
відоме як прізвище нашого славетного лексиколога
XVII ст. Воно живе сьогодні тільки на Львівщині (це
доказ того, що П. Беринда був вихідцем з Підкарпаття).
Походження цього прізвища, мабуть, віддієслівне («брати»). Прізвища Кучмйнда і Чехйнда — зневажливі
назви, утворені від іменників «кучма» і «чех»;
є) складний суфікс -ой-да виступає у прізвищах Легойда і Макдйда. Легойда — це, мабуть, варіант слова
«леґейда», за поясненням Грінченка, «неповоротливнй
человек, увалень» (Грінченко,II, 351);
ж) складний суфікс -ун-да виступає у прізвищі Яцунда, утвореному від імені Яць (Яків). У цій формі імені
відчувається яскраво виражена згрубілість.
-дра. Прізвищ на -дра 11 (0,12%)- Маємо серед них
такі, як Дудйдра, Дудра, Дзйндра, Ляпандра, Піндра,
Поляндра, Тадра, Фйдра, Цендра, Шандра. Прізвище
Сколбздра утворене, мабуть, лексико-семантичним способом від назви бур'яну «сколоздра». Що ж до інших
прізвищ на -дра, то про переважну їх кількість важко
що-небудь сказати. Можливо, що Дзйндра означає те
саме, що «циндра», від дієслова «циндрити» — гайнувати. Якщо так, то про суфікс тут не доводиться говорити; прізвище це треба б зарахувати до утворених
безафіксним способом. Його фонетичним варіантом може
117

бути також прізвище Цендра. Прізвища Дувра і Дудидра походять, імовірно, "від звуконаслідувального «ду-ду»,
отже, прізвища могли означати тих, хто грав на дуді чи
сопілці. Ляпандра — теж назва діючої особи від «ляпати», а Шандра утворене, мабуть, від імені Шандор (мадьярське Олександр). Тут теж про суфікс говорити не
можна. Інші прізвища на -дра зовсім неясні.
-еба. За його допомогою утворені три прізвищі
(0,03,%): Вашкеба, Кулеба і Нетреба.
-евич. Суфікс -евич один із ряду патронімічних суфіксів (-ич, -анич, -евич, -ович), за допомогою яких утворилося до 800 українських прізвищ. Зокрема, з суфіксом
-евич записано в нас 300 прізвищ, що становить 3,26%,
утворених способом суфіксації.
Як прізвища патронімічні вони утворювалися насамперед від імен: Андрушкевич, Антоневич, Базилевич,
Блажкевич, Борисевич, Василевич, Вашкевич, Гаврилевич, Гаврисевич, Гавришкевич, Гарасевич, Гнатіевич,
Гнаткевич, Гриневич, Данилевич, Дашкевич, Євстахевич,
Захаркевич, Захаріясевич, Зінкевич, Івашкевич, Климкевич, Конашевич, Костевич, Лукашевич, Макаревич, Маркевич, Миколаєвич, Михневич, Назаревич,
Назаркевич,
Олеськевич, Павлусевич, Панасевич, Протасевич, Саєвич,
Тишкевич, Федевич, Філевич, Харевич, Юркевич, Яремкевич. Менше цих прізвищ утворилося від жіночих імен:
Галькевич, Гандзееич, Ганіткевич, Ганкевич, Катревич,
Маринкевич, Маруневич, Оришкевич, Танькевич.
Крім імен, патронімічні прізвища з суфіксом -евич
могли утворюватись від прізвиськ. Кількість їх теж
значна: Андрущакевич (від Андрущак), Білевич (від
Білий), Богачевич (від Богач), Бодневич (від Бодня),
Бойкевич (від Бойко), Волосевич (від Волос), Гайдукевич (від Гайдук), Гречкевич (від Гречка, Гречко),
Жмуркевич (від Жмурко), Квасневич (від Квасний),
Лащукевич (від Лащук), Малисевич (від Малис), Тсслевич (від Тесля), Туркалевич (від Туркало), Фурманевич (від Фурман). Деякі прізвища утворені від назви
професії (заняття) батька: Косаревич, Муляревич, 11асіушкевич, Сницаревич, Теслевич, Фурманевич.
Іноді прізвище на -евич не має патронімічного значення, а вказує на походження з певної країни чи якогось населеного пункту. Можливо, що Дубневич походив
з Дубна, Жолкевич — з Жовкви (Жолква), Загаєвич —
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з с. Загаю, Магеревич — з Магерова, Підлужевич —
з с. Підлужжя.
Аналогічно від імен, прізвиськ, назви заняття тощо
утворювалися прізвища з суфіксом -ович, які становлять
2,84%.
-евк-а. З цим суфіксом маємо всього два прізвища:
Костевка і Писаревка. Це становить 0,02 % •
-ега. В основному надає словам згрубілого відтінку.
За допомогою його утворилось 19 прізвищ (0,2%). Прізвища, утворені від прикметників, вказували на велику
міру ознаки: від «здоровий» — Здоровега, «сердешний» — Сердега, «чорний» — Чернега. У деяких випадках можна думати про утворення прізвища від дієслівної основи: Бажега — «той, що бажає», Румега — від
дієслова «румегати», Сапега — від «сапіти». Окремі
прізвища утворені, мабуть, від імен: Сенега може бути
згрубілою формою від Сень (Семен), як і Ромега —
від Роман. Про інші прізвища на -ега (Бурдега, Гаджега, Лемега, Генега, Сендега) можемо снувати певні здогади, а зовсім незрозумілими є Безега, Бельмега, Берневега, Гомега, Шмега.
-еда. З цим непродуктивним суфіксом утворилися
тільки два прізвища (0,02%): Букеда і Кумеда, причому,
якщо друге утворене від прикметника «кумедний», то
про суфікс не доводиться говорити.
-ей. Прізвищ на -ей понад шістдесят (точно 66, тобто
0,71%)- Доданий до власного імені, цей суфікс надає
йому зменшеного, а разом з тим якогось шанобливого
відтінку. Нам доводилось чути серед селян Львівщини,
що до Микити вони з повагою зверталися «Микитею», —
«Микито» здавалося їм надто грубим. Від імен утворені
прізвища: Микитей, Пилипей, Томей; можливо, що Марфе'й походить від імені Марфа, а Веремей — з Веремій
{Яремій, Єремія).
Зрідка прізвища на -ей утворювались від прикметників: Білей, Сіде'й, Чорней. Частіше вони походять від
іменників: Бортей (від «борть»), Головей, Дубей, Дупей,
Капустей, Кицей, Кудрей, Лушней, Маслей, Смолей, Чу22
бей, Шкурлей, Шурубей (від прізвища
Шуруб ).
22

За Верхратським, Грінченко пояснює: «Шурубейник — лентяй,
голнш» (IV, стор. 519).
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Деякі прізвища на -ей утворені від дієслівних основ:
Задерей, Хтей, Щадей, Шемлей (від «шемелити», «шемтіти» 2 3 ). Окремі прізвища мадьярського походження:
Біксей, Бокотей, Ледней, Лепей.
Залишається ще досить значна група прізвищ, будова і значення яких неясні: Бегєй, Бонтей, Гєлей, Гелемей, Гобрей, Делегей, Кілимей, Халамей.
-ейк- (-ейка, -ейко) складний, утворений з -ей і -к-.
Якщо відтінок зменшеності, що його вносить перший із
них, відчувався слабо, засобом вираження зменшеності
чи пестливості служив суфікс -к-а або (частіше) -к-о.
Ми записали тільки одне прізвище на -ейка: Тацейка, утворене від Таця (Тетяна). Прізвищ на -ейко більше. Основну частину їх становлять зменшені форми імен
(отже, це прізвища, утворені лексико-семантичним способом): Андрусейко, Гаврилейко, Данилейко, Івасейко,
Лесейко, Матейко, Михалейко, Миханейко (від Михань),
Мусейко (від Мусій), Пилипейко, Стецейко, Федейко,
Ясейко, Яце'йко. Можливо, що і прізвище Борейко походить від Борис, а Олейко — від Олекса чи Олександр.
Інші прізвища на -ейко утворені, мабуть, від прізвиськ для надання їм пестливого чи зменшеного відтінку:
Божейко, Братейко, Голубейко, Дерейко, Зубейко, Котилейко, Кумейко, Шумейко й ін. Утворені вони від прізвиськ (прізвищ) Божко, Голуб, Зуб, Котило, Шум тощо.
Можна не сумніватися, що суфікс -ейк- являє собою
фонетичний варіант суфікса -еньк-: Тацейка те саме, що
Таценька, Івасейко — Івасенько. Прізвища на -ейко
розміщені майже повністю в західній частині України,
саме там, де загальноукраїнському -еньк- відповідає
-ейк-. Усіх прізвищ цього типу 38, що становить 0,41 % •
-ел- (-ел-а, -ел-к-а, -ел-о, -ел '-а, -ель). Усіх таких
прізвищ 22, тобто 0,24%. Суфікс -ел-а виражає, мабуть,
згрубілість, поєднану із зневажливістю. Про це свідчать
такі прізвища, як Куцела, Мацела. Інші прізвища на
-ел-а не піддаються ні морфологічному, ні семантичному
аналізові: Беркела, Бурбела, Гамела, Гурела, Кітела.
Із зменшеним -ел-к-а записано три прізвища: Жимелка, Хавелка і Ягелка, а з суфіксом -ел-о — одне:
Дуеело. На -еля маємо прізвища Метеля, Суптеля, Хе23
«Шемелити» — іиелестіти, «шемтіти» — шарудіти (Грінченко,
IV, стор. 491).
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лемеля, Шовгеля і Шевеля. Деякі з них, імовірно, іншомовного походження. На -ель знайдено всього три прізвища: Чечель, Шепель і Шйпель.
-ем-а непродуктивний. Записано всього два прізвища
на -ема: Гадема і Козерема (0,02%).
-єн- виступає теж тільки у двох прізвищах: Баден
і Груден.
-енд-а знаходимо у прізвищах Моленда і Семенда.
Останнє, можливо, від імені Семен; в такому випадку
суфікс не -енда, а -да.
-енк-о. Суфікс цей один із найпродуктивніших і найбільш характеристичний як формант українських прізвищ. Прізвища, утворені за його допомогою, становлять
10,57% прізвищ, утворених шляхом суфіксації. Суфікс
-енк-о належить до патронімічних, отже, прізвища на
-енко майже завжди означають сина того, кого називає
передсуфіксальна частина.
Погляди на походження цього суфікса розходяться.
В. Сімович уважав, що суфікс -енко розвинувся шляхом
-енькт. > -енько > -енко із зменшених та пестливих
прикметників на -енький 24 . Інше припущення висловив
О. Б. Ткаченко, який питанням походження прізвищ на
-енко присвятив багато уваги. На його думку, суфікс цей
складний і утворився шляхом поєднання суфікса -єн (-т)
у словах типу «Д'БТА», «ТЄЛА» (*Д-БТЄН-, *телен-) і суфікса - ( ь ) к о 2 5 .
Зважаючи на твірну основу, прізвища на -енко
можна поділити на такі групи: а) утворені від власних
імен; б) утворені від первісних прізвиськ (прізвищ);
в) утворені від назви заняття (професії, посади) батька;
г) утворені від назви місцевості за походженням.
Першу групу, в свою чергу, поділимо на прізвища,
утворені від імені батька (патронімічні) і утворені від
імені матері (матронімічні), прізвища, утворені від чоловічих імен: Авраменко, Борйсенко, Вакуленко, Ващенко, Власенко, Гавриленко, Гордієнко, Григоренко, Гриценко, Даниленко, Демиденко, Демченко, Денйсенко,
Дмитренко, Дорошенко, Євдокйменко, Захарченко, Зін24
В. С і м о в и ч , Українські йменники чол. роду на -о...,
стор. 322.
25
О. Б. Т к а ч е н к о , Українські прізвища з суфіксом -енко
та споріднені утворення, «Слов'янське мовознавство», т. 2, К., 1948,
стор. БО.
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ченко, Іваненко, Івченко, Ігнатенко, Іщенко, Каленйченко, Карпенко, Кириленко, Кириченко, Кіндратенко, Кононенко, Костенко, Кузьменко, Лазаренко, Лук'яненко,
Макаренко, Максйменко, Марченко, Микитенко, Нестеренко, Овдієнко, Олександренко, Олексенко, Олефіренко.
Осипенко, Остапенко, Петренко, Пилипенко, Прокдпенко, Радченко, Романенко, Самійленко, Свириденко, Семененко, Сиздненко, Степаненко, Тимошенко, Федоренко, Хоменко, Юрченко, Яременко; прізвища, утворені від
жіночих імен (матронімічні): Галенко, Ганнусенко, Катренко, Ксенченко, Магденко, Марйнченко, Марусенко,
Мдтренко, Настенко, Одокієнко, Оленченко, Педдренко,
Солбщенко, Софіенко, Фесенко, Хймченко, Христенко.
Другу групу прізвищ на -енко становлять прізвища,
утворені від прізвиськ (прізвищ) батьків. їх теж можна
поділити на дві підгрупи: прізвища, які походять від
прізвиськ-іменників: Бабенко, Барйльченко, Биченко,
Білашенко, Біличенко, Брдвченко, Бурлаченко, Бутенко,
Вербенко, Голдвченко, Горбенко, Гудзенко, Гуцаленко,
Грущенко, Діденко, Добродіенко, Довбенко, Дядюренко,
Жиленко, Журбенко, Жученко, Зайченко, Зубенко, Каплуненко, Корженко, Кочерженко, Кучеренко, Кучменко,
Леміщенко, Лисйченко, Макушенко, Масленко, Неумивайченко, Ндсенко, Орленко, Півненко, Підкбвенко, Рйбченко, Рябченко, Саленко, Сліпченко, Степанюченко
(від прізвища Степанюк), Ступаченко, Холоденко,
Шрамчєнко; прізвища, утворені від прізвиськ-прикметників: Безвйненко (від Безвинний), Біленко, Босенко,
Гаркавенко, Глушенко, Гніденко, Довженко, Кордтченко, Лісовенко, Осадченко, Риженко, Руденко, Рябенко,
Товстенко, Хитренко, Хорошенко, Чаленко, Чорненко,
Щербатенко, Яловенко.
Третю групу прізвищ на -енко становлять прізвища,
утворені від назви батькового заняття (професії, посади). Сюди належать: Бондаренко, Вівчаренко, Войтенко,
Гончаренко, Дяченко, Коноваленко, Кухаренко, Кушніренко, Лимаренко, Майстренко, Мельниченко, Мірошниченко, Осауленко, Пастушенко, Писаренко, Попенко,
Пушкаренко, Рибальченко, Сотниченко, Тесленко, Титаренко, Ткаченко, Чередниченко, Шаповаленко, Шинкаренко.
Четверту групу становлять прізвища, що вказували
на національну приналежність або віросповідання батька
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чи на місцевість, звідки походив перший носій прізвища:
Волдщенко (тобто «син волоха»), Вихристенко («син
вихреста»), Литвиненко, Німченко, Татарченко, Турченко, Шведенко, Жихаренко (той, що походив з с Жихара
на Харківщині), Миргородченко, Охтйрченко, Харкдвщенко.
Окремі групи становлять прізвища на -енко, утворені:
а) від складних слів (переважно прізвиськ): Паніматченко, Кривов'язенко, Рябокобйленко;
б) від службових слів: Дещенко (від «дещо»), Иехаенко;
Основа прізвищ Ісіченко, Панетенко, Хабренко для
•нас неясна. Проте вони також патронімічні, утворені від
різного типу прізвиськ батьків.
-ень. Прізвища з цим суфіксом становлять 0,17%. Суфікс -ень служить в українській мові в основному для
утворення назв осіб за їх зовнішніми чи внутрішніми
ознаками: «велетень», «красень», «телепень». Прізвища
на -ень утворені:
а) від іменників: Бйлень (від «било» — калатало,
дошка, вживана замість дзвона), Кбвбашень, Кбкотень,
Шутень;
б) від прикметників: Крйвень, Лівень, Рудень, Хитре нь;
в) від дієслів: Вйхопень, Крутень, Мелень, Перехбдень, Сйпень.
Суфікс -ень утворився з давнього -ьнь і тому має
випадне є. Воно випадає в більшості прізвищ: Вйхопень — Вйхопня, Кдвбсшіень — Кбвбашня, Перехбдень — Перехбдня, але в окремих прізвищах при відмінюванні зберігається: Мелень — Меленя, Бйлень —

Бйленя.

-еньк- (-енька, -енько). Суфікс -еньк- виражає зменшеність (пестливість). Прізвищ, утворених з його допомогою, 12 (0,13%), з них тільки два на -енька (Івасенька, Матенька). Перше походить, мабуть, з первісного
*Івасенько, друге можна пояснювати як зменшене від
слова «мати» (а може, від «матня»).
Серед лрізвищ на -енько є утворені від власного
імені: Стасенько і, може, Сененько (від Сень, Семен).
Інші різного походження: а) від іменникової основи:
Головенько, Серденько, Синенько (скоріш за все від
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«син»); б) від дієслова: Походенько, Теленько (від «теленькати»), Шкребенько (від «шкребти»); в) від неясної
основи: Цигенько.
-епа. Виступає всього в трьох, записаних у нас прізвищах: Дулепа, Мазепа, Терепа (0,04%)-ера. Прізвищ на -ера 0,18%, а шлях утворення їх
і семантика переважно неясні. Можливо, що Бугера
означало людину з-над Бугу, а Угєра — з Угорщини.
Прізвище Паздера від «паздерити», «паздеристий»,
«паздір'я», діалектне «паздерник» — жовтень. У такому
випадку -ер- не суфікс, а входить у склад кореня -дер-.
У ряді прізвищ твірна основа зовсім незрозуміла: Всгера, Говгера, Дебера, Дженджера (може від «дженджерувати» — неясного значення або від «дженджик»,
«дженджуристий» («щеголеватьш, франт» — Грінченко,
І, 374), Кіцера (може, з первісного «кичера» — гора,
вкрита лісом, крім вершка — Грінченко, II, 241), Кудера, Магера, Пекера, Цубера, Шендера, Штиндера. Наявність населеного пункту Магерів на Львівщині свідчить про те, що цей топонім утворився від прізвища,
але значення його для нас неяоне. «Магеркою»
називається, як пояснює Брюкнер, угорська або
мадьярська шапка (від слова тадуаг) (Вгііскпег, 317),
отже, можна припустити, що Магерою могли назвати
людину за її угорське походження чи просто тому, що
вона носила угорську шапку.
Прізвище Кудера нагадує польське кесігіог, рос.
«кудри», «кудрявьій», тому прізвище могло означати людину кучеряву. Про утворення інших прізвищ важко щонебудь сказати. Подібні прізвища, записані на сході
України, мають р м'яке: Чеберя, Шеверя.
-есь. Прізвищ на -есь три (0,04%): Бубесь, Михтесь,
Прйплесь. Важко сказати що-небудь про їх походження.
Можливо, що Михтесь утворене як зменшене від Михтод
(Мефодій).
-ет- (-ет, -ет'-а, -ет, -а). Прізвищ цих 18 (0,19%)- Не
в усіх наявний суфікс -ет. Будова деяких із них настільки неясна, що виділяти будь-які морфеми дуже рисковано. До таких належать прізвища Шеремет, Шеремета.
Пантета, Секета, Скремета, Харета,

Чечета. В інших

можна здогадуватись, що за допомогою суфікса -ета
утворено прізвища від дієслівних основ, наприклад, Лупета, від прикметника — Чернета, від іменника — Па124

лета (від слова «пала», «палка»). Окремі прізвища на
-ета іншомовного походження: Ракета (хоч може бути
здеформоване від українського «рокита»), Секрета, Шекета. Прізвище Репета утворене від дієслова «репетувати» регресивним способом, отже, до цієї групи не належить.
-ех (-ех-а). Усіх цих прізвищ 11 (0,12%). З них на
-ех три: Малех, Мацех, Шелемех. Перше можна вважати
утвореним від прикметникової основи («малий»), друге,
очевидно, запозичене з польської мови (Масіек), про
третє взагалі нічого не можемо сказати. Не піддаються
словотворчому аналізові і прізвища на -ех-а. Можливо,
що Бурмеха і Бодеха утворені від дієслів «бурмотати»,
«бости», «бодати», отже, означали презирливі назви людини, яка бурмоче чи боде (звичайно, в переносному
значенні). Можливо, що Яреха — згрубіле слово, утворене від прикметника «ярий». Незрозумілими залишаються прізвища Лемеха (може, згрубіле від «лемішки»?), Репеха і Нарепеха.
-ец-а відмічено в одному тільки прізвищі Дуплеца.
Будова і значення його неясні.
-ець. Суфікс -ець для утворення прізвищ досить продуктивний (328 прізвищ — 3,56%). Прізвища на -ець
могли мати такі значення:
а) виражати атрибутивність: Білець, Бравець, Гнідець, Голець, Грубець, Жвавець, Криклйвець, Кудрявець, Кулявець, Малець, Сліпець, Терпелйвець, Хромець,
Хропунець, Худинець, Чернявець. Утворені майже виключно від прикметників;
б) вказувати на назву місцевості, звідки походив
перший носій прізвища: Богуславець, Волинець, Гдлинець, Добрбсинець, Дулібець, Жуковець, Жулинець, Задесенець, Заруденець, Канівець, Коломйєць, Комарйнець, Мизовець, Мостенець, Небйловець, Перегінець,
Тершаковець, Тучапєць, Іманець, Фастовець, Чернйчинець, Чуднівець.
За допомогою суфікса -ець від імені або прізвиська
батька чи матері утворені патро- і матронімічні прізвища: Влашинець, Євчйнець, Іванйшинець,
Говгерйнець,
(від прізвища Говгера), Лукачйнець, Марущинець, Мисакбвець, Павлйшинець, Попадйнець, Сенйнець, Тдминець, Федйнець, Фединйшинець, Хйминець, Юрйшинець.
Цей тип характерний насамперед для Закарпаття. При-
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лущення І. Франка, що прізвища на -инець означали
внуків, досить переконливе 26 .
Лексико-семантичним способом утворені прізвища,
які означали назву професії чи заняття, приналежність
до певного стану, організації, національності тощо: Запорожець, Кравець, Бондарець, Фурманець, Левенець,
Литвйнець, Скрипець, Сукновалець, Українець.
Окрему, найбільшу за кількістю групу прізвищ на
-ець становлять прізвища демінутивного типу. Суфікс
-ець дуже часто вносить в іменники відтінок зменшеності чи пестливості: вітрець, тютюнець тощо. Відтінок
пестливості він надає також власним іменам, які в такому вигляді лексико-семантичним способом перетворилися в прізвища: Андрунець, Богданець, Василець, Гаврилець, Данилець, Іванець, Корніець, Лаврінець, Логвинець, Лук'янець, Максимець, Марганець,
Миколаець,
Пилипець, Романець, Семенець, Степанець, Ульянець,
Федунець, Юхимець.
Зменшеними за допомогою суфікса -ець можуть бути
й загальні назви, від яких лексико-семантичним способом утворилися прізвища: Баранець, Бугаєць, Буханець,
Голубець, Кабанець, Козубець, Лисунець,
Москалець,
Таранець.
-ечк-о. За допомогою цього суфікса утворилося 0,28%
суфіксальних прізвищ. Суфікс -ечк- подібно до -енькі частково -ець, вносить в іменники виразний відтінок
зменшеності. За його допомогою утворюються пестливі
форми власних імен, які можуть згодом ставати прізвищами. Прізвищами, утвореними із зменшених форм імен,
є: Василечко, Гавриленко, Дмитречко, Іванечко, Івасечко, Костенко, Лучечко, Маренко, Михайлечко, Петречко,
Федечко, Харечко, Юречко. Рідше трапляються прізвища
цього типу, утворені від жіночих імен: Галечко, Зінечко,
Катречко.
Прізвища на -ечко могли утворюватись і від загальних назв: Батечко, Боечко (від «бойко»), Маслечко, 11анечко, Тістечко.
У прізвищах на -ечко наголос, як правило, на суфіксі, хоч у зменшених іменах та загальних назвах, утворених за допомогою цього суфікса, буває завжди на
26
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І. Ф р а н к о, назв, праця, стор. 20 (окр. відбиток).

передсуфіксальній

частині:

Васйлечко,

Івасечко,

ба-

течко.

-ешк-о. Прізвища з цим суфіксом становлять 0,08%.
Суфікс -ешк-о демінутивний. Деякі прізвища утворені
від власних імен: Демешко (від Дементій), Мелешко
(Мелетій), Терешко (Терентій). Можливо, що й прізвище Ярешко походить від Ярема. Інші прізвища на
-ешко — це зменшені форми від первісних прізвиськ,
як здогадуємось, Бобешко — від прізвиська Бобик або
Бобко, Кривешко — від Кривко.
-иб-а виступає у трьох прізвищах неясної морфологічної будови: Кидйба, Кольчйба і Юсйба. Зовнішньо
подібні до них Кандйба, Придйба, утворені регресивним
способом з кореневою морфемою -диб-.
-иг-а. Суфікс цей має не зовсім ясне значення, але
відчувається в ньому носій значення особи з негативним
емоційним забарвленням. Можливо, що цей суфікс синонімічний з такими, як -ега, -еда, -енда, -епа, -еха, -оха,
-ура. Прізвищ на -ига записано понад 20 (0,25%). Частина цих прізвищ утворена від іменників, яким суфікс
надає значення згрубілості і зневажливості: Бардйга
(від іменника «барда» — сокира), Дзядйга (польське
сігіасіуда, відповідає українському «дідуга»), Палйга
(від «пала» — велика палиця, палюга), Патерйга (наявність прізвища Патер дозволяє думати, що це згрубіла
форма від цієї назви), Петрйга (згрубіле від Петро),
Смертйга (смерть), Татйга (тато), Терлйга (терло, терлиця). Деякі прізвища утворені від дієслів, як Мандрйга, Садйга або від прикметників — Малйга (малий),
Ярйга (ярий, якщо це іне презирлива назва дрібного чиновника — яризи). Деякі прізвища на -ига мають неясну морфологічну будову: Бендйга, Ковлйга, Салйга,
Фанйга, Юрдйга. Неясне також прізвище Папарйга, але
можливо, що воно утворене за допомогою суфікса -ига
від прізвища Папара.
-ид-а. Один із. малопродуктивних суфіксів. Записано
всього три прізвища (0,03%), а саме: Балйда, Гавдйда,
Накида. їх будова і значення незрозумілі. (Сюди не належать прізвища типу Давида, Свирйда, про які буде
мова нижче).
-ийл-о. Варіант суфікса -ил-о. Виступає тільки в одному, записаному нами прізвищі — Загасййло. Суфікс
цей виник, очевидно, за аналогією до суфікса -айло,
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який утворився на базі форм наказового способу дієслів.
Зіставляючи прізвища на -ало з прізвищами на -айло,
В. Сімович відмічає певну семантичну різницю між обома типами: «В обох групах відчувається певна згрубілість імен, тільки ж та згрубілість у прізвищ на -айло
уступає потрохи в тінь, а зате з'являється прикметна
для носія дії «наворотність», часте виконування чи повторювання тої дії, що зробилася підставою для утворення прізвища» 2 7 .
Думаємо, що сказане Сімовичем у такій же мірі
можна віднести і до прізвищ на -ило, -ийло.
-ик (-ік). Суфікс цей досить продуктивний: у нашому матеріалі прізвищ, утворених за його допомогою,
695, тобто 7,55%.
Іменники з суфіксом -ик, а також із складним суфіксом -ник мають в українській мові декілька значень:
а) значення особи за родом діяльності («візник»), за
певним станом у суспільстві («сотник»), за зовнішніми
чи внутрішніми ознаками і якостями («мрійник»), за
ознакою різних типів відношень і зв'язків з оточенням
(«співвітчизник»); б) значення назви речей («вулик»,
«сірник»), назви приміщення («курник»), назви збірних
і речовинних предметів («вишник»); в) значення здрібнілості («вогник»).
Серед прізвищ, утворених за допомогою цих суфіксів,
виділяємо такі групи:
1. Прізвища, які утворені (переважно лексико-семантичним способом) від іменників, що виражали зменшеність (пестливість). Серед них є прізвища, які походять:
а) від власних імен: Адамик, Богданчик, Васйлик,
Гаврйлик, Гнатик, Грйник, Грйцик, Данйлик, Демчик,
Дем'яник, Дмйтрик, Дмитрусик, Євтушик, Іваник, Ілик,
Ісик, Карпик, Клймик, Костик, Кузик, Левчик, Лукашик,
Макарик, Михайлик, Наумик, Онуфрик, Павлик, Прокбпик, Романик, Семанчик, Сеник, Стецик, Федуник, Юрик,
Ярмдлик, Ганусик, Зінчик, Марусик, Орйник;
б) від назв заняття або професії: Боднарик, Вівчарик, Гончарик, Дячик, Кравчик, Мулярчик, Овчарик, Попик, Свинарик, Слюсарчик, Сподарик, Ткачик, Чабаник,
Шевчик;
27
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в) від первісно незменшеної загальної назви-прізвиська: Бараник, Басик, Бйчик, Бобик, Борщик, В'юник,
Вусик, Грдмик, Дроздик, Зубик, Кізлик, коржик, Королик, Носалик, Усик, Ханик, Ходачик, Цюник.
Ці зменшені форми прізвищ у час виникнення могли
мати різні відтінки значення; утворені від власних імен
означали переважно пестливість (Івасик, Васйлик, Ганусик), утворені від назви заняття, професії, означали
помічника, учня, «малого майстра» {Ткачик, Вівчарик),
але могли бути й вираженням насмішки, іронії (Ксьдндзик). Такі самі відтінки значень мали і прізвища, утворені від загальних назв-прізвиськ.
2. Прізвища атрибутивні, утворені від прикметників.
Ці прізвища можна вважати синонімами прикметникових прізвищ, напр., Білий — Білик. До цієї групи належать: Вівсяник, Гарник, Голик, Гдрдик, Дубовик, Малик, Масляник, Мйлик, Мудрик, Нижник, Рудик, Смілих,
Твердик, Худик.
3. Прізвища — назви професії (заняття), утворені
лексико-семантичним способом: Базарник,
Бортник,
Бражник, Будник, Винник, Воловик, Гамарник, Городник, Гутник, Килимник, Колесник, Мірошник, Олійник,
Плахдтник, Сокйрник, Стаднйк, Хомутник, Цегельник,
Цилюрик, Чамарник, Черевичник.
4. Прізвища, утворені від назви місця проживання
або походження (загальних назв і топонімів): Бистрянйк, (с. Бистра), Козовйк (м. Козова), Піддубник, Пустельник, Слободяник, Сможанйк (с. Сможе), Староушник (Стара Ушиця).
5. Декілька прізвищ з суфіксом -ик утворені від числівників: Подвайцятник, П'ягник, Семерик, Тридцятник, Четверик, Шестерик.
Деякі прізвища на -ик або зовсім для нас не зрозумілі, або, навпаки, дозволяють досить впевнено пояснити своє виникнення. Незрозумілими є прізвища Опрендик, Падик,- Пафик, Пантдлик. У першому з них елемент
-пренд- підказує якийсь зв'язок з польською мовою
(рг§с!кі, ргейко), але що таке «опрендик», залишається
неясним. Можливо, що Падик утворене від «падати»,
але відсутність інших назв діючої особи такого типу не
дозволяє твердити, що це «той, що падає». Абсолютно
незрозуміле походження прізвища Пантолик. Може, це
якесь дивовижне зменшення від імені Пантелеймон?
9-131
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Якщо так, то й Пафика можна виводити від Пафнутія.
А, може, прізвище утворене не від імені, а від звуконаслідувального «паф-паф»?
Зрозумілими є Акремчик, Гйрик, Дайчик, Добрйдник. Вони самі говорять за себе. Акремчик — індивідуаліст, в якого була «своя хата з краю», все було «акремо». (Прізвище записане в Чернігівській області, де
виникло на території «акаючого» говору, чим і пояснюється його правопис). Гирик і Дайчик — це, можна рискнути таким здогадом, — плоди служби в давній австрійській армії. Гирик — це той, що виніс із неї звичку на
кожен поклик відповідати «гир!» (Ьіег!), а Дайчик,
тобто німчик, один із тих відомих колись «знімчених
Юрків», що за час служби «позабували» всі рідні слова,
як про це розповідають народні анекдоти. Добридником
назвали, очевидно, людину, що віталася словами «добрий день» серед оточення, для якого цей фразеологізм
був незвичним.
Як фонетична різновидність суфікса -ик виступає -їк
у прізвищах з основою, закінченою на ]": Лдїк, Мйїк,
Рдїк, Саїк.
Виражаючи такі різноманітні відтінки значення, суфікс -ик (-їк) має разом з тим щось спільне, що виступає в усіх, утворених за його допомогою прізвищах, —
значення особи.
-ик-а. Суфікс цей непродуктивний, утворено з ним
усього кілька прізвищ, які становлять 0,05%. Два з них,
а саме: Галазйка і Галандзйка є, мабуть, різновидностями одного прізвища. Походження його важко пояснити.
Прізвище Федорйка — зменшене від Федір, а Мандрйка,
якщо не утворене лексико-семантичним способом від
назви страви — (Грінченко, II, 404), то може бути віддієслівного походження й означати людину, яка любить
мандрувати. Нарешті, прізвище Тупика виглядає як
атрибутивне.
-ил- (-ил-а, -ил-к-о, -ил-о, -іл-о). Прізвищ із цими
різновидностями суфікса -ил- 66, тобто 0,71%. Багато
уваги приділяє їм В. Сімович. На його думку, прізвища
ці утворилися з дієприкметників минулого часу. Аналогічні утворення існують також у мовах чеській, сербохорватській, словацькій, польській і російській. Виражають вони відтінок іронії (зв'язаний з формою середнього роду) та згрубілості. Згодом за допомогою суфік130

сів -ило, -ало стали утворюватись подібні назви не тільки
від дієслівних основ, але й від інших частин мови 28 .
З суфіксом -ил-а у нас записано три прізвища: Путйла, Фучйла і Чічйла.
Суфікс -ило (-іло) утворює насамперед згрубілі назви
осіб від дієслів: Борйло, Броїло, Бурчйло, Держйло,
Журило, Зорило, Колотило, Коптило, Кормило, Косило,
Маіло, Морочило, Синило, Шумйло, Шутйло. По-друге,
за допомогою цього суфікса утворився ряд згрубілих
назв від іменників: Бедрйло, Гречйло, Іванйло, Гузйло,
Марчйло (від Марко), Решетило. У ряді випадків твірна
основа прізвища на -ило неясна: Бунзйло,
Гапачйло,
Зузйло, Курдйло, Чувйло. Це теж згрубілі чи зневажливі назви осіб, які, хоч незрозумілі для «ас сьогодні,
були цілком ясні для тих, хто їх придумав і для тих,
хто їх одержав у свій час. Від іменників з суфіксом
-ило походять також утворені лексико-семантичним способом прізвища Мотовило і Шалавйло.
Суфікс -илко являє собою поєднання суфіксів: -ил-к-о.
Отже, це прізвища, утворені первісно за допомогою
-ило, а пізніше «здрібнені» суфіксом -к-о. Так виникли,
треба думати, прізвища Котйлко, Неїлко, Топйлко,
Ходйлко, Ціпйлко, Шумйлко, Ярмйлко. Деяким із них
відповідають незменшені, наприклад, Топило, Шумйло.
-им. Прізвищ з цим суфіксом небагато (0,09%), і будова їх не зовсім ясна; елемент -им умовно називаємо
суфіксом. Він виступає у прізвищах Билйм, Борйм, Бугрйм, Будим, Булйм, Гудим, Кудйм, Сулйм, Фулйм.
Деякі з цих прізвищ зустрічаються і з закінченням -а:
Гудйма, Сулйма. Можливо, що останні треба розглядати як форму родового відмінка.
-ин. Іменниковий суфікс -ин виступає всього в кількох прізвищах, утворених лексико-семантичним способом: Волошин, Грузин, Литвин, Русин, Сербин, Слов'янин, Турчин, Угрин. Вони означають походження за національністю. Зрідка за допомогою цього суфікса виражається походження з якогось населеного пункту, як
у прізвищі Керечанйн (від назви с. Керецьки, Зк), або
соціальний стан: Челядин. Іменниковий гуфікс -ин не
28
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можна змішувати з суфіксом -ин присвійного прикметника, за допомогою якого утворена досить значна кількість прізвищ. Але про деякі прізвища не можемо впевнено твердити, до якого типу вони належать: до іменникового чи прикметникового. Неясними є, наприклад,
прізвища Аркатин, Галатйн, Полянчин, Сточанйн, Шегедйн. Можливо, що прізвище Галатйн (також Галацин) означало походження з м. Галаца, Полянчин —
з Поляни (Зк), а Сточанйн — з села Токів (Токи, Тр).
Прізвище Шегедин співзвучне з назвою міста на Угорщині, але воно може бути і присвійним прикметником
від прізвища Шегеда, як і Аркатин від Арката, а Галатйн від Галата. Вивчення мікротопоніміки України допоможе в ряді випадків установити непевний зв'язок
між назвою місцевості й прізвищами на -ин, -анин. Прізвища з іменниковим суфіксом -ин становлять приблизно 0,08%.
-ин-а. Іменниковий суфікс -ина зменшений, з виразним відтінком зневажливості або співчутливості: «шевчина» — поганенький швець, «учителина» — бідний,
малоавторитетний учитель, «хатина» — невелика бідна
хата. Такий самий відтінок мали і прізвиська (згодом
прізвища), утворені за допомогою цього суфікса. Прізвищ на -ина записано 55, тобто 0,59%- Значна частина
їх походить від власних імен: Грицйна, Демчпна, Іванйна, Ільчйна, Космйна, Костйна, Михалйна, Павлйна, Савйна, Сенйна (від Сень), Сенчйна (від Сенько), Стасйна, Стецйна, Тимчйна, Федйна, Федорйна, Харчйна (від
Харко), Яковйна, Яцйна.
Низка прізвищ на -ина утворена від прізвиськ: Вовчйна, Дідйна, Дудйна, Зятйна, Косйна, Плахтйна, Шалйна (від прізвища Шала), Щербина (від Щерба).
Деякі прізвища утворені від назви професії (заняття,
посади): Войтйна, Кучерйна. В окремих випадках твірна
основа неяона: Порцйна, Сецйна, Токмйна.
Наголос у прізвищах на -ина завжди на передостанньому складі.
-ир, -ир-а. Прізвищ з цими суфіксами небагато —• 15
(0,16%). У більшості їх елемент -ир тільки умовно називаємо суфіксом. Як суфікс він виступає у прізвищах
Бригідйр, Гладйр, Чубйр. Будова інших прізвищ на -ир
неясна: Букйр, Коцупйр, Сондйр. Прізвище Бобир збігається з назвою риби (асегіпа гозвіса) (Грінченко, І, 77),
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а прізвища Магйр і Могйр можуть бути здеформованим
словом «мугир». Таким чином, усі три можна вважати
утвореними лексико-семантичним способом.
Ще менше ппізвищ на -ира: Прохйра, Сковйра, Цюпйра, Чупйра, Шковйра. Значення і походження твірної
основи неясне.
-ис. Прізвищ на -ис усього десяток (0,10%): Гддис,
Кордис, Кбтис, Кредис, Матис, Парне, Пдмис, Пурис,
Серкйс, Чупйс. Прізвища ці, мабуть, різноманітні за будовою й походженням. Важко сказати, чи є в якомусь
із них суфікс -ис. Важко збагнути, яким чином стало
українським прізвищем слово Ларис, співзвучне з іменем
троянського царевича. Пурис нагадує єврейське «пуриц» — пан, багатій, прізвища Кредис, Кордис, Помис дозволяють виводити їх із латинської мови, Матис
походить, можливо, від імені Матей, а, нарешті, Серкйс
і Чупис зовсім неясні. Винятками можна вважати прізвища Годис і Котис, які могли бути утворені від дієслів
(«годити», «котити»), а також Малис — від прикметника «малий».
-ись. Це демінутивний непродуктивний суфікс. За допомогою його утворено декілька зменшених форм імен,
які стали прізвищами: Гаврись, Гурись (від Гурій), Лаврись, Максйсь. Деякі прізвища утворилися від іменників — загальних назв — Лудись, а інші — від прикметників, напр., Тупись. Найбільш поширене прізвище на
-ись 'неукраїнського походження — Форись, утворене від
німецького Уоггеііег, що прийшло до нас у польському
оформленні (їогуіагг, Гогуз; Вгйскпег, 126). Кількість
прізвищ на -ись невелика — 0,07%.
-иськ-о. Таку саму кількість становлять прізвища,
утворені за допомогою згрубілого суфікса -исько. Походять вони переважно від власних імен: Гнатйсько, Максйсько, Сйвйсько, Сенйсько (від Сень), рідше від іменників — загальних назв: Ковалйсько, Королівсько. В одному випадку твірна основа для нас неясна: Утрйс(ь)ко.
У діалектній вимові деякі з цих прізвищ мають у суфіксі
звук с непалатальний: Ковалйско, Сенйско.
-ит-а. З цим непродуктивним суфіксом записано три
прізвища: Малйта, Могорйта і Рикйта. Можливо, що
перше утворилось від прикметникової основи. Про друге
нічого не можна сказати, а третє може бути здеформованим варіантом утвореного лексико-семантичним спосо133

бом прізвища Рокита. Прізвища ці близькі до прізвищ
на -іта, про які буде мова далі.
-их. Усіх записаних прізвищ на -их п'ять (тобто
0,05%). Утворені від власних імен прізвища Ваврих
і Гаврих свідчать про згрубіле значення суфікса -их.
Значення його — повна протилежність до суфікса -ись:
Лаврись, Гаврись. На жаль, інші прізвища на -их не
піддаються морфологічному аналізу, тому нічого не можемо сказати про прізвища Пюлих і Темих. Останнє
з прізвищ на -их — це Чернйх, яке можна розглядати
як утворене за допомогою суфікса -их від прикметникової основи (подібно як утворене з суфіксом -иш:
Чернши), але можливе також російське походження
його з прізвищ у формі родового відмінка множини
на -мх.
-их-а. За допомогою цього суфікса утворилися в українській мові назви жінок від імені, прізвища або професії чоловіка: Іванйха, Шкуратйха, Шевчиха. Записано
всього п'ять прізвищ: Балйха (від прізвища Бала), Василйха, Данилйха, Костйха, Малйха (від прізвища Малий).
-иц' -а. Суфікс -иц' -а в українській мові досить
продуктивний і багатозначний. Він може виражати;
а) пестливість — «вербиця», «травиця», «сестриця»;
б) служити засобом конкретизації простору — «околиця», «границя»; в) бути засобом оформлення матеріального значення кореня слова — «кислиця», «гнилиця*;
г) утворювати назви жінок («колгоспниця», «робітниця»),
і д) самок («вовчиця»).
Прізвища, утворені за допомогою цього суфікса,
становлять 0,3%.
Зменшено-пестливе значення мали прізвища, утворені
від власних імен: Іванйця, Лук'янйця, Петрйця, Романйця, Стефанйця, Федйця.
Позитивне чи негативне емоціональне забарвлення
прізвища, утвореного від прикметника, залежить не від
суфікса -иця, а від значення основи. Позитивну характеристику виражало прізвище Добрйця, негативну —
Тупиця. Ряд прізвищ на -иця виник лексико-семантичним способом від іменників на -иця, напр., Візниця,
Гнилиця, Квасниця, Киселиця, Мазниця, Сириця, Телйця. За цією моделлю виникли і прізвища Крушанйця,
Саджанйця, Смужанйця, Сушениця. Не зовсім ясне зна134

чення прізвища Белйця. Прізвище Панйця мало, очевидно, не зменшене чи пестливе значення, а означало «великого пана». Від дієприкметника утворилося прізвище
Пришлйця, що мало значення «чужа людина», «людина, що прийшла звідкись».
-ич, -анич. З патронімічними суфіксами -ич, -анич
записано в нас коло двохсот прізвищ (2,15%). Вони
бувають утворені:
а) від чоловічих імен: Антбнич, Гавлич, Гришканич,
Ілйнич, Йонич, Кйрич, Кбстич, Кузьмич, Лукйнич, Малетич (від Мелетій, з первісного *Мелетич), Микулич,
Милянич (від Омелян), Павлич, Петрйнич, Петрич, Савич, Сенич, Семканич (від Семко, Семен), Ульянич,
Федичканш, Хомич, Якубич, Яцйнич;
б) від жіночих імен: Аннич, Веклич, Вірич, Ганич,
Гафич, Дбмнич, Дорбтич, Зінич, Касенич, Катрич, Кулйнич, Магдич, Маргітич, Марйнич, Мартич, Марунич,
Марухнич, Мбтрич, Наталич, Одарич, Оленич, Пазйнич,
Паращич, Улич (від Уля, Уляна), Феннич, Хймич, Хрйстич, Ярйнич;
в) від прізвиська (прізвища) батька або від назви
матері: Байдич, Балич, Ватрич, Вдбвич, Вербич, Вовканич, Волбвич, Ворбнич, Гйрич, Гдйдич, Гбйнич, Губич,
Драбич, Дубанич, Дубич, Дудич, Думич, Дупелич (від
прізвища Дупель), Зозулич, Кибальчич, Ключич, Криванич, Лагбдич, Морквин, Пироганич, Підкбвич, Погбдич,
Рееич, Рйбчич, Рогулич, Сливканич, Софілканич, Фандич, Хоркавич, Чаплич, Чубич, Шйлич;
г) від назви місця проживання або походження: Долйнич, Ратич (від річки Рати), Устянич (с. Устя).
Складний суфікс -анич виступає головним чином
у прізвищах, утворених від поширених на Закарпатті
назв жінок на -аня, наприклад, дружина Пирога — Пирога ня, а син її — Пироганич.
Один із носіїв прізвища на -чич твердив, що прізвище, його сербського походження, бо прізвища такі типові
для сербів. Немає сумніву, що сербських прізвищ на
-чич значно більше, ніж українських, але немає й підстав усі такі прізвища вважати неукраїнськими за походженням. Від українських прізвищ Кибалка, Рибка,
Парашка, Синиця патронімічні прізвища з суфіксом -ич
не могли утворитися інакше, як саме у формі Кибальчич,
Рйбчич, Паращич, Синйчич.
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-ичк- (-ичк-а, -ичк-о). Прізвища з цими суфіксами
мають демінутивний характер. Прізвища на -ичк-а утворені переважно лексико-семантичним способом: Музйчка, Паляничка, Теличка, Тупйчка. Прізвища на -ичк-о —
це демінутивні форми власних імен: Павлйчко, Петрйчко, Федорйчко, Юрйчко. Одне тільки серед них прізвище не утворене від імені: П'ятнйчко, що виникло, напевно, від первісного П'ятнична. Прізвища на -ичк-а,
-ичк-о становлять 0,1'%.
-иш. Прізвища на -иш, утворені від власних імен,
мають демінутивне значення: Гаврйш, Данйш (від Данило), Павлиш, Станиш (від Станіслав), Хйриш (від
Харитон).
Інше значення мали прізвища, утворені від прикметників: Гардиш (польське Нагсіу — гордий), Гладиш,
Голиш, Малиш, Чернйш, Чорниш. Суфікс -иш виражає
тут субстантивацію прикметникової основи. Прізвища
такі мають атрибутивне значення.
Неясним залишається шлях утворення таких прізвищ, як Відмиш, Вендиш, Гавдйш, Гелиш, Гентиш, Курдиш, Кутйш, Мариш. Мало правдоподібним видається
здогад, що деякі з них можуть бути скам'янілими формами дієслів V 2-й ос. одн. тепер, часу: Відмиш (від
«відьмити»), Вендиш (від пол. туесігіс, луесШзг), Кутиш,
Мариш, Радиш. Останнє з них походить скоріше від
південнослов'янського власного імені Радо.
Прізвище Яриш — це, на нашу думку, здеформоване
первісне Яріш (род. Яроша). І, навпаки, записане на
Львівщині прізвище Містіш могло утворитися з первісного Містиш, а це, в свою чергу, з давнішого *Містич —
міщанин, житель міста.
Прізвища на -ич становлять 0,3%' суфіксальних утворень, хоч, як видно, не всі з них справді утворені за
допомогою суфікса -ич.
-ишк-о. Складний суфікс, утворений з попереднього
-иш- у з'єднанні з демінутивним суфіксом -к-о. За допомогою його утворено всього кілька прізвищ: Малишко
(від існуючого Малиш), Острйшко, Петрйшко; становлять вони 0,03%.
-ищ, -ищ-е. За допомогою цього згрубілого суфікса
утворилися прізвища Сенищ (від імені Сень), Данйще,
Павлйще, Петрйще. Усі утворені від власних імен. Становлять 0,04%.
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-івк-а (-овк-а). Суфікс -івк-а дуже продуктивний для
утворення топонімічних назв, зате у прізвищах зустрічається рідко. Переважно ці прізвища утворені лексикосемантичним способом від зменшених іменників — загальних назв, як Вишнівка, Підківка, Стодівка (від
«стодола» — клуня). За цією моделлю виникли також
Івасівка, Соснівка (може, від топонімічної назви) і Феновка (утворене від жіночого імені Фенна). Становлять 0,06%.
-іг-а. Виступає цей суфікс, власне, тільки в одному
прізвищі Черніга з давнього ЧернЬга (паралельно існують також прізвища Чернега і Чорнега). Два інші
прізвища на -іга неясного походження. Прізвище Шу~
ліга — це, може, фонетичний варіант прізвища Шуліка, а Штеліга іншомовного походження (пор. пол.
82І:а1и§а, нім. Зіеііаде). Всі прізвища на -іг-а становлять 0,03%.
-їй. Суфікс -їй брав досить активну участь в утворенні українських прізвиськ і прізвищ. Записано 185
прізвищ із цим суфіксом, що становить 2,1%. Прізвища
на -ій. утворювалися:
а) від дієслівних основ, виражаючи назву діяча, в
якій іноді досить виразно звучить негативне емоційне
забарвлення: Багрій, Басій, Буцій (від «буцати»), Бучій («бучати»), Вертій, Гасій, Гладій, Дудлій, Жирій,
Завалій, Зарубій, Красій, Криклій, Крутій, Лупій, Мазій, Надточій, Палій, Парій, Передерій, Плаксій, Ревій,
Скоблій, Скубій, Стогній, Сурмій, Теребій, Топчій, Трубій, Хорій, Циганій, Черній, Чорній, Чухрій, Шептій,
Шматій;
б) від чоловічих імен: Дахній (від Дахно, Дасій),
Дацій (Даць, Дацко), Карній, Киндій (від Акиндин),
Кузій (від Кузь, Кузьма), Павлій, Пилипчій, Стецій,
Хомцій (від Хомцьо, Хома), Яцій (Яць, Яків);
в) від жіночих імен: Галій, Гапій (від Гапа, Гапка),
Дарій, Дзюбій (від Дзюба),' Мариній, Марусій, Марушій, Пазій, Палажій, Парацій і Паращій (від Парашка), Таній і Тацій (від Таня, Таця), Химій (від Хима).
Якщо прізвища (первісні прізвиська) з суфіксом -ій,
утворені від чоловічих імен, мали демінутивний характер, то такі самі прізвища від жіночих (переважно
зменшених, дівочих) імен мали інше значення: вони
означали або сина (може, нешлюбного) Галі, Марусі
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чи Хими, або були насмішливими прізвиськами, якими
село наділило парубка, що залицявся до дівчини;
г) від іменників — загальних назв: Бабій, Бедрій,
Бородій, Бугрій, Гарматій, Гелетій (від «гелета» — міра, бочка), Толовій, Гудзій, Гулій (від «ґуля», звук г
проривний), Дверій, Дєбрій, Дроботій (від прізвиська
Дробот, але могло виникнути і як віддієслівне від «дооботіти»), Зорій, Капу стій, Козій, Коробій, Коростій, Курій, Кучмій, Мамій, Маслій, Парубій, Плахтій, Рабій,
Рибій, Смолій, Стеблій, Стегній, Ужвій (від «ужва» —
вужівка), Хоптій, Цебрій, Чаплій, Чолій, Чубій, Чупрій,
Щербій.
Більшість прізвищ цієї групи вказує насмішливо на
якусь характеристичну ознаку носія, наприклад, Бородій — «людина з бородою», Толовій — «з великою головою», Кйпустій — «любитель капусти», Лабій —
«лабатий», тобто з великими ногами чи руками, Мамій — «мамин синок», Плахтій — мабуть, те саме,
що й Бабій, Щербій — «щербатий» — без переднього
зуба.
Але такий відтінок значення мають не всі відіменникові прізвища на -ій. Гарматій — те саме, що «гармаш» — артилерист; можливо, що Дверій, Гелетій, Коробій, Цебрій, Чаплій — були жартівливими назвами
ремісників, що виготовляли двері, гелетки, короби, цебри, чаплії. Можливо, що Бугрій — той, що жив на бугрі, Дєбрій — у дебрі, а Скалій — прізвище, що вказувало на походження з міста Скали (Тр);
д) від прикметників: Добрій, Капшій (від «капшивий» — брудний, неохайний), Мокрій, Ясній. Виражали
ознаку носія прізвища;
є) від службових слів: Ледвій (від «ледве»), Цабій
(від «цабе»);
є) прізвища, неясні значенням і будовою: Аранжій,
Армій, Балій (чи ие від старослов'янського «балии» —
лікар?), Бугій, Галанджій, Губрій, Гульчій (може, від
«гулька?»), Гуржій, Жигілій, Жуплій, Кащій, Ковцій,
Свачій, Сісмій (чи не від західного діалектного «сі
смій» — смійся?), Хоній, Чалабій, Шкандрій, Шкурупій.
Між прізвищами на -ій трапляються й окремі прізвища іншомовного походження, зокрема мадьярські:
Брдвдій, Брбдій, Торопій. Вони і наголосом відрізня-
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ються від українських, які майже без винятку мають
наголос на суфіксі.
Прізвища на -ій близькі до деяких прізвищ на -іль
і в окремих випадках утворюють паралельні варіанти:

Бугій і Бугіль, Гудзій і Гудзіль, Дубій і Дубіль. Пріз-

вище Кужій дуже близьке до загальної назви «кужіль»,
від якої, мабуть, утворене.
-ійськ-о ми відмітили тільки в одному прізвищі Савійсько.
-іль (-оль), -ель. Прізвищ з цими суфіксами всього
десять (0,13%), проте вони досить різноманітні. Маємо,
по-перше, прізвища з суфіксом -оль, в якому звук о не
чергується з іншими голосними: Сердоль, Смдголь, Судоль, Фіголь; по-друге, прізвища на -оль, які в іншому
варіанті мають -іль: Рйголь і Рйгіль; по-третє, прізвища, в яких у суфіксі -іль у непрямих відмінках виступає чергування з є: Чечіль, род. Чечеля; Чупіль, род.
Чупеля; по-четверте, прізвища на -іль, в яких і зберігається і в непрямих відмінках: Пігіль, род. Пігіля;
Свйстїль, род. Свйстіля; Чйкіль, род. Чйкіля.
Історично це два первісні суфікси -оль і -ель, в яких
у загальних назвах української мови відбувається чергування з і: «мозіль», «мозоля»; «важіль», «важеля».
У прізвищах, утворених із цими суфіксами, значення
твірної основи переважно незрозуміле, внаслідок чого
чергування голосних, як правило, не практикується, щоб
зберегти єдність основи.
-ір. На -ір закінчуються прізвища: Гашнір, Кулешір,
Михір, Шахнір, а також утворене лексико-семантичним
способом — Кушнір. Останнє німецького походження
(КдігбсЬпег). Не виключена можливість німецького походження прізвища Гашнір (вимовляється з г проривним) можливо, що воно утворене від дієслова ^азсЬеп —
шипіти, пінитися. Якщо суфікс -ір не український, то
цікаво, що за його допомогою утворилося прізвище Кулешір від української основи. Нічого не можемо сказати
про два останні прізвища на -ір. Становлять вони
0,05%.
-іст (-іст-а) виступає у прізвищах Цимбаліст і Цимбаліста. Існують також утворені з цим суфіксом прикметникові прізвища Басістий, Капелістий, Органістий,
Цимбалістий, утворені від первісних іменникових. Семантично всі вони близькі: виражають таке чи інше
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відношення до спеціальності музикантів. Але є ще одне
прізвище на -іст, що виражає зовсім іншу спеціальність: Кабаніст. Воно являє собою ще один яскравий
доказ майстерності українського народу в утворенні насмішкуватих прізвиськ. Прізвища на -іст становлять
0,06%.
-іт (-от) служить в українській мові для утворення
назви дії від дієслівної основи: «стукіт» — «стукоту»,
«клекіт» — «клекоту», «скрегіт» — «скреготу». За допомогою цього суфікса утворилося з десяток прізвищ
(0,1%), а саме: Бдвкіт, Дребіт, Дребот, Дрббот, Дуркот, Трескот, Туркот, Цекот, Ціркот, Шкробіт і Шкрббот. У більшості цих прізвищ немає чергування о з і,
а зберігається етимологічне о також у закритих складах.
-іт-а. Прізвищ на -іт-а всього шість (0,06%), причому три з них, мабуть, польського походження: Баніта
(пол. Ьапііа — людина, засуджена на вигнання, «ізгой»), Курпіта і Мазовіта, що вказували, можливо, на
походження з польських діалектних територій (Кигріе,
Маго^зге). Про інші три прізвища — Околіта, Рекіта
і Чорпіта не можна нічого певного сказати.
-к- (-к-а, -к-о). Суфікс -к- один із найпродуктивніших в українській мові. За допомогою його утворилося
коло дев'ятисот прізвищ (9,54%), крім тих, що дорівнюють незменшеним загальним назвам. З них приблизно одну третину становлять прізвища на -к-а і дві третини — прізвища на -к-о.
Суфікс -к-а може утворювати іменники незменшені
(«казка») і зменшені («собачка»). У свою чергу, незмєьшені іменники на -к-а можуть мати цілу низку різноманітних значень: виражати жіночий рід («голубка»),
предмет дії («примітка»), дію («бійка»), назву предмета за його ознакою («білка») й ін. На матеріалі прізвищ, крім тих, що утворені лексико-семантичним способом, проведення такої семантичної класифікації майже
неможливе, бо ми не знаємо, яке лексичне значення
мала більшість твірних основ. Так, не розуміємо прізвищ Бідзіка, Джйчка, Зобка, Лехмінка, Пйрка, Туліка,
Турубка, Фулавка, Чйнка й ін. Можемо тільки виділити
прізвища, в яких суфікс нашаровується безпосередньо
на кореневу морфему, і ті, де перед -к- є інші суфікси.
Таким чином одержимо такі групи: а) Бучка, Гевка
(від слова «гев»), Геречка, Джйчка, Зубка, Лишка,
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Лушка, Маяка, Нйчка, Погйбка, Погорілка, Рйчка, Ріиіка, Сожка, Стопка, Телька, Турубка й ін.; б) -ал-к-а:
Дригалка, Крижалка; в) -ан-к-а: Варянка, Вов'янка,
Окулянка, Росолянка; г) -ем-к-а: Куземка; д) -им-к-а:
Кузймка; є) -ін-к-а: Лехмінка, Семінка; є) -ов-к-а: Постолбвка; ж) -уч-к-а: Куючка; з) -уш-к-а: Бакушка.
Прізвищ, в яких суфікс -к-а має демінутивний характер, значно більше. Вони утворилися лексико-семантичним способом від зменшених (пестливих) власних імен
і від зменшених загальних назв (можливо, первісних
прізвиськ). Серед прізвищ, утворених від імен, маємо
імена чоловічі і жіночі: Ганйчка, Гнатйнка (від Гнатйна), Лучка, Масютка, Микйтка, Паранька, Савка, Савулка (від Савула), Хпмка. Від зменшених загальних
назв виникли прізвища: Бандурка, Барилка, Владйчка,
Восвідка, Гнйдка, Головка, Горстка, Губка, Гунька, Дубинка, Дудка, Жилка, Жмінка, Забавка, Завадка, Кукурудзка, Кулішка, Лебідка, Липка, Музйчка, Неділька,
Підошбвка, Половинка, Ріпка, Сйлка, Сметанка, Сокирка, Соломка, Солонинка, Халявка, Цибулька, Цюпка,
Цяпка, Чубка (від прізвища Чуба), Шкурка.
Прізвища з суфіксом -к-а могли утворюватися також
від: а) прикметникової основи: Гордутка, Лиска (від
«лисий»), Сивулька; б) від звуконаслідувального слова
або від вигука: Гевка, Кукурічка.
У прізвищах Джебка, Пунька, Чачка, Чилінка, Чубірка, Шалабавка основа неясна.
Ще більшу різноманітність бачимо серед прізвищ
на -к-о. Тут виділяємо такі групи:
а) прізвища, утворені від апелятивів (загальних
назв), в яких флексія -о появилась на місці первісного
-а для відрізнення прізвища від загальної назви. Шлях
до цієї заміни йшов, можливо, через форму вокатива,
яка згодом закріпилася у функції номінатива. Це, наприклад, прізвища Байко, Балко, Бричко, Ворожко, Галушко, Дерев'янко, Копійко, Лелеко, Люлько, Лялько,
Маслянко, Мережко, Полотнянко, Портянко, Редько, Рибалко, Сироватко, Сливко, Червінко, Швайко; такі самі
прізвища утворювались і від зменшених загальних
назв: Березко, Букатко, Головко, Годинко, Діжечко,
Дубинко, Калюжко, Кобилко, Лапко, Музйчко, Овечко,
Сокирко, Соломко, Суремко, Тернинко, Цибулько, Шийко, Щербинко й ін.;
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б) другу групу становлять прізвища, в яких суфікс
-к-о появився на місці первісного -ок. Обидва ці суфікси синонімічні, і заміна одного другим буває і в загальних назвах, напр., «браток» і «братко». Прізвищ,
закінчених на -к-о, яким в апелятивах відповідає -ок,
досить багато. Можна думати, що й ця заміна служила
засобом відрізнення власної назви від загальної. Маємо
такі прізвища цього типу: Бичкб, Бохднко, Братко, Бузько, Бучко, Ватажко, Вдвчко, Волооко, Гордшко, Жеребко, Живдтко, Жолдбко, Звірко, Зубкб, Кийкд, Кожушка,
Корблькб, Литвинко, Ляшко, Носко, Огрйзко, Озймко,
Предко, Рачкб, Рожкб, Сніжко, Циганко, Ціпко, Черепко;
в) третя група — це прізвища, утворені лексикосемантичним способом від зменшених власних імен з
суфіксом -к-о: Андрійко, Андрушко, Антдшко, Архйпко,
Василько, Веремійко (від Єремія), Власкд, Гаврйлко,
Гаврйшко, Гнаткд, Гордійко, Гринькб, Данйлко, Дацькб,
Дмитерко, Захарко, Івашко, Кирйлко, Климко, Кбстко,
Крисько, Криштбфко, Курилко, Лавірко, Лазбрко, Лесько, Назарко, Наумко, Овдійко, Оверко, Олесько, Онйсько, Онуферко, Павелко, Прднько, Сайко, Сенько, Сипко, Тимкд, Тишко, Троцькд (від Трохим), Федірко, Феськд, Харкд, Химкд, Яремко, Яцькд;
г) прізвища, утворені від дієслівних основ як назви
діючої особи: Гулько, Дзямко, Дмишко, Жмуркб, Закурко, Засядько, Капкб, Кивкб, Кладькб, Мдлчко, Настобурко, Недомірко, Огорілко, Перетятько, Порбдько,
Слинько, Смалькб, Смішко, Стбйко, Сушко, Храпкд,
Чуйкб, Шепбтько, Шкроббтько;
д) прізвища — атрибутивні назви, утворені від прикметників: Бількб, Буйкб, Велйчко, Глушко,
Голько,
Горбаткб, Дичко, Зеленко, Корячко (від «корячкуватий» — кривий), Кривко, Лиско, Малкб, Понурко, Похйлько, Рижкб, Сірко, Сліпкб, Хорбшко, Цибкб (від «цибатий»), Шестопалько (від «шестопалий»).
є) невелику групу утворюють прізвища, що виникли як назва людини від якогось часто нею вживаного слова: Гевкб (від слова «гев»), Гдпко (від «гоп»),
Собкд, Фитькд (від «фить»), Хайкд (той, що на все
каже «хай»), Цейкб (від слова «цей»; прізвисько, надане на території, де цей займенник не вживався).
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є) прізвища, утворені лексико-семантичним способом
від зменшених іменників — загальних назв: Желізко,
Злдтко, Колінко, Копйтко, Корйтко, Маселко, Осаулко,
Очеретко, Черевко.
Осторонь стоїть декілька прізвищ на -к-о іншої словотворчої будови, як Возгречко (можливо, із складного
*Возигречка), Забірно (що живе «за бором»), Небйбко
(неясної будови), Піяйко (з пол. «рц ]азко»).
-л-о генетично той самий суфікс, що в прізвищах на
-ал-о, -ил-о, тобто походить від дієприкметників середнього роду мин. часу 2 9 . Проте виділяємо його окремо,
бо, по-перше, не всі прізвища на -ло утворені від дієслівної основи, а по-друге, вони мають також інший
відтінок значення. Якщо в прізвищах на -а-л-о, -ай-л-о,
-и-л-о відчувається зневажлива назва діяча, то ці прізвища утворені на зразок таких іменників, як «рало»,
«пійло», «згребло», «шило», що означають предмет
(знаряддя), за допомогою якого відбувається дія. Прізвищ цих небагато, всього десять, що складає 0,1%. Це
прізвища Жогло, Звізло, Кдйло, Скдблд, Стисло, Тягло,
Фейло, Хаблд, Огрйзло. Більшість їх утворена від дієслівної основи: «жог» — «жегти», «звезти»,, «койлити» 30, «скоблити», «стискати». Означали вони, думаємо,
те, чим жгуть (палять), скоблять, койлять, стискають,
тягнуть. Неясні своєю основою прізвища Фейло, Хаблд.
-м-а. За допомогою цього суфікса утворилися прізвища Бучма, Кйчма, Кошма, Крйзма, Шо(у)турма, Буріла. Становлять вони 0,06%. Суфікс -м-а (-ьм-а) давно
непродуктивний в українській мові. Утворений за його
допомогою іменник «відьма» підказує, що іменники такі
творилися від дієслів. Можливо, що Бучма і Кичма виникли від дієслів «бучати» і «кичитись». Походження
інших залишається неясним.
-н'-а знаходимо тільки в двох прізвищах: Березня
і Комашня. Іменник «комашня» має в українській мові
збірне значення. Можна думати, що і друге прізвище
мало таке саме значення, тим більше, що обидва записані в одній області (Хм), хоч у літературній мові такий іменник невідомий (збірні «березняк», «березина»).
29
Див. В. С і м о в и ч, Українські йменники чоловічого роду
на -о..., стор. 326—327.
30
«Койлити» — звивати линву (Грінченко, II, 267).
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Прізвища на -'о. У західній частині України досить
поширені прізвища, закінчені на -о з попереднім м'яким
приголосним, наголошені на закінченні або на передостанньому складі. Таких прізвищ у нашому матеріалі
57 (0,61%). Найбільше серед них зменшених і пестливих
форм власних імен: Базьд, Бедьб (з Бенедьо, Бенедикт),
Ваньб, Васьд, Гавдьо (від Гавдентій), Гаврильд, Гнатьб,
Даньб, Зінцьо, Іватьб, Ізьб (Ізидор, Сидір), Ільтьо
(Ілля), Кузьо (Кузьма), Луньб (можливо, від Павлуньо
або Михайлуньо), Маньо (Мануїл), Матійцьо, Мильо
(Омелян), Павцьо, Сеньб, Стасьб, Федьб, Яньб, Иремцьо.
Як зазначає В. Сімович, такі зменшені форми імен
почали утворюватися в західній частині України в XV ст.
Склалися вони, на його думку, під впливом інших власних імен на -о, паралельно до жіночих власних здрібнілих імен на -я. «Справа в тому, що в українській
ономастиці є декілька імен із спільним пнем для чоловіків і жінок (Антін — Антоніна, Олександр — Олександра), і треба думати, що ймення на -ьо виринули
насамперед у цій групі чоловічих імен на основі такої
асоціації чи пропорції: Зіновія — Зіновій—Зіня — Зіньо» 31 .
На зразок цих зменшених імен виникли також прізвища, утворені від прикметників, як Горбацьб, Гладьб,
Худьо та від іменників — загальних назв: Бпцьо, Брйльо
(можливо, що це зменшена форма від прізвища Брилйнський), Гарапцьо (від прізвища Гарапа), Гузьб, Гульб,
Кдцьо (від «котик»), Лемцьо (від «лемко»), а нарешті
від зовсім неясних основ: Вальб, Гедьб, Зальб, Кедьо,
Кеньо, Міндзьо, Туркацьб, Цільб, Шленьб. Виникнення
таких прізвиськ (згодом прізвищ) зв'язане з невідомими
нам обставинами, але в кожному випадку вони являють
собою зменшено-пестливу назву. «Можливо, — пише
В. Сімович, — що на їх повстання в нас, крім аналогії
до інших іменників на -о, вплинула й польська мова;
(аналогічні імена, не тільки власні, а й загальні, є і в
сербохорватській мові: Ьгасо, Косо (—Костьо), яка
32
знає такі здрібнілі іменники» .
31
В. С і м о в и ч . Українські йменники чоловічого роду на -о...,
стор. 361.
32
Т а м ж є, стор. 362—363.
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Зменшеним іменам типу Зіньо, Лесьо, Кузьо, а також
іншим пестливим назвам на -'о відповідають скорочені
власні імена й назви на м'який приголосний (д\ з', н",
с', т\ ц'), які теж у багатьох випадках когноміналізувались (ставали прізвищами). Таких прізвищ у нас зафіксовано 53, тобто 0,57% .Серед них: Кудь, Рудь, Федь,
Швидь, Шкредь, Дузь, Кизь, Кузь, Пузь, Гринь, Пронь,
Стень, Кресь, Кісь, Крись, Лесь, Мись, Мусь, Пось, Цись,
Куть, Шовть, Шпить, Коць, Луць, Миць, Проць, Стець,
Тимоць, Штець.
-об-а. Малопродуктивний суфікс -об-а служить для
утворення іменників, що виражають опредмечену дію:
«жадоба», «шаноба». Для утворення прізвищ він використовувався рідко, про що свідчить наявність усього
трьох прізвищ на -оба: Захоба, Конбба, Сірбба. Ні одне
з них не утворене від дієслова; отже, вони не мають
такого значення, як уживані іменники.
-ог-а непродуктивний. Виступає він, імовірно, в іменнику «тривога», а прізвищ на -ог-а всього три: Малога,
Прожога, Хандога. Щодо першого з цих прізвищ, то
можна здогадуватись, що воно походить із здеформованого первісного прізвища у формі родового відмінка —
*Малдго. Прізвище Прожога від «прожигати», рос. «прожега». Це слово В. Даль пояснює як «проходимец, ловкий на все, бьівалнй» (Даль, III, стор. 483). Можна,
таким чином, розглядати це прізвище як запозичене
з російської мови. Останнє — Хандога теж запозичене,
але з польської мови. Брюкнер пояснює польське
«спесіо^і» — чистий, як праслово; у старослов'янській
мові «хмдогь» — мудрий, звідси «художній» (Вгйскпег,
178).
-ойк-о виступає тільки в одному відомому нам прізвищі Тихдйко, що утворилося з первісного «тихонько»
(літературне «тихенько»). Перехід нь в й типовий для
33
бойківського діалекту .
-ойн-а. Цей суфікс відмічено теж тільки в одному
прізвищі: Телегдйна. Будова і значення його неясні.
-ок. Цей суфікс з випадним о (з первісного -ьк-, -ьк-)
досить продуктивний. Прізвища з суфіксом -ок утворилися переважно лексико-семантичним способом з імен
33
Див. Ф. Т. Ж и л к о , Говори української мови, К., 1958,
стор. 54; Я- О. П у р а , Говори західної Дрогобиччини, Львів, 1953,
стор. 14.
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та загальних назв. Записано їх 97, що становить 1,54%.
Слова, від яких утворилися прізвища на -ок, мають
зменшене значення. Від зменшених (пестливих) власних
імен утворилися прізвища: Гавришбк, Євтушбк, Даниленок (тут складний суфікс -ен-ок), Йосипбк, Киричбк,
Назарбк, Павлушбк, Павлючбк, Петручбк, Федючбк,
Янушбк.
Зменшений характер мають також прізвища, утворені від загальних назв — прізвиськ: Балушбк (від прізвища Балуш), Бичок, Божок, Братбк, Бурячок, Вовчок,
Гайдучбк, Грибок, Гучбк,. Дзвінок, Дячок, Зубок, Казанок, Козачок, Кулачок, Мазярбк, Мельничбк, Неборячбк,
Пастушок, Пелешбк, Пиріжок, Рибачок, Смичок, Ходачбк, Циганок.
Не мають відтінку зменшеності: а) атрибутивні прізвища, утворені від прикметників: Дичок, Жовток, Карячбк; б) утворені від дієслівних основ: Зрббок, Мацалок, Недоносок, Придаток, Скованок, Чинок; в) утворені
з іменників, які первісно мали зменшене значення, але
згодом його втратили: Збанок, Кавалок, Маршалок, Мішок, Ощйпок, Пахблок, Смуток; г) прізвища неясні за
своїм походженням: Біжбк (чи не варіант до Божок?),
Бальничбк, Оцаток, Пачок, Титйнок.
-ол (-ол-а). На -ол маємо прізвища Вархол, Вйжол,
Гушол, Туркол. Перше з них польського походження
(\уагепо! — бешкетник, бунтівник, \уагсНо1іс — бунтувати), інші, можливо, теж не українські за походженням. Суфікс -ол-а (термін «суфікс» тут, як і в попередньому, вживаємо умовно) знаходимо в ряді прізвищ,
що мали фамільярно-згрубілий відтінок значення. Такими є прізвища Будбла, Верхбла, Квичбла (є прізвища Квич і Квичка), Крайбла (може, потеп а^епііз від
«краяти»), Магбла (є прізвище Мага), Мошкбла (може,
від Мошко), Шмагбла (можливо, від «шмагати» —
«той, що шмагає»). Зовнішньо подібне до них прізвище
Лагбла, але воно становить, мабуть, перекручену старослов'янську форму «глагола», яка стала насмішливим
прізвиськом якогось дячка. Відіменне прізвище Ярмбла
походить від Єрмолай, тому і суфікса тут виділяти не
можна.
Прізвища на -ол, -ол-а становлять 0,16%.
-олт-а виступає тільки в одному прізвищі Собблта
неясного значення й будови.
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-ольк-о суфікс теж непродуктивний, виступає у прізвищі Мандрдлько, утвореному від дієслівної основи,
отже, воно могло означати назву людини, яка мандрувала чи любила мандри (0,01%).
-онь знаходимо теж в одному тільки прізвищі Яронь.
Аналогією до нього може бути польське прізвище Бистронь (автор праці «Магшібка роізкіе»), а це дає підставу вважати його атрибутивним, утвореним від прикметника «ярий» (прикметникове прізвище Ярий теж
існує).
-оньк- (-оньк-а, -оньк-о). Суфікс -оньк- досить продуктивний в українській мові як зменшено-пестливий
(«рибонька», «голубонько»), але за його допомогою виникло всього декілька прізвищ: Галонька (від жіночого
імені), Іванбнько та Федорднько (від чоловічих імен).
Від загальної назви утворилося прізвище Панднько, що
було, мабуть, первісно насмішливим прізвиськом.
-ор-а — зовсім непродуктивний у творенні загальних назв, але послужив для утворення кількох прізвищ.
Одне з них, що. походить від імені, дає підставу вважати
суфікс -ор-а згрубілим. Це прізвище Феджбра. Інші
утворені від неясних твірних основ: Бобдра, Бужбра
(можливо, від Буг), Габбра (може, це прізвисько у формі род. відмінка від імені Габор — Гаврило?), Гогора,
Джиджбра, Маньбра, Мосора, Пацьдра, Содомбра (може, утворене шляхом контамінації з біблійних назв
Содом і Гоморра), Фічбра, Цельбра, Шамббра. Усіх
прізвищ 14 (тобто 0,15%).
ос-, -ос-а, мабуть, неукраїнський. Можна думати про
запозичення з грецької мови, на що вказує прізвище
Гаврйльос. Від неясних основ утворилися прізвища
Педос (наголос на передостанньому складі, що не дозволяє вважати його фонетичним варіантом від імені
Федос) і Турос. Флексію -а має прізвище Ломбса, теж
неясного походження і значення. Прізвища ці становлять 0,04%.
-ось знаходимо у складі прізвищ Братбсь, Павлось,
Пасбсь, Фелось, Ядлось. Можна думати, що -ось •—
своєрідний варіант демінутивного суфікса -усь, утворений внаслідок неправильно зрозумілого намагання говорити орфоепічно, уникати «укання». Прізвище Ядлось
польського походження. Польське запозичення можна
запідозрити. теж у прізвищі Фелось, яке може бути
10*
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здеформованим зменшеним ім'ям Реіиз (від Реіікз).
Прізвища на -ось становлять 0,05%.
-от-а — суфікс, який має в українській мові декілька значень: виступає як емоційно забарвлений почуттям зневаги («злидота», «німота»), має значення опредмеченої дії («робота», «турбота»), виражає абстрактне
поняття («красота», «висота»). Перше значення мали
слова, які в процесі когномінації (перетворення в прізвища) утворили лексико-семантичним способом прізвища Голота, Нищдта, друге — прізвище Робота і, можливо, Дребдта (від «дреботіти», пор. прізвища Дребіт,
Дрббіт); третє значення виступає в прізвищах Красота
і Лихбта. Але ряд прізвищ на -от-а утворений від незрозумілої основи, а через те не можна з'ясувати також
значення (і наявності) суфікса: Бегбта, Бешбта, Бошбта, Гамота (звук г проривний), Гургбта, Джигбта, Ла-

кбта, Шолбта. Усіх прізвищ на -от-а 15, що становить
0,16%.
-ох-а непродуктивний, виступає в емоційно забарвлених іменниках «забрьоха», «мандрьоха», утворених від
дієслів «мандрувати», «забрьохатися». Це зневажливі
назви людини, яка мандрувала, забрьохалася. У прізвищах зневажливий суфікс -ох-а виступає частіше, ніж
в апелятивах: ми записали 8 таких прізвищ. Але від дієслівної основи утворені тільки два: Пальбха (від «палити») і Петльбха (від «петляти»). Не виключено, що
і прізвище Рищбха віддієслівного походження: від дієслова «розчахнути(ся)». Прізвище Васильбха — від
власного імені, Галбха і Мендбха — від іменників. Походження прізвищ Потбха і Шмотолбха не відоме, а
прізвище Кремпоха, хоч і записане на Полтавщині, мабуть, польське за походженням (від кгеру — міцний,
дебелий).
-охт-а зустрівся тільки в одному прізвищі — Курбхта

(0,01%).

-оц-а теж тільки в одному прізвищі — Дмитрбца,
від імені Дмитро.
-очк- (-очк-а, -очк-о). Суфікс -очк- — демінутивний.
Прізвища на -очк-а дорівнюють зменшено-пестливим
загальним назвам та іменам: Бідочка, Кісточка, Курочка, Малйночка, Савочка, Юрочка.
Для прізвищ на -очк-о характеристичний наголос
завжди на передостанньому складі. Наголосом прізви148

ще відрізняється від зменшеного власного імені чи загальної назви: Іванбчко, Климбчко, Лебчко (від Леон
або Леонтій), Панбчко, Сіточко, Тимдчко (від Тимко),
Юрбчко.
-ош, -ош-а. Суфікс -ош-, імовірно, польського походження. Він виступає в ряді польських власних імен
(Вагіо>52, Лагозг), у польських прізвищах фіи^озг,
Опіешозг), а також у загальних назва.х, зокрема в назвах коней за їх мастю: ^піасіозг, кагозг, зіиюзг.
Українських прізвищ на -ош трохи більше двадцяти.
Деякі з них співзвучні з польськими, але саме в них
спостерігаємо процес фонетичного освоєння шляхом заміни звука о в суфіксі у закритому складі звуком і.
Паралельно вживаються прізвища Бартош і Бартіш,
Ярош і Яріш. Перехід о в і бачимо також у прізвищах
Лакіш, Лукіш, Пакіш, Юкіш. З'явившись у називному
відмінку, це і входить і до форм непрямих відмінків,
щоб зберегти єдність основи. .Таким чином з'явилися
неправильні в мовному відношенні, але вже досить
звичні в побуті форми Бартіша, Бартішеві, Бартішем.
Зустрічаються (в особистих документах і в пресі) зовсім неприпустимі форми Бартиш, Яриш, що виникли,
мабуть, унаслідок записання прізвищ Бартіш, Яріш
російською мовою, а потім — їх «перекладу» на українську.
Крім названих, маємо ще такі прізвища на -ош: Балош, Блйскош, Гаврош, Гігош, Кормош, Крбкош, Лакатош, Малош, Мйрош, Плакош, Сабадош, Цехош, Шайош,
Шйпош. Як видно, прізвища на -ош утворювались:
а) від власних імен — Бартош, Гаврош, Мйрош, Ярош;
б) від прикметників — Малош; в) від дієслівної основи — Блйскош (від «блискотіти»), Тігош (від «гіготати» —- іржати), Плакош. У багатьох випадках передсуфіксальна частина неясна. Окремі прізвища на -ош
мадьярського походження.
Прізвищ на -ош-а всього три: Беркдша, Гогбша
(з проривним г) і Логбша. Структура їх неясна.
Прізвища ці становлять 0,27%.
-оа називаємо суфіксом умовно, оскільки не маємо
ясного уявлення про виникнення дев'яти прізвищ на -са:
Бокса, Букса, Дайса, Кйрса, Тбйса, Трбмса, Хурса,
Кукса, Курса. В українській мові відомий іменник
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«плакса», але ні в одному з наших прізвищ не знаходимо дієслівної основи, від якої він утворений.
Прізвища на -с-а становлять 0,09%.
-тв-а, що виступає в іменниках типу «бритва»,
«дратва», «гонитва», зустріли ми тільки в одному прізвищі Солдтва, утвореному, можливо, лексико-семантичним способом від назви річки Солотви.
-уг-а. Про згрубілий суфікс -уг-а (-'уг-а) відомо, що
він, «вживаний у назвах людей, підсилює значення звичайно негативної якості, виявленої початковою основою,
надаючи всьому слову лайливої зневаги: ледацюга,
п'янюга, злодюга, панюга... При відсутності значення
негативної якості у початковій основі нове слово з цим
суфіксом передає тільки згрубілість, напр., хлопцюга» 3 4 . Прізвища з цим суфіксом (частково утворені
лексико-семантичним способом) мали первісно саме
таке негативне емоційне забарвлення: Волоцюга, Дремлюга, Калюга, Катюга, Лапуга, Смалюга; згрубіле значення без негативного емоційного забарвлення мали,
можливо, прізвища Бернюга (від Бернард), Галуга,
Канюга, Малюга, Маруга, Мишуга, Полюга.
-уд-а. Будова прізвищ на -уд-а переважно неясна.
Можливо, що за допомогою суфікса -уд-а утворилося
прізвище Хамуда від іменника «хам». Якщо так, то це
суфікс, що виражає згрубілість і зневажливість. Є і варіант Хомуда, який дозволяє виводити його від імені
Хома. Але не виключено, що обидва ці прізвища взяли
свій початок від слова «хомут», а тоді вже про суфікс
-уд-а не доводиться говорити. Неясною залишається також будова прізвищ Кучкуда, Прокуда. Зовнішньо наближається до них прізвище Пашкуда. Якщо приймаємо, що Хомуда могло утворитися від Хома, то можма
й це прізвище вважати згрубілим від Пашко (Павло),
але скоріше це фонетичний варіант іменника «паскуда». Прізвища цього типу становлять 0,04%.
-уз-а зустрічається тільки в прізвищах Кавуза і Кримуза. Походження їх неясне. Становлять 0,02%.
-уй виступає у прізвищах Коцуй, Кукуй і Шпуй. Будова і походження. їх неясні. Становлять 0,03%.
34
«Курс сучасної української літературної мови», т. І, К-, 1951,
стор. 366.
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-уйк-о. На -уйк-о закінчуються прізвища Волуйко,
Загоруйко, Полуйко.
Будова їх неясна, становлять
0,04%.
-ук (-'ук), -чук. Для утворення українських прізвищ
ці суфікси виявились надзвичайно продуктивними. За
кількістю прізвища на -ук, -чук займають перше місце
серед іменникових прізвищ, утворених суфіксальним
способом, і становлять 16,57%.
Як стверджує І. І. Ковалик, «за допомогою похідного суфікса -чук тільки в українській мові утворені назви
синів за ознакою професії їх батьків, які можуть ще
означати й молодих спеціалістів» 35 .
Основне значення суфіксів -ук, -чук — вказівка на
походження по батькові (рідше по матері), подібно як
суфіксів -ич, -евич, -ович, -енко і частково -ак.
Необгрунтованими є здогади про тюркське походження цих суфіксів. Як переконливо доводить
В. В. Німчук, «словотворчий тип іменників (загальні
і власні назви) з суфіксами -ук, -чук, мабуть, оформився на східнослов'янському грунті, а ие був запозичений
з тюрко-татарських мов» 36 .
За значенням і твірною основою прізвища на -ук
(-'ук), -чук розподіляються на такі групи:
а) прізвища, утворені від імені батька (чоловічого
предка): Андрійчук, Антонюк, Борисюк, Василюк, Васильчук, Власюк, Гаврилюк, Гаранюк (від Гарань, Гарасим), Гарасимчук, Гарасим'юк, Глібчук, Гнатчук, Гнатюк, Гордійчук, Гордіюк, Данилюк, Данильчук, Дем'янчук, Дем'янюк, Єфимчук, Жданюк (від імені Ждан),
Захарчук, Захарук, Іванчук, Іванюк, Івахнюк, Іващук,
Ілащук, Климчук, Клим'юк, Кондратюк, Кононюк, Корнійчук, Костащук (від Косташко, Кость), Костюк, Лаврук, Лазарук, Лазарчук, Левчук, Лещук (від Лесько),
Луканюк (від Лукань), Лук'янчук, Луцюк, Максимчук,
Максим'юк, Мартинюк, Марчук, Матвійчук, Матвіюк,
Микитюк, Михайлюк, Михальчук, Михтюк (від Михтод,
Мефодій), Мшцук (від Мишко), Назарук,
Назарчук,
зі
І. І. К о в а л и к , Питання іменникового словотвору східнослов'янських мов, «Питання українського мовознавства», кн. 2, 1957,
стор. 49.
33
В. В. Н і м ч у к, Українські прізвища з суфіксами -'ук, -чук
та етимологічно споріднені утворення, «Українська діалектологія
і ономастика», К-, 1964, стор. 209.
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Никитчук, Никитюк, Ничипорчук (від Ничипір, Никифор), Оверчук (від Оверко, Аверкій), Панасюк, Пантелюк, Панчук, Пилипчук, Пилип'юк, Прокопчук, Романну к, Савчук, Сав'юк, Саюк (від Сай), Семанюк (від
Семань, Семен), Семенчук, Семенюк, Сенчук (від Сенько, Семен), Тарасюк, Таращук (від Тараско), Тафійчук,
Терентюк (від Терентій), Терещук (від Терешко), Тимофійчук, Тимощук, Тимчук, Тихончук, Троцюк (від
Тропь, Трохим), Феданюк (від Федань, Федір), Федащук (від Федашко), Федорук, Федорчук, Федосюк, Халимончук (від Халимон, Филемон), Харук (від Хар,
Харитін), Харчук (від Харко), Хомчук, Хом'юк, Юрійчук, Юрчук, Юхимчук, Якимчук, Яремчук;
б) прізвища, утворені від імені матері (баби): Варчук, Веклюк, Гандзюк, Гасюк, Гафійчук, Гащук (від
Гаська), Горпинюк, Дарійчук, Домащук (від Домаха),
Євчук, Катеринчук, Катеринюк, Любчук, Магдаленчук,
Маланчук, Маланюк, Марисюк, Мартюк, Мелащук, Моірюк, Оленчук, Оринчук, Орищук (від Оришка), Палагнюк (від Палагна), Палащук (від Палажка), Паранчук (від Паранька), Парасюк (від Парася), Паращук
(від Парашка), Соломійчук, Танчук (від Танька), Тацюк (від Таця), Тетянчук, Фенчук (від Фенна), Фещук
(від Феська), Хвесюк (від Хвеся), Хавронюк (від Хаврона, Февронія), Химчук (від Химка), Явдощук;
в) прізвища, утворені від назви професії батька:
Богомазюк (від «богомаз», маляр), Бондарук, Бондарчук, Бортейчук, Вівчарук, Гонтарук, Гончарук, Ковалюк, Ковальчук, Коновалюк, Кравчук, Крамарчук, Кушнірук, Кушнірчук, Мельничук, Мисливчук, Міняйлюк,
Паламарчук, Пекарчук, Підлатайчук (син «підлатайка»,
поганенького шевця), Рибачук, Свинобойчук (син «свннобоя», різника), Слюсарчук, Смолярчук,
Солярчук,
Стельмащук, Столярчук, Ткачук, Чабанюк, Шинкарук;
г) прізвища, утворені від назви службового або соціального становища батька (матері): Асаулюк, Атаманчук, Буймиструк, Войтюк, Десятнюк, Капітанчук,
Кметюк, Козачук, Комісарук, Комісарчук, Мужичу к,
Пахолюк, Підданюк, Попадюк, Присяжнюк, Цехмайструк, Шкільнюк (син «шкільника»);
д) прізвища, утворені від прізвиськ або первісних
прізвищ батьків: Бабичук (від Бабич), Бабійчук (від
Бабій), Байдюк (від Байда), Баранюк (від Баран), Бе-
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лейчук (від Белей), Березюк (від Береза), Біланчук
(від Білан), Більчук (від Білько), Бойчук (від Бойко),
Бугайчук (від Бугайко), Вересюк (від Верес), Верхолюк (від Верхола), Гайдюк (від Гайда), Глуханюк (від
Глухань), Головчук (від Головко), Дерев'янчук (від
Дерев'янко), Довганюк (від Довгань), Довбущук (від
Довбуш), Завалюк (від Завала), Лисичук (від Лисиця), Макогонюк (від Макогон), Маслійчук (від Маслій),
Нечитайлюк (від Нечитайло), Однорожук (від Одноріг),
Палійчук (від Палій), Приблудюк (від Приблуда), /7ритулюк (від Притула), Рев'юк (від Рева), Сліпчук (від
Сліпко), Собчук (від Собко), Ходачук (від Ходак), Х о
лошнюк (від Холошня), Чепіжук (від Чепіга), Шавалюк (від Шавала), Щербанюк (від Щербань).
Окремо подаємо приклади прізвищ, утворених від
прізвиськ — прикметників і дієприкметників: Біленчук
(від Біленький), Безносюк (від Безносий), Вчорашнюк
(від Вчорашній), Годованюк (від Годований), Зубаткж
(від Зубатий), Мізернюк (від Мізерний), Моторнюк
(від Моторний), Перкатюк (від Перкатий, кирпатий),
Сліпенчук (від Сліпенький), Шестопалюк (від Шестопалий);
є) прізвища, утворені від назви національності (народності) предка: Волошинюк («син волошина»), «/7игвинчук, Литвинюк, Мазурчук, Москалюк, Німчук, Татарнюк, Татарчук, Турчук, Угринчук, Угринюк, Циганчук, Циганюк, Ш-ведюк;
є) прізвища, утворені від топонімічних назв за походженням: Волинчук, Волинюк, Городнюк (від м. Городно), Дубенчук (від м. Дубно), Завислюк (що жив
«за Вислою»), Заліщук (від м. Заліщики), Калниболотчук (від с. Калниболот), Кіцманюк (від м. Кіцмань),
Клеванчук (від м. Клевань), Майданюк (від с. Майдан), Молдавчук, Подолюк, Подолянчук, Поліщук, Самборук (від м. Самбір), Сокальчук (від м. Сокаль), Сяас/ок (від с. Спас), Тернавчук (від с. Тернавка), Ясінчук
(від с. Ясіня).
Основне значення суфіксів -ук, -чук — це вираження
походження.
В окремих випадках суфікс -чук служив для утворення назви не по батькові, а по дідові: Іван, син його —
Іваненко, внук — Іваненчук; Роман — Романенко -Романенчук. Найбільша кількість прізвищ на -ук, -чук
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утворилась від прізвиськ основоположників роду, далі
від їхніх імен, а також від назви професії або службового чи соціального становища, нарешті від національної приналежності. Тільки зрідка прізвища на -ук, -чук
не є патронімічними, а вказують на походження з певного населеного пункту чи якоїсь території.
Наголос у прізвищах цього типу, як правило, буває
на суфіксі, а в непрямих відмінках на флексії: Ковальчук, Ковальчука, Ковальчукові, Ковальчуком, Ковальчуки, Ковальчуків. Тільки на Гуцульщині (Ів.-Фр.) зустрічається наголос на передсуфіксальній частині, на
передостанньому складі: Галамасюк, Годованюк, Микитейчук. Можливо, що це вплив польської мови.
-ук-а, що в загальних назвах має значення згрубілого, у прізвищах зустрічається рідко. Ми знайшли тільки п'ять прізвищ на -ук-а: Голюка, Казюка, Лазука,
Канюка, Сапрука. Можливо, що перше з них утворене
безафіксним способом від дієслова «голюкати». Лазука — теж від дієслівної основи, але за допомогою суфікса, Канюка — згрубіле від «каня», а Казюка •—
можливо, від імені Казьо, Казимір. Неясна будова
прізвища Сапрука. Всі прізвища на -ук-а становлять
0,05%.
-ул. Це суфікс румунського походження і виступає
головним чином у запозичених прізвищах: Гдцул, Ганул,
Грйвул, Крецул, Лупул, Манчул, Мікул, Пічул, Радул,
Станчул, Сурдул, Шербул, Шкевул. Прізвища на -ул
становлять 0,15%.
-ул-а надає іменникам негативного емоційного забарвлення. За допомогою його утворилося до півсотні
прізвищ (0,49%). Деякі з них — це згрубілі власні імена: Марфула, Матула, Савула, Стецула, Яцула.
Прізвища на -ул-а, утворені від дієслів, є зневажливими назвами осіб, які виконують виражену передсуфіксальною частиною дію: Мацула, Пацула, Пищула,
Прасула, Ринула, Смакула, Файдула, Цвігула, ЇЙ піку ла. Деякі прізвища утворені від іменників: Бідула,
Саракула (від «сарака» — бідолаха), Хамула (від
«хам», якщо не від однозвучної загальної назви). Але
походження і значення більшої частини прізвищ на
-ул-а неясні: Бацула, Бардигула, Кічула, Матрипула,
Таратула, Фекула, Фортула, Хахула, Шакула й ін. Можливо, що деякі з них румунського походження.
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-улк-а виступає у двох прізвищах: Дідулка і Мігулка. Складний суфікс -улк-а виник із цікавого поєднання згрубілого суфікса -ул-а з демінутивним -к-, подібно
як з -к- може з'єднуватися також суфікс -уг-а: «злодюга» — «злодюжка». Так і зневажливе «дідула» перетворилось у майже пестливе Дідулка.
-ул'-а. З п'єси І. Тобілевича відоме прізвище Боруля.,
яке завдало стільки турбот своєму носієві («Боруля
чи Беруля?»). Такого прізвища ми, правда, не знайшли,
але на Юровоградщині, звідки походив письменник, поширені його прототипи: Горуля і Гарагуля. В інших
областях виявлено ще прізвище Бадуля, Берегуля, Га-

нуля, Козуля, Мигуля, Негруля, Носуля, Рогуля. Су-

фікс -ул'-а служить для вираження певного емоційного
забарвлення, але воно не завжди однакове. Якщо в
іменниках «дівуля», «бабруля» відчувається зневажливість, то назви бабуля, Красуля (корова) виразно пестливі. Пестливе значення мали, певно, прізвища Гануля
(з Ганнуля, зменшене від Ганна), Козуля, а може також Рогуля. Зневажливо-насмішливий відтінок мало
прізвище Носуля. Деякі прізвища неясні своєю будовою
(Бадуля, Негруля). Як у загальних назвах, так і в прізвищах суфікс -ул'-а непродуктивний: прізвища на -ул'-а
становлять 0,12%.
-уль теж непродуктивний (0,12%). З десяти прізвищ на -уль тільки два зрозумілі: Горбуль і Ндсуль.
Це, очевидно, назви атрибутивного характеру і означали те саме, що «горбатий» і «носатий». Походження й
будова інших неясні: Кригуль, Мйндруль, Мозуль, 11акуль, Пігуль, Пікуль, Сдгуль, Циркуль, Цйруль. Можливо, що Мозуль — те саме, що «мозоль», але будова
слова й тоді залишається неясною (Преображенський, І,
546). Можна сумніватися, чи прізвище Циркуль утворилося від назви геометричного приладу, хоч в основі
його напевно лежить лат. сігсиіиз. Що ж до прізвища
Цйруль, то можливо, що воно являє собою первісну
незменшену форму загальновживаного «цирулик» і походить від назви професії.
-ун в-українській мові досить продуктивний як засіб
для утворення зневажливо-насмішливих назв, переважно віддієслівних типу «балакун», «брехун*, «свистун». Як прізвища утворення з цим суфіксом зустрічаються досить часто: вони становлять 2,1%. Серед
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прізвищ на -ун (-'ун) відтінками значення відрізняються:
а) прізвища, утворені від дієслівних основ: Биюн,
Бігун, Бовкун, Буркун, Верескун, Гаркун, Журун, Лигун, Лизун, Побігун, Повзун, Порхун, Прийдун, Прядун,
Ригун, Рикун, Різун, Свистун, Сисун, Скакун, Топтун,
Тягун, Храпцун, Хрипун, Цвіркун, Чмихун, Шелестун,
Шептун, Шморгун, Щебетун і ін. Важко серед цих прізвищ відрізнити агєнтивні назви від атрибутивних. Нам
здається, що атрибутивних тут значно більше;
б) прізвища, утворені від прикметників: Білун, Гладун, Дикун, Добрун, Довгун, Кривцун, Легкун, Рябчун,
Тихун, Хижун, Хорошун, Швидун, Ширун. На прикладі
цих прізвищ видно, що відтінок зневаги чи насмішки,
з'єднаний з вираженням ознаки, залежить від значення
твірної основи. Прізвища Хорошун, Добрун не мають
зовсім негативного емоційного забарвлення, а навпаки,
можна думати про прихильне ставлення до особи, яку
так назвали. Прізвища Довгун чи Гладун, так би мовити, нейтральні, зате Кривцун виразно негативно забарвлене;
в) прізвища, утворені від іменників. Серед них є і
власні чоловічі й жіночі імена, яким суфікс надає фамільярно-згрубілого відтінку: Грицун, Левун, Митюн,
Павлун, Сакун (від Сак, Ісак), Тишкун (від Тишко,
Тихін), Федун, Яцун, Вірун, Євчун, Катрун, Пазун (від
Пазя).
Інші утворилися від загальних назв та прізвиськ:
Бойцун і Бойчун (від Бойко), Вовкун, Гедзун, Горбун,
Дячун, Кавкун, Кицун, Кравцун, Кривдун, Лівшун, Рачун, Старцун, Шовкун. У більшості цих прізвищ негативне емоційне забарвлення (відтінок зневаги) відчувається виразно (Кравцун, Старцун), в інших воно ледве
помітне (Лівшун, Школун) чи зовсім відсутнє (Медун,
Шовкун)і.
Від незрозумілої твірної основи утворилися прізвища
Бухун (може, від арготичного «бухати» — красти?), Галаджун, Гвізун, Герун, Жежерун, Ковжун, Ковцун, Кречун, Сагун, Таратун, Ціпрун, Чекотун і ін.
Окремі прізвища «а -ун утворилися лексико-семантичним способом: Богун — назва жердини, на якій
сушать рибу (Грінченко, І, 80), Вергун — назва
страви, Ковтун — назва хвороби, Коршун — назва
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птаха, Подзігун — назва білоруса (Грінченко, III,
240).
-уник. Цей складний суфікс має виразно демінутивне
значення. Знаходимо його в трьох прізвищах: Івануник
(також Іванюник), Івасуник і Попдякуник.
-ун' -а. Суфікс -ун' -а досить продуктивний як формант пестливих імен і назв, що виражають споріднення
(Маруня, Ганнуня, бабуня), у прізвищах майже не зустрічається. Ми знайшли тільки одне прізвище — Лібуня, яке утворилося, мабуть, з первісного *Любуня.
-унь малопродуктивний, частіше вживається з флексією -о: «дідуньо», «татуньо». Має демінутивний характер, іноді з відтінком зневажливості. Як пише
В. Сімович, «для кожного здрібнілого іменника почали
розвиватися паралельні форми: Івась—Івасьо, Михась—
Михасьо, Гринь—Гриньо, Петрунь—Петруньо, а далі
аналогічно можна було з кожного чоловічого ймення
витворити здрібніле ім'я на -ьо» 3 7 .
Прізвищ на -унь нараховуємо 15, що становить 0,16%.
За допомогою цього суфікса утворились прізвища:
а) від власних імен: Михалунь, Федунь, Яремчунь;
б) від загальних назв — іменників: Братунь, Войтунь,
Качунь, Сєрдунь; в) від прикметника: Любунь; г) від
дієслова: Смарунь (від «смарувати»).
Будова деяких прізвищ на -унь неясна: Бадзюнь,
Бонцюнь, Горунь, Позунь.
-уньк- (-уньк-а, -уньк-о). Маємо два прізвища на
-уньк-а: Галунька і Петрунька та два на -уньк-о: Петру нько і Старунько. Становлять 0,04%.
•УР ("'УР)і "УР-а (-'УР-а)- У розмовній мові суфікс
-ур-а має згрубіло-зневажливий відтінок: «замазура»,
«носюра», «босяцюра». Прізвищ на -ур-а більше сотні
(0,98%). Вони утворені: а) від власних імен: Іванюро,
Косгюра, Мисюра, ГІазюра (від Пазька), Стахура, Стефура, Стецюра, Тимура (можливо, від Тимко), Фєдюра,
Яцура; б) від іменників — загальних назв: Дідура, Дядюра, Козюра, Пицюра, Снігура, Я щура; в) від дієслів:
Падура (падати), Парпура (діал. «парпати»), Пендюра
(«пендючитися»), Танцюра, Тинюра («тинятися»).
Значна кількість прізвищ на -ур-а має неясну твірну
основу: Бавура, Батура, Бурбура, Вігура, Гаджамура,
37

В. С і м о в и ч , Українські йменники чоловічого роду на -о...,
стор. 362.
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Гардигура, Зігура, Кватюра, Пачечура, Харамбура, Цюцюра, Шабура, Шоробура.
Прізвища на -ур утворилися, мабуть, внаслідок утрати флексії -а. На це вказує наявність варіантів ряду
прізвищ на -ур, -ур-а: Дідура і Дідур, Вігура і Вігур,
Яцура і Яцур. Втрату флексії зумовлювала тенденція
надати прізвищу форму чоловічого роду, оскільки іменники на -а переважно жіночого роду. Крім того, в іменниках на -ура виразніше відчувається негативне емоційне забарвлення. Прізвищ на -ур коло трьох десятків.
Деякі з них утворені від власних імен, як Вінчур (від
Вінкентій), Міштур (Михайло?), Янцур (Янко, Іван),
інші від загальних назв: Бабур і Бабчур (від «баба»,
«бабка»), Женчур (імовірно, від «жнець»), Мамчур
(«мамка»). Зрідка зустрічаються утворені від дієслів:
Шептур (від «шептати»). Ряд прізвищ на -ур неясні
будовою і походженням: Банцур, Вйгур, Концур, Мензюр, Пампур, Тутур, Фуцур, Цдкур.
-ус. Цей суфікс зустрічається в українській мові тільки в окремих словах, запозичених з латинської мови,
типу «архіваріус», «нотаріус». Записано кілька десятків
прізвищ з цим суфіксом (0,44%)- їх утворено як насмішливі назви на зразок латинських слів додаванням латинського -ус до українського імені чи прізвиська, як «панус» і «циганус» у макаронічній промові троянців до
царя Латина (у IV частині «Енеїди» І. Котляревського).
Такими «латинізованими» українськими іменами можна
вважати прізвища Грйнус (Гринько), Дмйтрус, Ілю"
(Ілько, Ілля), Клймус, Левус, Матус (Матей), Мйкус
(Микола), Мйлькус (Милько, Омелян), Федус (Федь).
За допомогою латинського суфікса утворилися «латинські» прізвища з українських слів: Баюс (від «бай» —
38
казкар), Дймус (дим), Канюс (каня), Ракус (рак) ,
Ярмус. Подібні прізвища виникали таким самим способом і від дієслівних основ: Дерус (від «дерти»),
Бігус («бігати»), Лйгус («лигати»), Мандрус («мандрувати»), Теребус («теребити»), Хбдус («ходити»).
Тільки в окремих випадках прізвища на -ус можна
вважати справді латинськими, наприклад, Манус (лат.
тагшз — рука), Літус (лат. Іііиз — берег), але й тут
38

Це прізвище може походити не тільки від «рак». Чеське
Какоизу, гакоизку значить «Австрія», «австрійський», отже, Ракус
могло означати «австрієць».
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не можемо мати абсолютної певності в іншомовному
походженні, бо випадкове звукове співпадання могли
дати прізвища, утворені від українських дієслів «літати», «манити».
Незрозумілу будову мають прізвища Бавус, Бреус,
Курус, Мадйлюс, Пйндус, Рєус, Чегус.
-усь, -уськ-а, -уськ-о, -усь-о. Суфікс -усь зменшенопестливий. Таке значення він має в зменшених іменах
(Петрусь, Павлусь), у назвах споріднення («дідусь»).
Продуктивність його досить обмежена. Частіше ніж в
апелятивах, він виступає у прізвищах, які складають
0,26%. Більшість прізвищ на -усь утворилася лексикосемантичним способом, в основному це ті, що походять
від пестливих власних імен: Войтусь (від Войтіх), Іванусь, Карпусь, Левусь, Макарусь, Маркусь,
Павлусь,
Петрусь, Харусь (від Харитін), Яцусь (від Ядько).
Від зменшено-пестливих іменників, що означають
споріднення, виникли прізвища Братусь, Дєдюсь (від
гуцульського «дєдьо»' — батько), Дідусь. За цією моделлю утворилися також прізвища Ткачусь, Горбусь,
Рудусь. Два останні утворилися від прикметників і
мають атрибутивне значення: горбатенький, руденький.
Зрідка прізвища на -усь виникали від дієслів і мали
значення потеп а^епііз: Рйпусь (від «рипати»).
Треба звернути увагу на можливість змішування
близьких фонетично типів. Так, цілком можливо, що
деякі прізвища на -ус (Грйнус, Дмйтрус, Клймус, Федус) могли виникнути з первісних Грйнусь, Дмитрусь,
Климусь, Федусь, а це припущення підтверджується
існуванням паралельних варіантів Левус і Левусь. Змішання могло бути викликане записом прізвища в документи латинською чи німецькою мовою, де не вживаються знаки для пом'якшення приголосних, а згодом
такий неточний запис міг стати основою для вимовляння.
Складний суфікс -уськ-а маємо в прізвищі Любуська,
а суфікс -уськ-о в прізвищі Бакусько, утвореному від
неясної твірної основи. На Тернопільщині записано
прізвище Ванюсьо, утворене від пестливо-дитячого імені Іван.
-ут, -ут-а, -ут-о, -утк-о. Суфікс -ут в українській мові
непродуктивний для утворення апелятивів, а в прізвищах зустрічаємо його ще рідше: з шести прізвищ на -ут
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тільки в чотирьох можна припустити наявність суфікса:
Кйвут, Кархут, Левкут, Чехут. З них Левкут мало атрибутивне значення, «лівак» (рос. «левша»), а Кархут
походить, можливо, від первісного *Корхут від слова
«корх», що означало міру в ширину долоні або в чотири пальці (Грінченко, II, 288), отже, назва Корхут
могла б значити «невеликий чоловічок». Чехут — прізвище, утворене від назви національності, походження
Кйвут неясне.
Частіше трапляються прізвища на -ут-а. Це, насамперед, зменшені імена: Богута (від Богуслав), Васюта,
Ганута (від Ганна), Іванюта, Івасюта, Максюта (від
Максим), Маркута (від Марко), Масюта (Мася, Марія), Палагута (від Палатна), Романюта, Сенюта. Інші
прізвища на -ут-а утворені від іменникових або прикметникових основ. Так, прізвище Балута виникло від прізвища Бала, Бовтута — від іменника «бовт» (назва рибальського знаряддя), Кобута — від прізвища Кбба.
Від прикметників утворені: Благута (від «благий»),
Голюта (голий), Дранута (драний), Черевута (череватий). Неясним залишається походження і значення
прізвищ Корнута (зв'язок з латинським соггшіиз — рогатий — мало правдоподібний), Лаута, Мармута, Парута, Сикута.

В окремих випадках, замість флексії -а, маємо -о:
Збандуто, Яруто. Один раз відмітили ми складний суфікс -утк-о: Лазутко. Всіх прізвищ з цими суфіксами
47, що становить 0,51%.
-ух (-'ух), -ух-а (-'ух-а). Суфікс -ух виступає в українській мові, насамперед, як формант згрубілих іменників («знайдух», «смердюх»), також згрубілих форм
власних імен (Андрух). Частіше виступає з флексією -а
як згрубілий з негативним емоційним забарвленням:
«плетуха», «шептуха». Прізвищ на -ух, -ух-а біля сотні
(1,07%).
Когноміналізації підлягли, в першу чергу, утворені
х
за допомогою суфікса -ух (-'у ) згрубілі форми імен:
Артюх (від Артем), Ваврух (від Вавро, Лавр), Гринюх
(від Гринь), Демцюх (від Дем'ян), Дорух (від Дорко,
Теодор), Ілюх (від Ілля), Кондюх (імовірно від Кондрат), Марцелюх (від Марцелій, Маркел), Мацюх (від
Мацько, Матвій), Олексюх (від Олекса), Павлух і Павлюх, Петрух, Стеиух і Стецюх (від Стець, Степан), Янтух і Янух (від Ян, Янко), Яцух (від Яцько).
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Прізвища, утворені від прикметників, мають атрибутивне значення. Вони були зневажливою назвою людини, для якої характерна певна ознака: Білюх, Гнилюх,
Жовтюх, Малюх, Старух, Чернюх. Атрибутивний характер могли мати і деякі прізвища, утворені від іменників, як Бабух (від «баба»), Баландюх («баланда» —
повільна, неповоротна людина — Грінченко, І, 24),
Бондзюх (від дитячого «бондзьо» — животик, черевце,
отже, «черевай»), Пецух (від «п'єц» — піч, отже, людина, що сидить на печі), Попелюх.
У ряді випадків прізвища на -ух виникали як результат згрубіння первісних прізвиськ: Балух (з прізвиська Бала), Нетлюх (з Нетля), Соботух (з Собота).
Можливо, що так же утворилися і прізвища Гречух,
Дідух, Жеребух, Кобилюх, Котелюх, Котюх, Пйлюх,
Цепух, Цибрух. Деякі прізвища походять від дієслівних
основ і мають значення зневажливої иазви діючої особи: Коптюх, Питух.

Передсуфіксальна частина прізвищ на -ух не завжди
ясна: Нітух, Целюх. Окремі прізвища утворені від неукраїнського слова: Мендрух, Ментух, Ченстух — від
польських прикметників т^сігу, те.іпу, сгезіу; Цймбрух
від нім. 2 і т т е г у просторічній українській формі
«цимбра» (з вояцького жаргону давньої австрійської
армії).
За допомогою суфікса -ух-а утворювалися прізвища:
а) від власних імен: Івануха, Макаруха, Макуха, Матюха, Петруха, Семенуха; б) від загальних назв: Братуха, Сітуха, Черевуха; в) від прикметників: Білуха,
Рябуха, Світуха, Солодуха, Товстуха, Чорнуха; г) від
дієслів: Говоруха, Жеруха, Колотуха.
-уц, -уц-а, -уць. Суфікс -уц в українській мові непродуктивний. Прізвища з цим суфіксом походять, як
думаємо, з румунської мови, в якій -уц має значення
зменшеного (-й^а) або прикметникового суфікса (-йі).
Прізвище Юркуц є зменшеною формою від Юрко.
Варіантом суфікса -уц, що виник уже на українському
грунті під впливом іменників, закінчених на палатальне
ц' («палець», «хлопець») є суфікс -уць, який послужив
для утворення прізвища Пархуць (мабуть, зменшена
форма від імені Пархом). На -уц-а маємо прізвища
Боруца, Плегуца (можливо, з рум. р1а§а — язва, нещастя, біда), Требуца (рум. ігеаЬа — робота).
П-131
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-уш, -уш-а, -ушк-а, -ушк-о. Суфікс -уш теж неукраїнського походження. Він зустрічається в польській мові
в іменах: Тасіеизг, Маіеизг (з лат. ТЬасісіеиз, МаШеиз),
але в нас може бути також чеського походження. Чеська
мова має чимало іменників з суфіксом -оз (§а§05,
§уріо§, кіароз, таНоз), який на українському грунті
в ненаголошеній позиції міг дати -уш.
Маємо коло трьох десятків прізвищ на -уш. З них:
а) від власних імен: Бдгуш (від Богуслав, польськ.
Волілих), Вілюш (від Вільгельм), Гавруш (Гаврило),
Грйнуш (Гринь), Демуш (Дем'ян), Леуш (Лев, Леон),
Матуш (Матвій), Мйкуш (Микола), Петруш (Петро),
Януш (польськ. іагшзг). Можливо, що й прізвище Єруш
походить від власного імені (Єремія, Єрофей); б) від
прикметникової основи: Велюш (великий), Драгуш (з
південнослов'янського драг, чеське сігаЬу), М'якуш, Малкуш, Стрдгуш.
Деякі прізвища на -уш мають неясну будову: Бакуш,
Вільшуш, Лагуш.
Іншого походження суфікс -уш-а, відомий як демінутивний ще в староруській мові як формант зменшених імен (Малуша, мати князя Володимира Великого),
продуктивний і сьогодні в російській мові (Павлуша,
Петруша). В українських прізвищах ми відмітили його
шість разів: Гаркуша, Какуша, Легуша, Лихуша, Матюша, Якуша.
Складний суфікс -ушк-а, утворений поєднанням демінутивного -к- з суфіксами -уш, -усь, -ух, виступає в
прізвищах Іванушка, Макарушка, Митлушка, Матюшка,
Нірушка, Петрушка, Побігушка, Теребушка, Чернушка.
Часто він одержує в українських прізвищах флексію -о.
Більшість цих прізвищ — зменшені форми власних
імен: Андрушко, Костюшко, Лаврушко, Матушко, Наталушко, Павлушко, Федюшко. Від прикметників утворені прізвища Косушко («косий»), М'якушко («м'який»).
Зменшено-пестливі форми, утворені від іменників, являють собою прізвища Горбушко і Злодюшко (очевидно, з етимологічного «злодюжко»).
-хн-о. Українським особовим назвам на -хн-о приділяв увагу В. Сімович. Він твердив, що суфікс -н-о
нашаровувався на основи, закінчені на х, якими були
скорочені церковні імена єврейського і грецького походження, що в якомусь складі мали х. Так, поряд з су162

фіксом -н-6 утворився згодом новий формант -хн-о. Через змішання здрібнілого суфікса -сь з визвуковим х
скорочених власних імен суфікс -хн-о поширився, на
думку цього автора, також на інші імена, які пізніше
стали прізвищами 39 . Думку В. Сімовича про шлях виникнення суфікса -хн-о уточнює Л. Л. Гумецька, яка
вважає, що суфікс -х існував незалежно від церковних
особових назв, а «процес, описаний Сімовичем, тільки
значно посилив продуктивність типу особових назв на -х
в мові української народності XIV—XV ст.» 4 0 .
Існуючі сьогодні прізвища на -хн-о — це, насамперед, когноміналізовані зменшені імена: Васюхнд,
Дахнд (від Дасій, Дацько), Кахно, Михнб, Івахнд,
Сахно, Терехно, Юхно, Яхнд. Рідше зустрічаються прізвища цього типу, утворені не від власних імен: Бохнд,
Лахно, Махнд, Пелюхнд, Чухнд, Шахнд. Серед них є
утворені від іменникових і дієслівних основ 41 . Прізвища
на -хн-о становлять 0,14%.
-х. Суфікс -х виступає тільки в складі когноміналізованих власних імен: Артех (від Артемій), Барабах
(Варрава), Вах (з первісного Івах, від Іван), Гаврйх
(від Гаврило), Дмитрах (Дмитро), Івах (Іван), Сех
(Семен), Стах (Станіслав), Стех (Степан), Терех (Терентій). Прізвища такі становлять 0,1%.
-ц'-а. Цей демінутивний суфікс використовується для
утворення пестливих іменників, переважно назв споріднення, назв деяких предметів та імен у мові, зверненій
до дітей: бабунця, донця, внуця, руця, голівця, Оленця,
Ганця > Гандзя.
Знаходимо три прізвища, утворені за цією моделлю:
Гундзя, Міндзя, Панця. Перші два утворені на зразок
імені Гандзя, але від неясної основи. Панця виникло,
мабуть, як насмішливе прізвисько від іменника «паня»,
«панія».
39

В. С і м о в и ч. Українські чоловічі ймення осіб на -но,
«Збірник Комісії для дослідження історії української мови», т. 1,
К., 1931, стор. 87—112.
40
Л. Г у м е ц ь к а , Нарис словотворчої будови української
актової мови XIV—XV ст., К., 1958, стор. 15.
41
В. С і м о в и ч, Українські чоловічі ймення осіб на -но,
«Збірник Комісії для дослідження історії української мови», т. 1,
К-, 1931, стор. 90—92.
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Закінчуючи перегляд суфіксів-формантів українських
прізвищ іменникового типу, подаємо зведену таблицю,
яка унаочнює частоту їх вживання.
Суфікси прізвищ іменникового типу
Суфікс

Типові приклади

Кількість
пріз-

Процент

вищ

-ук(-'ук),-чук
-енк-о
-ак (-'ак), -чак
-ик, -їк, -ник
-к-о
-евич, -ович
-ець
-ан (-'ан)
-к-а
-ич, -анич
-ій
-ун (-'ун)
-ар (-'ар)
-ай
-ух(-'ух),-ух-а
-ок
-УР (-'УР). -УР-а
-ал-о, -кал-о
-д-а
-ил- (-ил-а,
-ил-о, -илк-о)
-ей
-уш, -уш-а,
-ушк-а, -ушк-о
-ас (-'ас)
-ач (-'ач)
-'о
-аш (-'аш)
-ин-а
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Тарасюк, Глуханюк,
Шевчук
Гордієнко, Бондаренко,
Миргородченко
Юрчак, Марущак, Подоляк
Васйлик, Рдїк, Килимник
Крутько, Глушко, Жилко
Конашевич, Федевич,
Мельникдвич
Криклйвець, Богуславець,
Павлйшинець
Білан, Грицан, Слободян
Гевка, Гнатйнка, Кукурічка
Антднич, Наталич, Сливканич
Палій, Пилипчій, Бабій
Щебетун, Рябчун, Биюн
Чубар, Смоляр
Бородай, Пристай, Грицай
Павлюх, Старух, Товстуха
Євтушдк, Рибачок, Зрдбок
Дідур, Іванюра
Гупало, Гакало
Жмйда, Яцунда

1525

16,57

1110
904

12,06
9,82

695
672

7,55
7,30

562

6,10

328
224

3,56
2,43

206

2,23

198
185
185
108

2,15
2,10
2,10
1,17

1 П£

1 1А

99

1,07

97
91
75
73

1,05
0,98
0,79

Путйла, Борйло, Шумйлко
Білей, Задерей

66
66

0 71
0.71

Петруш, Лихуша, Макарушка, Федюшко
Юрас, Гаяс
Волохач, Плескач
Матійцьо, Худьо
Худаш, Ілляш
Іванйна, Кучерйна

61
60
60
57
55
55

0,66

шо

0,81

0,65
0,65
0,61
0,59
0,59

Суфікс

-айл-о
-ут, -ут-а, -ут-о
-ул-а
Скорочені, на
м'який приголосний
-ус
-ейк-а, -ейк-о
-аль
-ань
-ал-а
-иц'-а
-иш
-ечк-о
-ош
-усь
-ак-а (-'ак-а)
-иг-а
-ел-а, -елк-а
-6-а
-айк-а, айк-о
-ах
-ег-а
-ет, -ет-а
-ер-а
-очк-а, -очк-о
-ашк-о
-ень
-ир, -ир-а
-ол, -ол-а
-от-а
-уг (-'уг), -уг-а
-унь
-ах-а
-ор-а
-ул
-ась
-хн-о
-ат- (-'ат-)
-еньк-а, -еньк-о
-іль (-оль, -ель)
-аб-а, -'аб-а
-ал
-анк-о
-др-а
•ул'-а
-уль •
-ех, -ех-а
-ар-а

Типові приклади

Дибайло, Потягайло
Чехут, Романюта, Яруто
Савула, Смакула
Кузь, Федь, Мусь
Дмйтрус, Лйгус
Тацейка, Божейко
Мйгаль, Дбвгаль
Лукань, Горбйнь
Качала, Шавала
Лук'янйця, Пришлйця
Гавриш, Чернйіи
Василечко, Маслечко
Мйрош, Плакош
Карпусь, Ткачусь
Федоряка, Невмивака
Петрйга, Малйга
Куцела, Хавелка
Майба, Корейба
Плавайка, Лисайко
Білах, Ромах
Здоровега, Василега
Шеремет, Чернета
Бугера, Джеджера
Бідочка, Івандчко
Василашко, Кияшко
Бйлень, Вйхопень
Гладйр, Цупйра
Тцркол, Верхола
Дреббта, Нищбта
Биндюг, Смалюга
Братань, Яремчцнь
Затираха, Щербаха
Федждра, Джиджбра
Ганул, Лупул
Микитась, Кохась
Іяахнб, Лахнб
Проиев'ят
Матенька, Головенько
Рйгіль, Фіголь, Чечель
Кирч'ба
Баляба
Гі'іцал, Тупал
Петрцшанко. Шумелянко
Дудйдра, Ляпандра
Горуля, Носцля
Гбрбуль, Нбсуль
Малех, Бцрміха
Кавара, Чучвара

КІЛЬКІСТЬ

прізвищ

Процент

51
47
45

0,55
0,51
0,49

44
41
38
35
34

0,47
0,44
0,41
0,38
0,37
0,32
0,30
0,30
0,28
0,27
0,26
0,25
0,25
0,24
0,21
0,20
0,20
0,20
0,19
0.18
0,18
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,15
0,15
0,15
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,10

ЗО
28
28
26
25
24
23
23
22
20
19
19
19
18
17
17
16
16
15
15
15
15
15
14
14
14
13
13
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
10
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КІЛЬ-

Суфікс
-ичк-а, -ичк-о
-іт, -от
-л-о
-X
-ис
-им
-с-а
-аг-а (-'аг-а)
-ешк-о
-ин
-ох-а
-ись
-иськ-о
-івк-а, -овк-а
-іст
-іт-а
-м-а
-авк-а, -авк-о
-ат
-ик-а

-их

-их-а
-ір
-ось
-ук-а
-УЧ. -уц-а, -уць
-ант
-еп-а
-есь
-нщ-е
-оньк-а, -оньк-о
-ос
-уд-а
-уйк-о
-уньк-а, -уньк-о
-ав-а
-ал'-а
-еб-а
-иб-а
-ид-а
-ит-а
-ишк-о
-іг-а
-об-а
-ог-а
-уй
-уник
-ц'-а
-евк-а
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Типові приклади
Паляничка, Павлйчко
Бовкіт, Дуркот
Койло, Тягло
Стек, Терех
Годис, Кдтис
Борйм
Тромса
Летяга
Демешко
Волошин
Петльоха
Максись
Ковалйсько
Івасівка, Феновка
Кабаніст
Мазовіта
Кйчма
Хлипавка, Малявко
Курнат
Галазйка
Вйврих
Костйха
Кулешір
Павлось
Лазука
Юркуц.Требуца, Пархуць
Кубант
Дулепа
Михтесь
Павлйще
Галонька, Іванонько
Гаврйльос
Хамуда
Загоруйко
Галунька, Старунько
Л(ізава
Рогаля
Вашкеба
Кольчйба
Балйда
Малйта
Малишко
Черніга
Сіроба
Малога
Коцуй
Івануник
Панця
Костевка

прізвищ

Процент

10
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0.03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0.03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02

КІСТЬ

Суфікс

-ед-а
-ем-а
-єн
-енд-а
-н'-а
-уз-а
-улк-а
-ец-а
-ийл-о
-ійськ-о
-ойк-о
-ойн-а
-олт-а
-ольк-о
-онь
-охт-а
-оц-а
-тв-а
-ун'-а

Типові приклади

Букеда
Гадема
Баден
Моленда
Березня
Кримуза
Дідулка
Дуплеца
Загатило
Савійсько
Тихойко
Телегбйна
Собблта
Мандролько
Яронь
Курдхта
Дмитрдца
Солдтва
Лібуня
Разом:

Кількість
прізвищ

Процент

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

1
1
1
1
1

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

9200

100,00(99,67)

П р е ф і к с а л ь н и й с п о с і б с л о в о т в о р у , на
протилежність до суфіксального, дуже рідко використовувався для утворення прізвищ. Ми можемо вказати
всього кілька прізвищ, утворених від твірної основи за
допомогою префіксів. Це такі прізвища, як Беззубик,
Безпальок, Залйпка, Надрага, Накапелюх, Небрат, Невдовець, Неміж (тобто «не муж»), Пристінка. З погляду морфемної будови в деяких із цих прізвищ є не тільки префікси, а й суфікси, проте утворені вони тільки
префіксальним способом від іменників «зубик», «пальок», «липка», «вдовець», «стінка».
В інших прізвищах з префіксами маємо комбінований (префіксально-суфіксальний) або регресивний спосіб словотвору.
Для утворення прізвищ префіксальним способом послужили тільки префікси без-, за-, на-, не-, при-.
Префікс без- означає відсутність предмета, вираженого основою. Прізвища Беззубик, Безпальок, Безус —
це синоніми прикметникових прізвищ Беззубий, Безпалий, Безусий.
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Префікси за- і при- виражають просторові відношення: Залйпка — означало людину, що жила за липою,
а Пристінка — «стінка», що знаходиться «при чомусь».
Префікс не- виражає повне заперечення поняття,
названого кореневою морфемою (слов'янське аірЬа
ргіуаііуит).
Оригінальним є утворення прізвища Накапелюх за
допомогою префікса на-. Гадаємо, що це прізвище —
залишок якогось словосполучення чи речення, в якому
слова «на капелюх» були непрямим додатком. Чиєсь
висловлення з цими словами видалось настільки смішним, що «на капелюх» лексикалізувалось, перетворилось
у прізвисько, а згодом стало родовим прізвищем. Подібно, мабуть, виникло і прізвище Надрага (звук г проривний), утворене від південнослов'янської основи і,
можливо, на південнослов'янському грунті.
Значно частіше, ніж чисто префіксальні утворення,
зустрічаються прізвища, утворені мішаним, пребіксально-суфіксальним способом. Як відмічає І. І. Ковалик,
«вся вага словотворчого функціонування здебільшого
припадає на префіксальну частину, що часто вказує на
просторове відношення новоназваного предмета до іншого предмета, вираженого початковим словом. Суфіксальна частина виконує передусім структурну роль тво2
рення іменника чи іншої частини мови» * .
У прізвищах, утворених префіксально-суфіксальним
способом, беруть участь префікси без-, ви-, з-, за-, на-,
не-, недо-, о-, пере-, під-, по-, при-, про- та біля трьох
десятків суфіксів.
Прізвища з префіксом без- мали атрибутивний характер. Вони вказували на відсутність предмета, названого кореневою морфемою. їх основа — іменник, а найчастіше використовуваний суфікс -к-о: Беззубко, Безноско, Безпалько, Безп'ятко, Безручко, Безушко, Безштанько. Рідше зустрічаються утворення з суфіксом
-ник: Безхлібник.
Від префіксально-суфіксальних прізвищ з префіксом
без- могли утворюватись похідні прізвища за допомогою патронімічних суфіксів -енк-о, -ук: Безвершенко
(від Безверхий), Безпальченко (від Безпальчий, тобто
«син Безпальчого»), Безносюк (син Безносого).
42

І. І. Ко в а л ик, Вчення про словотвір, вип. II, Львів, 1961.
стор. 20.
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Префікс ви- виступає у прізвищах, утворених від
дієслів з цим префіксом: Вйбранець, Вигодованець, Викиданець, Вйхопень, Вихованець. Найчастіше поряд з
префіксом використовувались суфікси -ень, -ець, рідше
-айл-о: Виганяйло.
Префікс з- знаходимо майже виключно в прізвищах,
утворених від дієслів з цим префіксом: Збирак, Здерка,
Здеркб, Зузйло, які можна розглядати як погпіпа адепііз
«той, що збирає», «здер», «звузив». Рідше префікс поєднувався з іменниковою основою: Звдляк, прізвище,
утворене, мабуть, від сполучення «з Волі».
Найчастіше вживаним у прізвищах є префікс за-,
за допомогою якого утворювалися прізвища від іменникових дієслівних основ. Прізвища, утворені від іменникових основ, виражали переважно просторові відношення, були назвами людей, що проживали «за» об'єктом,
названим кореневою морфемою: Забірко (від «за бором»), Завалко («за валом»), Загірняк («за горою»),
Задворняк («за двором»), Забужан («за Бугом»), Задесенець («за Десною»), Заруденець («за Рудном»).
Прізвища, утворені від дієслів з префіксом за-, переважно агентивні: Замирайло, Забияка, Затираха, Забігач, Залітач, Задерей, Загасййло, Забарило, Завалій,
Зарубій, Засядько, Захватно. Значення деяких прізвищ
неясне: Забанджала, Заковрашко.
Префікс на- виступає переважно в прізвищах, утворених від дієслів: Налйзько (від «нализатись»), Настобурко («настобурчити»), Нагуляк («нагуляти»), Накопало («накопати»). Рідше трапляються відіменні утворення: Нагірняк, Нахвостач, Н адашкевич.
Префікс над- дуже малопродуктивний, про це свідчить факт, що зустрівся тільки в одному прізвищі: Надточій, очевидно, від дієслова «надточити».
Заперечна частка не виступає у функції префікса в
прізвищах, утворених від дієслівних основ. Це назви
осіб, для яких стан чи дія, виражена основою, не була
властива: Небоян, Невмивака, Неїлко, Нечитайло, Неспляк, Недождій. Від них за допомогою патронімічних
суфіксів могли утворюватись похідні прізвища: Неумивайченко, Нечитайлюк.
Префікс недо- виступає досить рідко і тільки в прізвищах, утворених від дієслів: Недомірко, Недоносок,
Недошйвка.
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Префікс о- частіше зустрічається в дієслівних утвореннях: Огорілко, Огрйзло, Одерій, Олйзько, О сідач,
Осадко. Рідше за його допомогою утворювались прізвища від іменних основ: Озимук, Ошййко, Ощудляк.
Префікс пере- виступає тільки в прізвищах, утворених від дієслів: Переварюха, Передерій, Пересоляк, Пересунько, Перетятко, Перехддень.
Префікс під- виступає в прізвищах Піджарко, Підданюк, Підсадюк, Підлатайчук, Підгірняк. Серед них
є і відіменні, і віддієслівні.
Серед прізвищ з префіксом по- переважають утворення з суфіксами -ко, -айло, -ало, -ило: Побурко, Породько, Похйлько, Поступайло, Потягайло, Почекайло,
Пошивайло, Походило, Помикало. Рідше трапляються
прізвища з іншими суфіксами: Побігун, Побігушка, Походенько, Полежака, Покиданець, Погорілець. До винятків належать прізвища з префіксом по-, утворені
від іменних основ: Полаб'юк, Покляченко, Подвайцятник.
Префікс при-, як правило, виступає у прізвищах,
утворених від дієслів з цим префіксом: Притулка, Придатко, Приліпко, Прихідько, Прийдун, Присташ, Пришляк, Притуляк, Приступляк, Прибило. Винятком є
прізвище, утворене від іменної основи: Прилюдько.
Префікс про- зустрічається в прізвищах рідко і тільки
у віддієслівних утвореннях: Процідило, Профатйло, Прободяк, Прогонюк.
Прізвища у формі родового відмінка.
До прізвищ, утворених морфологічним способом, належить зарахувати також прізвища у формі родового відмінка однини, засобом вираження якої є флексія -а (-'а),
та у формі родового відмінка множини іменників з суфіксом -ат-.
Прізвища такі є пережитком досить давньої епохи
і зустрічаються сьогодні рідко. Ще в XVI—XVII ст.
родовий відмінок приналежності був як прізвисько явищем досить поширеним. І. Франко на основі архівних
матеріалів приводить чимало прикладів селянських прізвиськ (переважно прикметникового типу) у формі родового відмінка, як Микола Лукина, Іван Кривого, Максим Вдзної, Федір Чорного, Василь Кривобокого, Хведько Долйнського. Прізвища Романчат, Грицев'ят, Процев'ят, Максимчат, Іванчат є родовим відмінком множини
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від назв Романча, Грицев'я, Процев'я, Максимча, Іванча,
тобто дитина Романа, Гриця, Проця, Максима, Івана 4 3 .
На виникнення прізвищ із колишніх прізвиськ у формі
родового відмінка звертає увагу В. К. Чичагов: «Характерною граматичною рисою прізвиська є форма родового
відмінка, яка могла мати різні закінчення залежно від
походження даної форми» 44 . Чичагов приводить ряд
прикладів: Хитрово, Дурново, Йван Петрович Федорова,
Герасим Еньїшев Муравьева й ін. Цей автор правильно
вказує на те, що, перетворюючись з індивідуального
прізвиська у родове прізвище, така назва у вигляді родового відмінка одержувала іншу форму: форми родового відмінка прикметників замінялись формою, узгодженою з ім'ям. «Це була вже за своїм граматичним
значенням не форма присвійного прикметника, а форма
іменника» 45
Серед сучасних українських прізвищ ми вже не знаходимо зовсім назв на -ого, -ої типу Кривого, Возної. Ці
колишні прізвиська, переходячи на становище родових
прізвищ, замінилися формою, узгодженою з ім'ям у відмінку і роді (Кривий, Возний або Крива, Возна).
Зате існує досить значна кількість прізвищ, закінчених на -а, які генетично є формами родового відмінка
іменникової назви. На думку, що це родовий відмінок
приналежності, нас навели прізвища, утворені від власних імен: Давида, Демйда, Демка, Захара, Івашка, Карпа, Сенька, Свирйда, Севера, Терешка, Тимечка, Устйма,
Юхима, Якуба. Що це назви, утворені від імен, і що це
не первісний називний відмінок, у тому не може бути
сумніву. Ніде на Україні Карпа чи Захара не кликали
«Карпою» чи «Захарою». Назви Карпа, Захара, Давида — це родовий відмінок приналежності, що відповідав
на питання «чий син?» Переходячи з означення в прізвисько, а згодом стаючи родовим прізвищем, ці назви
одержали значення називного відмінка й відмінюються
сьогодні як іменники І відміни, а проте генетично — це
форми родового відмінка однини. Прийнявши цей висновок за основу, ми вирішили, що ціла низка інших пріз43

І. Ф р а н к о, назв, праця, стор. 8—18.
В. К. Ч и ч а г о в , Из истории русских имен, отчеств и фамилнй, М., 1959, стор. 108.
45
Т а м ж є, стор. 106.
44
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вищ на -а (-'а) також являє собою колишній родовий
відмінок приналежності, утворений від первісних прізвиськ. Такими прізвищами, між іншими, є: Баса, Бевза,
Бута, Глуха, Гнйпа, Гудза, Гудйма, Гута, Діда, Долуда,
Дрозда, Гроша, Козйра, Корчака, Магомета, Меда,
Овада, Поперека, Раба, Саса, Снігура, Сусла, Чобота,
Чуба, Шведа, Шемета, Ястреба, Ящура і багато інших.
Первісно ці назви мусили бути в силу своєї синтаксичної функції (неузгоджене означення) незмінними:
Іван Шведа, Івана Шведа, Іванові Шведа, Іваном Шведа. Згодом, перетворившись у родові прізвища, вони
одержали відмінкові закінчення на зразок іменників
І відміни.
Другий тип прізвищ, що виникли з первісної форми
родового відмінка, це прізвища на -ат (-'ат): Миков'ят,
Конят, Процев'ят, Щурат. Вони являють собою форми
родового відмінка множини від іменників з суфіксом
-ат- (IV відміна). Ця форма, ставши родовим прізвищем, лексикалізувалась і відмінюється сьогодні як іменник чоловічого роду другої відміни: Процев'ят, Процев'ята, Процев'ятові, Процев'ятом 4 6 .
Прізвища, утворені регресивним способом

Досить значна кількість українських прізвищ утворилася регресивним (безафіксним) способом словотвору.
І. І. Ковалик виділяє два відмінні за своєю будовою
розряди утворених цим способом слів:
а) безсуфіксні похідні іменники, які сформувалися
в результаті відкидання суфіксальної частини відповідного дієслова, і
б) похідні іменники, що постали в результаті занепаду давнього основотворчого елемента -ї ( > ь ) , за допомогою якого формувалися іменники колишніх і-основ
і який додавався до «голої» основи після попереднього
відсікання суфікса або відповідного закінчення початкового слова 4 7 .
Серед сучасних українських прізвищ знаходимо ці
обидва словотворчі розряди.
46
Про прізвища, утворені з форм родового відмінка, див. також
на стор. 15—16.
47
І. І. К о в а л и к , назв, праця, стор. 24—25.
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До утворених від дієслівних основ належать прізвища:
а) від безпрефіксних дієслів: Галамага (від «галамагати» — верзти нісенітницю — Грінченко, І, 346),
Гмйря (від «гмирати», пол. дтегас, дтугас — марудити,
колупатися), Дрйга (від «дриґати), Кандйба («кандибати»), Кйда («кидати»), Кліпа
(«кліпати»), Кошла
(«кошлати»), Кудла («кудлати»), Лйба («либати»), Репа («репатися»), Рига («ригати»), Рюма («рюмати»),
Сипа («сипати»), Сйса («сисати», ссати), Скуба («скубати», скубти), Хваста («хвастати»), Хйта («хитати»),
Хлиста («хлистати»), Цйба («цибати» — йти, крокувати), Шепта («шептати»), Шкорба («шкорбати» — тягти,
теребити);
б) від префіксальних дієслів: Догдйда («догойдати»),
Заїка («заїкатися»), Закала («закаляти»), Закалата
(«закалатати»), Замура («замурати»), Застеба («застебати»), Напха («напхати»), Нетеса («не тесати», «неотесаний»), Перейма («переймати»), Погйба («погибати»),
Помаза («помазати»), Поруба («порубати»), Потура
(«потурати»), Похвала («похватати»), Придйба («придибати»), Прййма («приймати»), Пристава («приставати»), Приступа («приступати»), Притика («притикати»).
Інший тип безсуфіксних утворень являють собою
прізвища, які становлять «голу» дієслівну основу: Брик,
Дджид, Дюг (дюгати»), Жмур, Закаль («закаляти»),
Квич («квичати»), Лущ, Мац, Плющ, Похил, Прйліп,
Притйс, Пуш («пушити»), Скрип, Солоп («солопити»),
Стек («стекти»), Строй, Стус, Тріщ, Шкроб.
До виняткових належить утворення прізвищ регресивним способом від прикметникових основ: Гнідь,
Крась, Крих, Рудь, Сідь, Твердь, Швидь, Юнь.
Але поряд із цими прізвищами, утвореними регресивним способом від дієслів і прикметників, що мали агентивне або атрибутивне значення, існує ще значна кількість безсуфіксних прізвищ, утворених від зовсім неясної
основи, про будову яких нічого не можна сказати, крім
того, що вони одно- або більшескладові. До них належать:
а) односкладові: Брунь, Гель, Глень, Гнись, Гось,
Готь, Грель, Дец (від нього похідні Децик і Деиикевич.),
Друсь, Зброж, Пач (похідне Пачовський), Пель, Смук,
Гриль, Шех (похідне Шехович), Шот;
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б) дво- і більшескладові: Гапша, Гева, Гендза,
Гйжа, Горупа, Дейна, Джала, Дйда, Ддда, Дюба, Лога,
Нйдза, Рупа, Снеда, Сьдбста, Фоца, Хамаза, Хдха, Цюга,
Чупа, Шепа, Шома.
Ще інший тип безсуфіксних прізвищ становлять нечисленні назви з флексією -о, утворені з іменників на
приголосний, подібно як Дніпро з первісного Дніпр.
Такими є прізвища Кізлд, Хребтд, Чабрд (від«чабер» —
назва рослини).
Прізвища, утворені синтаксико-морфологічним
способом

Характеристичним типом українських особових назв
є прізвища, в процесі утворення яких з'єднувалися два
корені чи основи.
Антропонімічні композити були відомі на слов'янській території вже в далекому минулому. Знаходимо їх
у фольклорних творах- майже всіх слов'янських народів,
наприклад, Вєрнидуб, Вернигора, Кожум'яка, Котигорошок, Крутивус, Товчикамінь, Сучимотузок — в україн48
ських народних казках , АУа1і§6га, АУуг\уі<ідЬ — у поль49
ських легендах , 21аіоу1аза, Узеуесі, УеігоріасЬ — у чеських 50 , Любижьльдка, Остроз-ьбка, Впийзгб, Тьрпибежко — в болгарських 5 1 .
На давність складних антропоніміє указують і загальнослов'янські імена —• Ярослав, Мстислав, Свято-

полк, Будимир, Судивой, Людмила, Далібор, Богумил

та назви слов'янських богів: Дажбог, Стрибог, Святовид.
Розглядові слов'янських антропонімічних композитів
присвячений увесь другий розділ праці Ф. Міклошича
«Біе Ві1с1ип§ сіег зіауізспеп
Регзопеппатеп». Він
уважав завданням, що СТОЇТЬ перед дослідниками складних антропонімів, встановити: 1) які частини мови можуть становити компоненти складної назви; 2) які зміни
відбуваються у визвуку першої основи; 3) взаємовідно48

1951.

49

1956.
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Див. «Українські народні казки» за ред. П. М. Попова, К-,
Див. «Роізкіе Ьазпіе Іийо^е», Оргасо\уа} Л. Лойеіка, \\?аг5га*а,

ДИВ. «Зігот роЬаскк 2 сеіеЬо зуеіа», РгаЬа, 1958.
ДИВ. О. В а С И Л Є В, Дивата гора, Сьчинения в пет тома,
София, 1957.
51
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шення між компонентами складної назви; 4) порядок
сполучення компонентів. На думку Міклошича, складними є також назви, першим компонентом яких є прийменник або заперечна частка 5 2 .
Складні назви — прізвиська знаходимо в староукраїнських грамотах XIV—XV ст. (Долгодат Долгодатович.
Иванко МукосЬевич, Александро Самотечич) 5 3 . Детальний аналіз різних типів складних особових назв цього
періоду дала Л. Л. Гумецька 54 .
Складні антропоніми виступають і в пам'ятках російської мови. Прізвиська Горемьіка, Белоглаз,
Трегуб,
Мясоед, Вислоух, Долгорукой знаходить В. К. Чичагов
у матеріалах «Актов феодального землевладения и хозяйства XIV—XVI вв.» 55 , прізвиська Богомаз, Богомол,
Салмозерец, Пусторосл приводить А. М. Селищев 5 6 .
Я- Є. Бистронь говорить, що в XVI—XVII ст. існували
польські складні прізвиська У^огіцпб], Кагігосіек, (ЗггеЬіпогка, Ріазгсгутака, Раггузіогїсе, Ьісгукгира, С-о1ірі§іа,
а також складені Кхирпу Вгіай, Кдпіиз осі Ога\ус6\у
і ін. На його думку ці особові назви не закріпилися
у функції родових прізвищ з двох причин: по-перше,
вони були незручні для вживання і, по-друге, самі носії
намагались позбутися їх, як прізвиськ переважно глузливих, а то й непристойних 57 . Серед сучасних російських
прізвищ збереглися утворені від первісних складних імен
і прізвиськ прізвища Горемьікин, Мясоедов, Богомолоз,
Вислоухов. В інших слов'янських мовах складні прізвища зустрічаються дуже рідко.
Для української антропонімії характерне збереження
досить значної кількості композитів у ролі родових прізвищ. Серед чотирнадцяти тисяч прізвищ, які ми взяли
за основу для вивчення їх словотворчої будови, складних знайдено 350, тобто 2,5%- Таким чином, складні
52

Див. «Віє Ві1йип§ (Зег зіауізсЬеп Регзопеп-ипй Огізпатеп»,
НеігіеіЬеге, 1927, стор. 19—20.
63
В. Р о з о в , Українські грамоти, т. І, К., 1928, стор. 107,
139, 154.
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и фамилий, М., 1959, стор. 113, 124.
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Див. А. М. С е л и щ е в , Происхождение русских фамилий,
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і. 5. В у з І г о іі, назв, праця, стор. 98.
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прізвища утворюють досить значну і дуже типову для
української антропонімії групу.
Відзначаємо такі типи складних прізвищ:
1. Прізвища, утворені синтаксико-морфологічним способом (з'єднання основ за допомогою сполучного голосного). У свою чергу вони поділяються на такі підгрупи:
а) прізвища, утворені з'єднанням прикметникової
основи з іменником: Біло(в)ус, Білобрам, Біловдл, Білодід, Білодуб, Білозір, Білокінь, Білонбга, Білоскірка,
Білоткач, Білогай, Білозуб, Божевдля, Гнилозуб, Голобут, Голодзьдб, Добробатько, Доброхліб,
Довгонос,
Довгошия, Жовтобрюх, Жовтонога, Косонога, Красножон, Краснощок, Кривоніжка, Кривоніс, Криворбт,
Криворучка, Кривоус, Кривошия, Лисогір, Лиходід, Лихопавло, Малогрош, Маломуж, Мокроус, Новосад, Новохрест, Пустовійт, Рябовіл, Рябокінь, Рябокордвка, Рябошапка, Рябокляч, Святокум, Сивокінь, Сіробаба, Сіроштан, Слабодух, Стародуб, Суховерша, Сухомлйн, Сухоніс, Твердохліб, Товстоп'ят, Товстордг, Тонкошкур,
Червоноштан, Чорнобрдв, Чорновдл, Чорнозуб, Чорнокджа, Чорномор, Чорноус.
Ряд прізвищ цієї підгрупи є нечленними складними
прикметниками: Білондг, Кривобордд, Сиволап, Тонкошкур і ін. У ряді випадків існують паралельні форми:
Чорнобрдв і Чорнобривий, Очевидно, прізвища — нечленні прикметники повністю субстантивувалися й відмінюються як іменники.
Від прізвищ цієї підгрупи досить часто утворювались
похідні прізвища за допомогою патронімічних суфіксів,
напр., від Кривов'яз — Кривов'язенко, від Чорномйса —
Чорномйсенко, від Рябокобйлка — Рябокобйленко. Від
складених топонімів утворилися складні прізвища прикметникового типу, як Старосельський, Сухоставський,
Сухоярський, утворені від назв Старе Село, Сухий Став,
Сухий Яр. Але, як правильно вказує І. І. Ковалик,
«якщо від складного слова утворюється похідне слово,
то це вже не синтаксико-морфологічний, а морфологіч58
ний спосіб творення слова» ;
б) прізвища, утворені з'єднанням іменникової і дієслівної основ: Богомаз, Богоніс, Вовкодав, Водовіз, Водоп'ян, Гречкосій, Дереворіз, Кашевар, Кірколуп, Коже55
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м'як, Козоріз, Кологін, Короїд, Костоглдд, Костомолдг,
Котолуп, Круподер, Куробій, Куропась, Лисобйй, Лиховйд, Макодзьбб, Макоїд, Маслоід, Муковдз, Мукомела,
М'ясоїд, Пивовар, Рукодій, Силоїд, Сироїд, Чортополох,
Чубобрйй, Шовкопляс;
в) прізвища, утворені з'єднанням дієслівної основи
з іменником: Гризодуб, Давосйр, Ломонос, Сторчоус;
г) прізвища, утворені з'єднанням прислівника з дієслівною основою: Дармограй, Дармоїд, Дармопук, Дарморіс, Дармохід, Косогляд, Кривопуск, Легкоступ, Лихограй, Мимохдд, Пустовар, Скоробреха, Скоропад,
Скоропляс, Скоропуд, Скороход, Тихолаз, Тонковйд,
Худолій, Швидкобій;
д) прізвища, утворені з'єднанням займенника і дієслівної основи: Самокйш, Саморгай (очевидно, з первісного *Самограй), Самотес, Самохвал;
є) прізвища, утворені з'єднанням двох іменникових
основ: Кожедуб, Лісогдр, Салоух, Смако(в)ус, Судомйр,
Татомйр, Терноушко;
є) прізвища, утворені з'єднанням числівникової і
іменникової основ: Одноріг, Сороколат, Сороколіт, Сорокопуд, Шестопал. Без сполучного звука утворені від
числівникової основи прізвища Півлюд, Півхлбпок, Півторадні. Родовий відмінок від кількісного числівника
становить перший компонент у прізвищах Двуліт, Полупан, Полусйток, Семибаламут, Семирозум, Семиряд, а
також у прикметникових — Семидверний і Семичастний.
Подібно утворене і прізвище Семигйн (варіант Семеген), але тут друга основа дієслівна («гинути»).
2. Прізвища, утворені за синтаксичним принципом.
Серед цих прізвищ виділяємо дві підгрупи:
а) перший компонент становить форма 2-ї особи однини наказового способу від перехідного дієслова, а
другу — іменник, що виражає об'єкт, на який переходить дія: Варивода, Ведйбіда, Вернйволя, Вернйгора,
Вернйдуб, Вертйпорох, Голйборода, Дерйболот, Журйбіда, Загнибіда, Кадйгріб, Казйбрід, Колйбаба, Копайгора, Крутиголова, Куйбіда, Лайбіда, Ловйдух, Лупирйба, Мастйголова, Мастйкаш, Мелймука, Морикйшка,
Морйкінь, Неїжмак, Непййвода, Паливода, Палисвіт,
Перебййніс, Переймйбіда, Печйборщ, Підкуймуха, Покйньборода, Покйньчереда, Пробййголова, Прудивус,
Пройдисвіт, Роздайбіда, Тягнйбок, Убййвовк, Щдибрага;
12-Ш
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б) перший компонент становить така сама форма,
але від неперехідного дієслова, а другий компонент —
іменник, що виражає суб'єкт. Прізвищ таких значно
менше: Гуляйвітер, Дрижирук, Капиніс, Скрипитула,
^танймир, Шумйвода. До цієї групи належить і прізвище Болйбрух (Болібрух), утворене від польського «ЬоПЬггисЬ». Думаємо, що і прізвище Боліжук його різновидність, що виникла внаслідок деетимологізації.
3. Прізвища, утворені з зіставлення двох слів. Тут
можуть бути такі різновиди:
а) прикметник та іменник: Велйкголова,
Великийчоловік, Малййчоловік, Остатнийгрбш;
б) прислівник та іменник або прикметник: Нетудихата; прикметникові: Скоробагатий, Скоробагацький,
Худотеплий;
в) числівник та іменник: Стоддля, Тригуб, Тризуб,
Трипуз, Триус59;
г) два іменники: Щербанбс.
4. Прізвища, утворені із словосполучень (фразеологізмів). До цієї групи належать такі прізвища: Длябдга,
Добридень, Мастіпан (з первісного *Мостіпан), Отченаш, Панібудьласка, Собіпан.
5. Складні прізвища невиразної будови. Лексичне
значення однієї, а то й обох основ буває незрозуміле,
через те не можна зарахувати дане прізвище до тієї
чи іншої групи. Невиразними за своєю будовою є такі
прізвища, як Білограс, Кацалаб (можливо, з первісного
Косолап?), Кошолаба (чи не різновидність попереднього?), Логомйз, Ляхошест, Махобей (можливо, з біблійного Маккавей), Мацібдра, Моцугйря, Окогріб, Ціцілйба. Не зовсім ясне й утворення прізвища Карнаух (із
складного прикметника «карноухий» — з маленькими
вухами —• Грінченко, II, 222), але звук а тут, у наголошеній позиції, нічим не виправданий. Прізвище Катерного, утворене з первісного «кутернога» — кривий (Грінченко, II, 333), але значення й походження першого
компонента неясне. Прізвище Маремуха виникло, очевидно, з первісного *Морймуха, а прізвище Макодйм
тільки зовнішньо нагадує складне прізвище, бо являє
собою переробку в дусі народної етимології рідкісного
й незрозумілого для носія імені Никодим.
59
Не виключено, що перша основа «три» може бути не числівниковою, а дієслівною: наказ, спосіб від «терти».
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Більшість українських складних прізвищ виникла як
насмішливі прізвиська (наприклад, Маслоїд, Цідибрага,
Підкуймуха, Скоробреха, Тихолаз, Нетудихата, Панібудьласка, Неїжмак і ін.), але, закріпившись у функції
родових прізвищ, вони поступово втратили цей відтінок
значення, як і взагалі всі прізвища мусили втратити
первісне лексичне значення.
Прізвища, утворені з дієслівних форм
Коло півсотні прізвищ із нашої картотеки — це
скам'янілі дієслівні форми. За походженням вони:
а) дієслова у формі 2-ї ос. одн. теперішнього часу:
Бачиш, Береш, Ганиш. Прізвищ, які збігаються з формою
2-ї ос. одн., можна назвати більше (Відмиш, Вендиш,
Гладиш, Голиш, Кутиш, Мариш, Містиш, Радиш), а проте не можемо твердити, що вони справді утворилися
з дієслівних форм. Думку про шлях їх виникнення ми
висловили вище у зв'язку з обговоренням прізвищ на
-иш (див. стор. 136);
б) дієслова у формі минулого часу: Недовіз, Була,
Булась («була єси»), Влізло, Лило;
в) дієслова у формі 2-ї ос. одн. наказ, способу:
Бажай, Бий, Величай, Гамай (від дитячого «гамати» —•
їсти), Грай, Гудь (від «гудити»), Гуляй, Цілий, Доскоч,
Друль (від «друлити» — штовхнути), Заграй, Гасай,
Некеруй, Попсуй, Потирай, Потурай, Походжай, Прощай, Рубай, Смаль (від «смалити»), Чуй, Шморгай,
Явися. Особливо цікаве це останнє прізвище із збереженою в його складі зворотною часткою.
Різновидністю прізвищ, утворених від форми наказ,
способу, є прізвища, в яких форма 2-ї ос. одн. наказ,
способу з'єднується з підсильною часткою -ко: Накрййко, Наливайко, Негрійко, Підкуйко, Посунько, Поцілуйко, Прихддько, Роздобудько, Цілуйко. Частка -ко перетворилась у своєрідний суфікс, який уподібнює ці прізвища до іменникових, утворених за допомогою суфікса
-к-о, та надає їм агентивного значення. Таким чином,
Наливайко — це «той, що наливає», Приходько — «той,
що приходить», подібно як у розмовній мові «забудько» — це «той, що забуває», «незнайко» — «той, що не
знає» і т. п.
12*
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Окремі прізвища нагадують форму 1-ї ос. одн. аориста: Бих, Брах, Жих. Думаємо, що це випадкова, чисто
зовнішня схожість. У часі формування українських прізвищ аорист був уже давно забутою формою. Це, скоріше,
той тип прізвищ, до якого належать Івах, Терех, тобто
згрубіло-фамільярні прізвища, утворені за допомогою
суфікса -х. Можливо, що Брах походить від Брат, а два
інші виникли таким самим способом від неясних для
нас основ (скоріш за все від власних імен).
Усі прізвища — скам'янілі форми дієслів — повністю
субстантивувались і відмінюються як іменники І відміни, якщо вони закінчені на -а (я), або як іменники II
відміни, якщо закінчені на приголосний, на -й або на -о:
Явися, Явисі, Явисею; Бачиш, Бачиша, Бачишеві, Бачишем; Некеруй, Некеруя, Некеруеві, Некеруєм;
Влізло,
Влізла, Влізлові. Звичайно, зв'язок цих прізвищ з дієсловами в свідомості сучасних їх носіїв не іонує.
Прізвища, утворені з прислівників,
службових слів, вигуків

Прізвищ, які виникли з прислівників, усього кілька.
Субстантивуючись, вони одержали форми відмінювання
і в багатьох випадках змінили наголос. Переважно це
колишні прислівники, утворені з якісних прикметників:
Бистро, Красно,

Кратко, Літепло,

Часто. Від прикметни-

ка з прийменником утворилося прізвище-нрислівник
Згдла, від іменника з заперечною часткою — Нетреба.
Відмінюються ці прізвища як іменники І або II відміни.
Прізвища, утворені від неповнозначних слів, теж рідкісні. Між ними є колишні наказові частки дієслівного
походження: Най, Нех, Нехай, Хай, допустовий сполучник Хоцяй (діалектне, «хотяй», «хочай»; Грінченко подає «хоцяй» за казками І. Рудченка), уточнююча частка
Пак.
Відмінюються вони як іменники II відміни.
Декілька десятків прізвищ співвідносні з загальновживаними в українській мові вигуками і звуконаслідувальними словами.
Отже, маємо тут:
а) прізвища, що утворились від вигуків, які служать
для того, щоб кликати або відганяти домашніх тварин:
Гетта (вигук «гетта» або «г.ейта» до коня означає «на180

право» —Грінченко, І, 280), Гиль (з вигука «гиля-гиль»,
яким відганяють гусей — Грінченко, І, 283), Гись (вигуком «гись» кличуть курей, записано на Лемківщині —
Грінченко, І, 284), Куць (вигуками «куць-куць», «куцюкуцю» кличуть свиней — Грінченко, II, 334), Ґуль (вигук «ґуль», «гулі» служить для кликання голубів — Грінченко, І, 338), Цьонь (вигуком «цьонь-цьонь» кличуть
коней, також свиней — Грінченко, IV, 439);
б) прізвища, які утворились від вигуків, що означають різного роду почуття: Гій (вигук «гі», «агі», «гій»,
«агій» виражає дуже широкий діапазон почуттів, переважно негативного характеру: «Гій на тебе»), Леле (вигук, що виражає нарікання, жаль: «Леле, лелечко мені» — Грінченко, II, 354);
в) прізвища, утворені з різних звуконаслідувальних
слів: Гойда (слова «гойда-гойда» виражають колисання,
хитання колиски чи дитини на руках. Звідси і дієслово
«гойдати (сь)». Гоц — те саме, що «гоп», — означає
стрибок: «Не кажи «гоц», поки не перескочиш» — Чубинський, І, 246), Калат — звуконаслідувальне слово,
що виражає звук від удару палкою по дерев'яному
предмету, від нього «калатати», «калатало»; Дзень —
виражає звук дзвона чи якого-небудь металевого предмета; Кец — те саме, що й «гиц», — означає стрибок,
а може, й від «кець-кець», шо служить, як подає Грінченко, для кликання свиней (Грінченко, II, 236). Словом
«кец» проганяють також кішку. Ких і Кіх — звуконаслідувальні слова, що виражають сміх (Грінченко, II, 241);
Кляп — виражає звук при падінні предмета широкою
поверхнею на підлогу або на воду; Круть — слово, що
виражає швидкий оберт (Грінченко, II, 315), різновидністю його можна вважати прізвище Круць; Кукуріка —
від «кукуріку», слово, що наслідує голос півня; Маць —
слово, що означає швидкий доторк пальцями; Пац —
слово, що означає звук від удару долонею; Грінченко
подає, що вигуком «паць» кличуть свиней (Грінченко,
III, 103); Пуц — означає звук від падіння невеликого
твердого предмета на землю, також «пуць» (Грінченко,
III, 503); Пшик — слово, що виражає шипіння від занурення в воду розпеченого заліза (Грінченко, III, 504);
Пштик — слово, що виражає звук від удару по носі розігнутим пальцем, також сам удар; Скік — слово, що
виражає рух під час стрибка (Грінченко, IV, 135);
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Скрип — звуконаслідувальне слово, що виражає звук,
викликаний тертям двох шматків шкіри або інших предметів: «Пішли колеса... тільки скрип, скрип, скрип»
(Грінченко, IV, 143); Смик — вживається у тому самому значенні, що й дієслово «смикати»: «А він його смик
за полу» (Грінченко, IV, 157); Фіть — звуконаслідувальне слово, означає посвистування або звук, викликаний
помахом батога; Цвень — «цвень-цвень» — звуконаслідування на означення незрозумілої іноземної мови, звідси «цвенькати» — говорити чужою мовою (Грінченко,
IV, 424); Цуп вживається у значенні: несподівано
схопити, узяти щось, пор. «поцупити»; Чвак — звуконаслідувальне слово, що виражає звук, який виникає
при ступанні ніг по болоті; друге значення — звук,
утворюваний губами і язиком під час їжі: «Чвакають,
як свині» (Грінченко, IV, 447); Шелеп — слово, що виражає звук від падіння чого-небудь або несподіваний
прихід: «шелеп із дуба», «шелеп щастя в хату» (Грінченко, IV, 490); Шмиг означає швидкий рух, звідси
«шмигляти», «шмигнути».
Усі прізвища, утворені від вигуків і звуконаслідувальних слів, відмінюються, як іменники II відміни,
лише прізвище Леле не має форм відмінювання.
Прізвища іншомовного походження
У словниковому складі кожної мови знаходиться
більший або менший процент запозичених слів, з яких
певну кількість становлять іншомовні за походженням
прізвища. Частина українців має прізвища татарські,
польські, німецькі, мадьярські, румунські та ін.
Причин появи прізвищ іншомовного походження
може бути, на нашу думку, кілька.
По-перше, асиміляція окремих чужинців, які проживали серед українського народу. Вони зжилися з народом, який гостинно прийняв їх у своє суспільство, прийняли українську мову за свою рідну, але зберегли
давнє родове прізвище.
По-друге, свідоме перекручення українських прізвищ
урядовими органами іншої держави. Нарешті, могла
бути ще одна причина появи іншомовних прізвищ. Вони
могли виникати як прізвиська, викликані різними обставинами. Наприклад, парубок, що повернувся з вій182

ськової служби в австрійській армії, залюбки вживав
засвоєні там німецькі слова, от і прозвали його одним
із цих слів — Гани, (нім. ^апг —• зовсім); хтось був
схожий на єврея і одержав прізвисько Шайгець (євр.
«молодий єврей», «франтик»); перекрутив хтось незвичне для нього іншомовне слово, і це стало предметом
насмішок, а перекручене слово — його прізвиськом,
а потім і прізвищем (напр., Оберлейтнер з нім. ОЬегІеиіепапі або Карнидал, замість «кардинал»).
Так, різними шляхами утворювались іншомовні за
своїм фонетичним складом і морфологічною будовою
прізвища, які складають близько 3,5%' загальної кількості українських прізвищ.
Розглянемо їх окремо.
Прізвища

польського

походження

Прізвища польського походження розміщені переважно на заході України, хоч окремі з них зустрічаються і в таких областях, як Миколаївська, Кіровоградська, Запорізька та ін.
Прізвища ці частково українізовані: прикметникове
польське закінчення форми чоловічого прізвища в називному відмінку -і замінено скрізь українською флексією -ий, суфікс -іч — українським -ич. На польське
походження вказують такі ознаки: 1) корінь слова, не
вживаний в українській мові, 2) фонетичні властивості,
3) іноді польські суфікси або префікси (як правило,
вони замінені аналогічними українськими).
За лексичними ознаками до прізвищ польського походження треба зарахувати Байбарза (польське просторічне Ьа.]ЬагсІ2о — байдуже), Бонк (пол. Ь§к —
бугай водяний, овід, також д,зига)г,£енгльовський (від
шедіеі — вугіль), В'єнц (шіес — * г а ^ , Вільчйнськшї
(від слова \УІІк — вовк), Войцехівський (від імені
сіесЬ), Войцехбвич (як попереднє), Вру~бель (від
Ьеі — горобець), Врубльовський (як попереднє), Гймбаль (від £§Ьа — рот, уста), Генсьдрський (від дезіог —
гусак), Генс'щький (від д§з — гуска), Гура (від £ога -•гора), Гнєвак і Гневушевський
(від дпіеш — гнів),
Дембіцький (від сідЬ — дуб), Дзік і Дзіковський (від
сігік — кабан), Дзісь (від сіхіз — сьогодні), Дзярський
(від сігіагзкі — молодецький, бравий), Длугош (від
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щ
— довгий), Єгерський (від ^егіого — озеро),
Єндрик (від імені і§с!гук — Андрійко), Зацний (від
гаспу — чесний), Зббжний (від гЬогпу — побожний,
богоугодний), Зйгмунд (від імені 2у§типі), Зярко (від
хіагпко — зеренце), Валігура (від \¥а1і§бга — укр.
Вернигора), Інджийдвський (від імені Лесігге]' — Андрій), Казнадзей (від кагпосігіеіа — проповідник), Квяткдвський (від кшіаіек — квітка), Кендзьор (від к£сігіог— кучер, локон), /Сенс (від кез — шмат, шматок),
Кіндзіравий (від кесіхіеггашу — кучерявий), Клемпа
(від кіера •— зневажлива назва корови або [старої] жінки), Колянко (від коіапко — колінце), Кондзьбла (від
касігіеі — куделя), Конкбльняк (від какої — кукіль),
Кренцік (від кгесіс — крутити), Круль (від кгбі —
король), Кукулка (від кикиіка — зозуля), Куфель (від
киїеі — кухоль), Кшанбвський (від сЬггап — хрін),
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цин, Марцйнів, Марцинюк, Марцінішин і Марцінкбвський (усі від імені Магсіп — Мартин), Мех (від
тесп — мох), Мідзянбвський (від тіесіг. — мідь), Мдн~
чак, Мончакбвський, Мбнчко (всі від т а к а — мука),
Мбсьсндз (від то5І£ісІ2 — латунь), Невядбмський (від
піешіасіоту — невідомий), Нендза (від песіга — нужда, також нужа), Немнєц (від піетіес — німець), Ожехбвський (від оггесЬ — горіх), Оп'єля (від оріеіас —
прополювати), Пайонк (від ра]дк — павук), Папїж
(від раріех — папа римський), Парббик (від рагоЬек —
парубок), Пенкальський, Пенкаль (від рекас — лопати,
тріскати), П'екний (від ріекпу — гарний), П'ентак (від
ріеіа — п'ята). Піонткбвський (від рі^іек — п'ятниця),
Пренткбвич (від ргесікі — швидкий), Пружняк (від
ргбгпіак — ледар), Прухнщький (від ргосппо — порохно), П'ясецький (від ріазек — пісок), Рбдзай (від
госіга] — рід), Свєнціцький (від зші^сіс — святити),
Свідер (від ЗАУІСІЄГ — свердло), Свіонткбвський (від
зшіаШ — свята), Скбврон і Сковрбнський (від зкошгоп, зкошгопек — жайворонок), Следзь (від зіесіг —
оселедець), Стронц'щький (від зіг^сіс —• скинути, зіштовхнути), Тенча (від іесга — райдуга), Трембач,
Трембачевський, Трембецький (від іг§Ьіс, ігеЬасг —
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трубити, сурмач), Флінта (від Шпіа — рушниця),
Хрустіль (від сЬгбзсіеі — деркач, назва птаха), Цесельський і Цісельський (від сіезіа — тесля), Ціхбвський,
Ціхонь, Ціхоцький (від сісЬо, сісЬу — тихо, тихий),
Цьдлка, Цьолковський (від сіоіка, сіоіек •— теля, телиця), Чварткдвський (від схшагіек — четвер), Ястремський (від іазіггаЬ — яструб).
Про польське походження свідчать фонетичні ознаки
ряду прізвищ: а) звукосполучення -ем-, -єн-, -ом-, -онна місці польських носових голосних: Балемба, Венда,
Вибенда, Глемба, Голембйовський, Гдломб, Галднзка,
Заремба, Зембіцький, Клемба, Пенкаль, Хорднжий;
б) відсутність повноголосся: Влох, Врецьдна, Глдва,
Глдв'як, Глос, Грох, Клос, Млот — в українській мові
їм відповідають групи -оро-, -оло-, -єре-: «горох», «молот», «веретено»; в) звукосполучення -дл-: Косідло,
Мйдляк, Садловський, Щудло, Ядлось. У східнослов'янських мовах звук д тут занепав (пор. «мило», «сало»,
«їла»).
Зрідка зустрічаємо в прізвищах польського походження польські афікси (суфікси, рідше префікси): Бучек, Войташек, Вдйтек, Дволятек, Флячек, Яцушек,
Вавруф, Вуйцік, Гйдзік, Кренцік, Разік, Мартйніц (з
пол. Магіупієс), Мархевка, Церкевний; префікси: Пшедзімірський, Пшедзял.
Зовсім винятково зберігається польська прикметникова флексія: Ценкі, Які.
Як правило, польські суфікси -ек, -ік замінилися
українським суфіксом -ик (Дзядик, Сендик з пол. Огіасіек, Зесігік), суфікс -6\У- суфіксом -ів (Марцйнів), суфікс -ес — суфіксом -ець
(Малогловець).
Прізвища

німецького

походження

Серед українських прізвищ німецького походження
відрізняємо прізвища прості і складні.
До простих належать, наприклад, Акер (нім. Аскег —
рілля), Бавер (нім. Ваиег — селянин), Бекер (нім.
Васкег — пекар), Бергер (від Ьегдеп — заховати),
Брух (від ВгисЬ — перелом), Вінтер (\Уіпіег — зима),
Вольф (\\^о1ї — вовк), Гаєр (Оеіег — шуліка), Гайзлер (від ^еібеіп — сікти, батожити), Гергель (Оег^еі —
жолобок, фуга), Гехт (НесЬі — щука), Гдбер (від
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ЬеЬеп — підіймати), Гольц (Ноіг — дерево), Внгель
(Еп^еі — ангел), Зайлер (Зеііег — поворозник, канатник), Лангер (1ап§ег — довгий), Ленц (Ьепг — весна),
Мица (Міїіге — шапка), Найдер (Кеісіег — заздрісник), Пельц (Реіг — хутро, кожух), Пфайфер (РГеіГег—
свистун), Райтер (Кеііег — вершник), Рйгіль (Ше§е1 —
засувка), Фік і Фик (від Пскеп — терти), Шнайдер
(ЗсЬпеійег — кравець), Шпот (Зроіі — насмішка),
Шустер (ЗсЬизіег — швець).
До складних прізвищ (утворених із двох коренів)
належать: Адермах (від Асіег — волокно і таспеп —•
робити), Грдскоп (від £го8 — великий і Корї — голова), Зальцман (від 5аІ2 — сіль і Мапп — чоловік),
Кбренберг (від Когп — зерно і Вет§ — гора), Оберлейтнер (здеформоване нім. ОЬегіеиіепапі), Рййтман
(від геііеп — ЇЗДИТИ верхи і Мапп — чоловік, — вершник, кіннотник), Умблят (від шпЬШіегп — листати),
Цйгельман (від 2іе§е1 — цегла, цегляр), Цімерман (від
2ігшг,егтапп — тесляр) і ін.- Абсолютна більшість
прізвищ німецького походження розміщена в тих областях України, що знаходились під владою АвстроУгорщини. Як рідкі винятки зустрічаються вони в деяких східних областях: Дніпропетровській, Київській,
Харківській, Донецькій та ін.
Прізвища єврейського походження
Вище ми згадували про українські прізвища, утворені від єврейських імен. Єврейське населення становило значну кількість населення міст і містечок України
(головним чином Правобережної), у кожному селі теж
було по декілька єврейських родин. Багато українців
досить добре знало єврейську мову (ідиш), і саме цим
пояснюється виникнення прізвиськ, що являють собою
єврейські назви. Коло десятка таких прізвиськ перейшло згодом у прізвища, а саме: Атлас (прізвище, поширене серед євреїв), Габінет, Зельман (прізвище, відоме
з обрядових пісень-гаївок як прізвище єврея-орендаря,
що брав в оренду церкви), Бухер, Вергелес, Кумгйр,
Маргулес, Ништ, Ребман, Рубін (прізвище поширене
серед євреїв), Шабас, Шайгець і Шайгіц.
Деякі з цих прізвищ можуть бути прізвищами асимільованих євреїв (як Атлас, Маргулес, Рубін), інші —
первісні прізвиська (Шайгець, Кумгйр).
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Прізвища мадьярського

походження

Українських прізвищ мадьярського походження найбільше в Закарпатській обл., що входила до складу
Угорщини і на протязі довгого часу була об'єктом мадьяризації. Українське населення спілкувалося (головним чином в містах) з мадьярами, багато українців
добре знало мадьярську мову. Мадьярські органи державної влади також сприяли тому, що досить значній
кількості українців записано в документах мадьярські
прізвища.
З мадьярської мови походять такі прізвища українців: Балога (Ьа1о£ — незграбний, також шульга), Барна (Ьагпа — бурий, гнідий), Бдршош (Ьогзоз — наперчений, також дорогий), Газа (Ьаг — домашній), Гдрват
(Ьогуаі — хорват), Кадар (касіаг — слово слов'янського походження, від «кадь», «кадка» — бондар), Кекіш.
(кекез — голубий, синявий), Кеменяш (від кетепу —
суворий, твердий), Кепша (керез — здібний, умілий),
Кинч (кіпсз •— скарб), Кич (кісзі — маленький), Коцюмбас (можливо, від кбгбтЬбз — байдужий), Наданий
і Ладані (від Іаіа — скриня), Лакатош (Іакаіоз —
слюсар), Міклош
(власне ім'я Мікіоз — Микола),
Мондок (від топсіапі — говорити, топйока — промова), Нодь (па§у — великий), Орос (огозх — росіянин),
Пййташ (раііаз — товариш, друг), Тейгел (іе^еіу —
горщик), Фекета (їекеіе — чорний), Ференц (власне
ім'я Франц), Філеш (Геіез — зайвий), Фонтош (Гопіоз — значний, важливий), Чепчені (від сзерр —
трошки).
Прізвища румунського

походження

Прізвища румунського й молдавського походження
найчастіше зустрічаються в південних і південно-західних областях України. Найбільше їх у південній частині
Закарпатської області, що межує з Румунією. До них
належать прізвища: Арнаут (агпайі — найманий солдат, слуга), Бошара (Ьозаг — гарбуз), Бербека (ЬегЬек — баран), Блануца (від Ьіапа — хутро), Георг'ща
(£еог§'ііе — конвалія), Гєрета (§Ьегеіа — сторожка),
Горгут (від Ьогпоії — хропіти), Гарган (від £ог£ап —
курган, могила), Гінкул (від §Ьіп — долото, кирка),
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Джердж (можливо, що від §ег — мороз), Дзєра і
Дзербвич (від гаг —• сироватка), Караван (сагаЬапа —
нога), Кокол (від сосоїї — пестити), Кокор (сосбг —
журавель), Моїй (тоз — дід), Мулеса (від тоіезі -ослабляти), Паскал (разсаі — пасхальний, великодній),
Фанта (їагйе — чепурун), Крецул (від сгеі; — кучерявий), Гривул (від £ііу •— рябий), Лупул (від Іир •—
вовк), Сурдул (від зигсі — глухий), Пічул (від рісіи —
малий), Цьдкан (сіосап — молоток).
Про окремі прізвища румунського походження була
мова в розділі про суфіксальне творення прізвищ (суфікси -ул, -ул-а, -уц).
Прізвища, утворені

з латинських

слів

Прізвищ, що утворилися з латинських слів, небагато, і шляхи їх виникнення переважно невідомі. Тільки
в окремих випадках можемо про них говорити гіпотетично. Вище була згадка про те, що предок сучасних
Шевчуків у с. Сільці Кам'янко-Бузького р-ну Львівської обл. був у кінці XVIII ст. записаний у метрику
як Іоаппез зиіог. Так могло виникнути від латинської
назви прізвище, яке означало б професію (швець), але
в даному конкретному випадку народна стихія перемогла, і нащадки цього шевця мають родове прізвище
Шевчук. Зате саме так пояснюємо виникнення прізвища Ростикус (з лат. «гизіісиз» — селянин), бо так, мабуть, записано в метрику соціальну приналежність новонародженого, а цей запис послужив за основу для
інших записів у особові документи, причому латинське
слово (здеформоване), що означало соціальну приналежність, перетворилось у родове прізвище. Мабуть,
і прізвище Витрикус (і Витрикуш) походить із лат.
уіігісиз — вітчим або означало професію скляра (від
уіігит — скло). Від латинської назви професії таЬег —
коваль утворилося прізвище Фабрдвський.
Деякі латинські назви — прізвища зв'язані, мабуть,
з римсько-католицьким віросповіданням чи релігійними
обрядами.
До таких прізвищ належать Адвент — латинська
назва посту перед різдвом (асіуепіиз). Назва ця була
поширена в побуті польського населення на Україні,
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отже, прізвище це можна вважати не стільки латинським, скільки польським за походженням. Прізвище
Кульпа від лат. сиіра — провина; слова т е а сиіра
повторюються в латинській католицькій молитві. Прізвище Патер від лат. раіег дослівно означає «батько»,
але це також назва ксьондза, зокрема ченця, а також
перше слово молитви раіег позіег («Отче наш»). Прізвище Реверенда від лат. геуегепсіа (дослівно «шановна») — це назва ряси католицького священика, а прізвище Рорат утворене від першого слова латинської
меси, що відправляється до схід сонця: Когаіе соеіі.
Прізвище Реент (від лат. ге§епз — керівник) було почесною назвою дяка як диригента (керівника) церковного хору. Можливо, що з хором і церковною музикою
зв'язане і виникнення прізвища Фуга (музичний термін,
первісне значення — втеча).
Крім цих, від латинських слів утворені ще прізвища
Герба (лат. ЬегЬа — трава), Кауза (від лат. саиза —
причина, а також судова справа, процес; отже, могло
бути прізвиськом людини, яка любила тягатись по судах), Комендат (від соттепсіаішп — доручення), Робур
(від лат. гоЬиг — сила), якщо це тільки не результат
асиміляції в українському «лобур»; Фарйна від іагіпа — мука.
Особливо цікавим є прізвище Немо (лат. пето —
НІХТО), записане в Кіровоградській області. Досі ця
назва була відома тільки як прізвище (точніше криптонім) героя роману Жюль Берна «Двадцять тисяч кілометрів під водою», а виявилось, що вона функціонує
і як прізвище українських селян-колгоспників. Учителька з с. Попельнастого Червонокам'янського р-ну Кіровоградської обл. Н. І. Дерун, яка записала це прізвище,
говорить: «Сімей з цим прізвищем у нас багато, а про
своє походження вони нічого не знають, бо це все молоде покоління. Є таке прізвище і в сусідньому селі за
12 км від нас, але ці сім'ї прибули з Полтави також
дуже давно. Прізвище Немо в жіночому роді не відмінюється: Ганни Немо, Ганні Немо, з Ганною Немо
і т. д. Чоловіче прізвище відмінюється: Неми Миколи,
з Немою Миколою. Говорять «був у Немів», якщо це
жінка, то можуть сказати Немиха, а ще можуть сказати «хлопці чи дівчата Немівські». Таких сімей у нас,
у Попельнастому, живе до десятка».
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Єдиний висновок, що його можна зробити на основі
цих інформацій, це те, що предки Немів прибули, мабуть, з Полтавщини. Не виключено, що перший Немо,
маючи для цього певні основи, назвав себе «ніхто» на
зразок Одіссея; очевидно, це була освічена людина, яка
знала латинську мову, а таких у XVII—XVIII ст. було
чимало. Цікаво також констатувати, як на Україні морфологічно освоюється це чуже слово. Воно не тільки
одержує форми відмінювання на зразок іменників
І відміни, але й стає твірною основою для утворення
назви жінки по чоловікові і відносного прикметника.
Існує також подібне до нього прізвище Нема, яке, на
нашу думку, є варіантом попереднього, утвореним за
аналогією до непрямих відмінків.
Можливо, що прізвище Кугнат утворилося з лат.
со^паіиз — родич по жіночій лінії. Латинським, але
запозиченим безпосередньо з польської мови, є прізвище Кашталян — від лат. сазіеііит — замок, звідси
сазіеііагшз; польське казгіеіап — назва почесної посади
в давній Польщі.
Прізвища тюркського
(татарського й турецького)
походження
На думку М. Ф. Сумцова, серед українських прізвищ
дуже багато прізвищ татарського походження: «Досить
часто зустрічаються селяни з прізвиськами Ходжа,
Баша, Якубович, Кочубей, Дундук (суворий), Кучмий,
Колча, Озамат, Буняк, Бурдук, Джулай, Келаб, Кафун,
Бузук. Можна сказати, що майже всі прізвиська, що
закінчуються на -бей і майже всі з закінченням на -ай,
-ій, -юк татарського походження... Прізвища Чугай, Чугуєвець, Чугаєв, Чугин — татарського, а може, й половецького походження» 60 .
Прізвищ тюркського походження серед українців
справді досить багато, але серед маси українських прізвищ вони не становлять більшої групи, як, наприклад,
прізвища мадьярського чи румунського походження.
Сам факт їх існування на фоні історії України цілком
зрозумілий.
60
М. Ф. С у м ц о в, Малорусские фамильньїе прозвища, «Киевская старина», т. XI, 1885, стор. '225—226.

190

Безумовно, має рацію М. Ф. Сумцов, стверджуючи,
що прізвища на -бей татарські за походженням («бей»,
або «бег» — титул турецького або татарського достойника, що відповідав нашому «пан»). Прізвища Галібей,
Кандибей, Кочубей, Шурубей та ін. — це складні слова,
перша частина яких — ім'я, а друга — титул. Проте
не можна механічно кожне українське прізвище, що закінчується на -бей, розглядати як татарське. Таке, наприклад, прізвище, як Чубей зовсім не татарське. Воно
утворене від кореня «чуб» за допомогою суфікса -ей,
який виражає атрибутивність.
З-поміж прізвищ на -ай тільки деякі можна вважати тюркськими за походженням: Бакай (від «Ьекауа» —
залишки, непризвані рекрути), Гайдай (від паусіі —
легкий, свобідний), Кабай (від каЬа — грубий, великий), Каракай (від кагакауіаг — неспокійний, метушливий), Кішай (від кіз — віра), Кулай (від киї — невольНИК або від киїа — рудий), Салабай (від заіаЬеШ —
твердий, міцний), Тахтай (від хаЬіа — дошка). Більшість же прізвищ на -ай це прізвища, утворені від
українських коренів, як Бистрий, Бородай, Губай, Горбай, Грицай, Довгий, Лисай, Луцай, Ничай, Прощай,
Пристай і інші.
Ще менше прізвищ тюркського походження серед
прізвищ, закінчених на -ій: Гажій (від араб.
паломник до Мекки), Гамалій (від Ьатаї — носій або
від патаіі — амулет, талісман), Гуржій, Кучмій. Сам
суфікс -ій — український, і в цих випадках вій
служив тільки для морфологічного освоєння іншомовного слова.
к
За допомогою суфіксів -ук (-'у ) і -чук утворювалися патронімічні прізвища від українських власних
імен та апелятивів. Тільки незначну кількість прізвищ
на -ук (-'ук)> -чук можна вважати тюркськими за по-

ходженням, як Базалук, Башук, Бузук, Гайдюк, Кугук,
Солук.

Наведемо ще ряд українських прізвищ, що походять від татарського чи турецького кореня, наприклад:
Бадан і Баден (від Ьасі — вітер), Байсак (від Ьаузаі —
спокійний), Баклан (від Ьакіа — балакун), Балабан
(від ЬаіаЬап — велетень), Баркач (від Ьагсасі — човняр), Бугара (від ЬиЬак — пара), Гайдук (від Ьаусіиі —
розбійник, грабіжник), Ганжа, Гасан (власні імена),
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Гулай (від диі — привид), Джумар і Джумаряк (від
ситаг — субота), Дунда (від сіип — НИЗЬКИЙ, нікчемний), Емйр (від араб, атіг — володар), Кавара (від
кауага — випускання газів), Касім (від казіт — той,
що ділить), Магаляс (від таЬаііі — місцевий, тутешній), Пагач (від раЬасі — баришівник), Рингач (від
гіпда — оселедець), Субаш (від зиЬазі — джерело),
Хара (від Ьага — КІННИЙ завод або від Ьаг — гарячий), Чабара (від саЬа — старання, зусилля), Чавс
і Чаус (від саиз — прислужник, збирач податків), Чамбул (від сариї — загін), Шабада (від заЬ — МОЛОДИЙ).
Прізвища, утворені
з французьких, англійських
та і т а л і й с ь к и х с л і в
Прізвищ такого типу зовсім небагато. Французькі
за походженням: Галянт (від ^аіапі — ввічливий, чепурун), Галь (даііе — наріст, також стара назва французів; у цих двох прізвищах початковий приголосний
проривний); Гранда (від §гапс1 — великий), Гренадйр,
Монтрездр (топігезог — мій скарб), Роган (від го§ие — гордий, чванливий), прізвище відоме з історії
Франції; з розповідей наших Роганів ми дізнались про
те, що предок їх прибув із Франції. Французького походження також прізвище Шембилян, що являє собою
здеформоване французьке сЬатЬеііап — назва придворної посади в давній Польщі, а також церковний чин
у католицькій церкві.
До прізвищ англійського походження належать: Бріг
(приголосний г проривний; англ. Ьгі§ — бриг, двощогловий корабель), Боцман (Ьоаітап — боцман), Джек (від
власного імені).
На італійській основі виникли прізвища Капраль
(сарогаіе, що означало чин), перекручене Карнидал
(італійське сагсііпаіе, яке в свою чергу походить з латинського сагсііпаііз — головний).
Закінчуючи огляд словотворчої будови сучасних
українських прізвищ, варто встановити кількісні відношення між окремими типами. Усі українські прізвища
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ми поділили на прикметникові та іменникові. Ці дві
основні групи кількісно не рівні. Прізвища, утворені
з прикметників і дієприкметників, становлять 21,5%
загальної кількості прізвищ, а решта (78,5%) — це
прізвища іменникового типу.
Більше ніж половину всіх прикметникових прізвищ
становлять відносні прикметники з суфіксами -ськ-,
-цьк-, -зьк-.

Серед іменникових прізвищ найбільшу групу становлять прізвища, утворені за допомогою суфіксації.
Кількість їх досягає 58% загальної кількості всіх українських прізвищ. Друге за кількістю місце займають
прізвища, утворені лексико-семантичним способом, тобто прізвища однозвучні з апелятивами. Рідкісним явищем є утворення прізвищ шляхом префіксації, а також
з колишніх прислівників, службових слів, вигуків і звуконаслідувальних слів. Дуже характерний для української антропонімії синтаксико-морфологічнии спосіб
утворення.
Розгляд словотворчої будови прізвищ ми проводили
на матеріалі 14 тисяч прізвищ. Виходячи з цієї цифри,
одержуємо такі абсолютні і процентні відношення між
окремими типами прізвищ:
Прізвища прикметникового типу
РІЗНОВИДНОСТІ

1. Членні прикметники і дієприкметники
(за винятком закінчених на -ський,
-цький, -зький)
2. Відносні прикметники з суфіксами
-ськ-, -цьк-, -зьк3. Присвійні прикметники з суфіксами
-ів, -ов, -ин (-їн), -ишин
4. Інші нечленні прикметники . . . .
Разом

13-131

Кількість
прізвищ

Процент

518

3,71

1797

12,86

680
11

4,86
0,07

3006

21,50
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Прізвища іменникового типу
Кількість
прізвищ

Процент

1160
14

8,29
0,10

8128
13
92

58,06
0,09
0,65
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1,35

355

2,54

68

0,48

59
512

0,41
3,65

404

2,88

Разом

10 9 9 4

78,50

Усього

14 000

100,00

Різновидності

1. Прізвища, утворені лексико-семантичним способом
2. Усічені прізвища (абревіатури)
. .
3. Прізвища, утворені
морфологічним
способом:
а) за допомогою суфіксації . . . .
б) префіксальні утворення
. . . .
в) у формі родового відмінка . . .
4. Прізвища, утворені регресивним способом (безафіксні)
5. Прізвища, утворені синтаксико-морфологічним способом
6. Прізвища із скам'янілих дієслівних
форм
7. Прізвища, утворені з прислівників,
службових і звуконаслідувальних слів
і вигуків
8. Прізвища іншомовного походження .
9. Прізвища неясної будови і незрозумілого лексичного значення . .

III. РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ'
СЛОВОТВОРЧИХ ТИПІВ
УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ
НА ТЕРИТОРІЇ УРСР

Н е всі словотворчі типи сучасних українських прізвищ
в однаковій мірі поширені і не всі однаково розміщені
на території України.
До найбільш поширених українських прізвищ належить не більш двох десятків словотворчих типів. Перше
місце серед них займають чотири типи прізвищ, які хоч
і не однаково розміщені, але зустрічаються в усіх областях УРСР. До них належать: 1) прізвища з суфіксом -енк-о, 2) прізвища з суфіксами -ук (-'ук), -чук,
3) прикметникові прізвища з суфіксами -ськ-, -цьк-,
-зьк- і 4) іменникові прізвища, утворені лексико-семантичним способом.
П р і з в и щ а н а -енк-о не даремно вважаються
найбільш типовими українськими прізвищами. Якщо
вони й зустрічаються інколи серед інших слов'янських
народів, то переважно як прізвища українського походження. Поширені вони в усіх без винятку областях
України, але найбільше їх у східній частині УРСР, у
тринадцяти областях: Київській (25,8%), Чернігівській
(31,1%), Черкаській (29,3%), Полтавській (26,5%),
Сумській
(25%), Харківській
(25,4%), Донецькій
(27,7%), Луганській (23,3%), Дніпропетровській (22,7%),
Кіровоградській (25,3%), Запорізькій (21,6%), Херсонській (26,8%) і Кримській (27%). У середньому четверта частина всього українського населення цих областей
має прізвища на -енк-о.
Значно менший процент цих прізвищ у сусідніх областях: у Житомирській — 15,7, Вінницькій — 11, Оде13*
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ській — 13,6, Миколаївській — 15,7. Тут вони займають
друге місце: у Вінницькій і Житомирській обл. після
прізвищ на -ук, -чук, а в Миколаївській та Одеській
після прізвищ на -ськ-ий, -цьк-ий, -зьк-ий.
У Ровенській області прізвища на -енк-о займають
четверте місце (після прізвищ на -ук (-чук), -ськ-ий та
утворених лексико-семантичним способом) і становлять
4,9%. У Волинській та Хмельницькій обл. вони стоять
на сьомому місці і становлять у Волинській 2,3%, а в
Хмельницькій — 3,1% усіх прізвищ.
Далі на заході України прізвища на -енк-о зустрічаються вже (серед корінного населення) рідко. У Чернівецькій і Закарпатській обл. вони трохи перевищують
1%, а в Тернопільській та Івано-Франківській їх ще
менше. Найменший процент (0,2) становлять прізвища
на -енк-о на Львівщині (див. карту № 1).
П р і з в и щ а н а -ук (-'ук), -чук теж поширені на
всій території УРСР, але їх у такій же мірі можна вважати основним західноукраїнським типом, як прізвища
на -енк-о східноукраїнським.
Перше місце серед усіх прізвищ українського населення вони займають у семи областях: Волинській
(33,6%), Ровенській (38,5), Житомирській (33,5), Вінницькій (17,5), Хмельницькій (27,5), Івано-Франківській (19,5) і Чернівецькій (21).
Значний процент ці прізвища становлять також у
двох південних областях — Одеській (10%) і Миколаївській (14,8%), в яких вони займають третє місце (після
прізвищ на -ський, -цький і на -енк-о). На третьому
місці прізвища на -ук, -чук стоять і в Тернопільській
обл. (після прізвищ на -ський і утворених семантичним
способом), де вони становлять 8%. Більше, тобто 9,3%,
цих прізвищ у Київській обл., але там їм належить
тільки четверте місце (після прізвищ на -енк-о, прізвищ,
утворених лексико-семантичним способом і прізвищ на
-ський, -цький). Четверте місце прізвища на -ук, -чук
займають також у Дніпропетровській (6,3%) та Львівській (6,2%) обл. У Кіровоградській обл. їх 4,8%, а в
Кримській 6,2, і вони стоять там на п'ятому місці; у Запорізькій обл. цих прізвищ 4% (сьоме місце). У Закарпатській обл., сусідній з Івано-Франківською та
Чернівецькою, процент прізвищ на -ук, -чук значно нижчий (4,5%), причому вони займають там восьме місце.
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ПОШИРЕННЯ ПРІЗВИЩ
З СУФІКСОМ-ЕНК-0
понад 307.
від 20 до 30%
від 15 до 207.
від 10 до 157.
від 4 до 107.
менше ніж 4°/.

Карта № І.

Найменше прізвищ на -ук, -чук у лівобережних областях: у Чернігівській — 2,9%; Черкаській —• 2,2;
Полтавській — 2,6; Сумській — 1,3; Харківській — 3,6;
Донецькій •— 2,5; Луганській — 2,6.
У жодній області кількість прізвищ на -ук, -чук не
спадає до одного процента (див. карту № 2).
Прикметникові прізвища з суфіксами
-ськ-, -цьк-, -зьк- становлять третій основний словотворчий тип українських прізвищ, значно поширений на всій
території України. Правда, перше місце ці прізвища
займають тільки в чотирьох областях: Львівській
(14,6%), Тернопільській (18,3), Одеській (16,3) та Миколаївській (31%).
У Хмельницькій обл. процент прізвищ на -ський,
-цький, -зький такий самий, як у Львівській, але тут
ці прізвища поступаються першим місцем іменниковим
утворенням на -ук, -чук.
У більшості інших областей як західних, так і східних, процентний рівень прізвищ з суфіксами -ськ-, -цьк-,
-зьк- не знає великих коливань. Різниці виступають у
межах від семи до дванадцяти процентів: Ровенська
обл. — 11,1; Волинська — 11,4; Івано-Франківська — 12;
Чернівецька — 12,5; Вінницька — 9,8; Київська — 9,5;
Черкаська — 8,7; Кіровоградська — 8,6; Запорізька - 7,2; Херсонська — 8,4; Кримська — 10,3. Трохи нижчий
процент у Харківській обл. (6,7), ще нижчий у Житомирській (5,7), Чернігівській (5,5), Сумській (5,1), Донецькій (4,5), Дніпропетровській і Полтавській (по 4%).
Найменший процент прізвищ на -ський, -цький, -зький
у Луганській (2,6) та Закарпатській (2,4) обл., де їм
належить десяте і тринадцяте місце. Якщо пояснювати
значне поширення прізвищ на -ський, -зький, -цький
у деякій мірі польським впливом ' (частина цих прізвищ
могла бути утворена на зразок «шляхетських» або належати шляхті українського походження, а незначна
частина могла бути прізвищами первісно польських родів, асимільованих на Україні), то легко пояснити їх
більше поширення на Правобережжі та в Галичині і їх
менший процент у північно-східних областях. Зрозуміло
також, чому цих прізвищ найменше на Закарпатті: від1

Про безпідставність думки про польське походження
таких прізвищ див. на стор. 27.
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всіх

ПОШИРЕННЯ ПРІЗВИЩ
ЗСУФІКСАМИ-УК^УК^-ЧУК
від ЗО до 40 %
від 20 до 30%
від 15 до 20/;
від 10 до І5У.
[:;/,•.•/[ від 4 до №.
|

] менше ніж 4%

Карта № 2.

ділена від Польщі кордоном, ця частина української
землі на протязі віків мала більший зв'язок з мадьярами, словаками та румунами, ніж з поляками. Важко пояснити вищий процент цих прізвищ в Одеській обл., ніж
у Львівській та Івано-Франківській, які найдовше знаходились у складі Польської держави, і викликає здивування різкий стрибок (31%) цих прізвищ у Миколаївській обл. Незрозуміло також, чому відносно низький процент прізвищ на -ський, -цький, -зький у Житомирській обл. (5,7) (див. карту № 3).
П р і з в и щ а , утворені лексико-семантичним способом, тобто прізвища типу Дуб, Горобець, Сорока, Бандура, дуже поширені на всій Україні. Перше місце вони
займають тільки в Закарпатській обл. (хоча процент їх
там не найвищий — 10,2) і в жодній області Української РСР не сходять нижче четвертого місця серед
усіх прізвищ.
Найчастіше ці прізвища займають друге місце — у
шістнадцяти областях: Волинській (11,9%, після прізвищ на -ук, -чук), Львівській (11% після прізвищ на
-ський), Тернопільській (12,1% після прізвищ на -ський),
Київській (12% після прізвищ на -енко), Черкаській
(13,8% після прізвищ на -енко), Полтавській (15,1),
Кіровоградській (13,2), Дніпропетровській (16,25), Запорізькій (13), Херсонській (15,6), Кримській (18,7),
Харківській (8,5), Чернігівській (13,9), Сумській (15,5),
Донецькій (18,7) і Луганській (10,4), у всіх цих областях після прізвищ на -енко.
Третє місце прізвища, утворені лексико-семантичним
способом, займають у Ровенській (9,2%), Житомирській (9,5%), Вінницькій (10%), Хмельницькій (10,1%)
і Чернівецькій (10,4%) обл.
На четвертому місці вони знаходяться в ІваноФранківській (9%), Одеській (10%) та Миколаївській
(6,2%) обл.
Поширення прізвищ, утворених лексико-семантичним
способом, досить рівномірне.
Якщо три попередні найбільші словотворчі типи характеризуються більшим скупченням на певних територіях, на яких досягають іноді дуже високого процента,
то прізвища, утворені лексико-семантичним способом,
розміщені більш рівномірно по всій українській етнографічній території, а процент їх коливається від 8,5
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ПОШИРЕННЯ ПРІЗВИЩ
З СУФІКСАМИ-СЬК-,-ЗЬК-,-ЦЬКпонад 207„
від 15 до 20%
|, від Ю до 15%
від 5 до 10%
;'.•;.';':•'] від 3 до 5%
|

| від І до 3°/.

Карта № 3.

до 18,7, причому помітне поступове наростання у напрямі з заходу на схід. З цього погляду можна вважати їх найбільш нормальним типом українського прізвища, а разом з тим — мабуть — найбільш архаїчним.
Прізвища ці виникли з первісних прізвиськ і у величезній кількості випадків стали основою для утворення
морфологічним способом похідних прізвищ усяких словотворчих типів (див. схему, стор. 203: «Чотири основні
типи українських прізвищ»).
Переходимо до розгляду територіального розміщення інших словотворчих типів прізвищ, які теж мають
значне поширення, але ні в одній області не займають
першого місця.
1. П р і з в и щ а у ф о р м і ч л е н н о г о п р и к м е т н и к а ( д і є п р и к м е т н и к а ) з з а к і н ч е н н я м -ий
(рідше -ій), а в прізвищах жінок — -а (-'а): Кривий, -ва,
Завгородній, -ня, Погорілий, -ла. Вони розміщені в усіх
областях України в кількості від одного до шести з половиною процентів. У жодній області не займають ні
першого, ні другого місця. Третє місце вони посідають
у Луганській, Дніпропетровській (по 6,5%), Донецькій
(5,4%) обл., четверте — в п'яти областях: Тернопільській (5,8%), Хмельницькій (4%), Кіровоградській
(6,4%), Черкаській (5,4%), Полтавській (5,2%). П'яте
місце ці прізвища займають у Вінницькій обл. (6%),
Запорізькій (4,5%), Київській (6%), Чернігівській
(4,7%), Сумській (5,1%)- На шостому місці вони у
Кримській (5,1%), Харківській (4,2%) та Чернівецькій
(4,5%) областях, на сьомому — у Житомирській (3,5%),
Херсонській (3,6%) і Миколаївській (2,8%)- Восьме
місце прізвища на -ий, -ій займають в Івано-Франківській (3,2%), Одеській (3,7%) та Ровенській (2%) обл.,
а дев'яте — у Львівській обл. (3,2%). Найменш поширений цей тип прізвищ у Волинській (1,2%) та Закарпатській (0,95%) обл.
2. П р і з в и щ а з с у ф і к с о м -ик (-їк), як Чабаник, Маїк, становлять досить значний процент у всіх
областях України. Найбільше цих прізвищ записано
в Харківській обл. (7,3%), де вони займають третє місце
після прізвищ на -енко і утворених лексико-семантичним
способом. На четвертому місці вони у Волинській обл.
(5,2%), на п'ятому — в Житомирській (3,7%), Львів-
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^Утворені семант способом

ській (5,1 % ) , Тернопільській (5,7%), Хмельницькій (4%)
і Чернівецькій (5%). Шосте місце прізвища на -ик, -їк
займають у восьми областях: Закарпатській (5,6%), Ровенській (3,4%), Івано-Франківській (4,8), Одеській
(5,2), Черкаській (4), Полтавській (4,6), Донецькій
(4,3) і Сумській (3,5). У Вінницькій (3%), Запорізькій
(3,5), Кіровоградській (3,4), Київській (3,5) цим прізвиадам належить восьме місце, в Дніпропетровській (3,5)
ї Херсонській (2,8) — дев'яте, а в Чернігівській (2,4%) —
десяте місце. Найнижчий процент прізвища на -ик, -їк
становлять у Кримській (1,4), Миколаївській (1,4) і в
Луганській (1,3) областях. А проте це один із значно
поширених типів сучасних українських прізвищ, який
досить рівномірно розміщений на всій території України,
в середньому від трьох до семи процентів.
3. П р і з в и щ а н а -к-о (Жилко, Приходько) також
поширені на всій території України. Третє місце (після
•прізвищ на -енко та утворених лексико-семантичним
способом) вони займають у трьох областях: Чернігівській (8%), Сумській (8%) і Полтавській (5,7%).
Четверте місце їм належить у Кримській (8,3%), Запорізькій (5,8%) і Херсонській (5,6%). На п'ятому місці
прізвища на -к-о стоять у Донецькій (4,5%), Черкаській
(4,1), Дніпропетровській (4) і Миколаївській (3,8%).
Шосте місце займають у Київській (5,2%), Вінницькій
(5,1), Житомирській (3,7) і Хмельницькій (3,2), а сьоме
місце в Харківській (4,2%), Кіровоградській (3,8),
Одеській (5,2), Львівській (4,5) і Закарпатській (5,2%)
областях. Трохи менше цих прізвищ у Чернівецькій
(3,1%), Луганській (2,6) та Волинській (2,3) областях,
де вони займають восьме місце, та в Івано-Франківській
(3%), де їм належить дев'яте місце. Спостерігається
деяка перевага прізвищ на -к-о в центральних областях.
Найменше прізвищ цього типу в Тернопільській та Ровенській обл., де вони займають одинадцяте і дванадцяте місця.
4. П р і з в и щ а на -ак (-'ак) (Калічак, Степаняк).
На протилежність до попереднього типу, спостерігається
їх кількісна перевага на заході України. Третє місце
вони займають у трьох розміщених найдалі на захід
областях: Закарпатській (7,2%), Львівській (7,4) та
Івано-Франківській (10) областях. Трохи зменшується
їх кількість у Чернівецькій обл. (6,1%), де вони стоять
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на четвертому місці. В Одеській обл. їм належить п'яте
місце при кількості 5,2%, а шосте — в Тернопільській
(5,5), Луганській (4,2) і Херсонській (3,6). На сьомому
місці прізвища на -ак знаходяться в Ровенській (2,1%),
Вінницькій (4,5) і Чернігівській (3,1) областях, на восьмому — у Хмельницькій (2,4%), на дев'ятому — в Київській (2,6%), Кіровоградській (2,7) і Миколаївській
(2%) областях, а на десятому — у Кримській (2,1%),
Волинській (2%) та Запорізькій (2,5%). Дальші місця
зайняли ці прізвища в Дніпропетровській, Житомирській,
Полтавській, Сумській, Черкаській обл., де їм належать
11—17 місця, а найменше прізвищ цього типу записано
в Харківській обл. (0,6%).
Прізвища з суфіксом -ак мають виразну перевагу над
прізвищами на -к-о у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій обл. У Волинській обл. більше прізвищ на -к-о, а в сусідній Ровенській — на -ак. У Житомирській переважають прізвища на -к-о, а в областях Хмельницькій, Вінницькій
та Одеській їх рівень майже однаковий. Далі на схід
їх лінії виразно розходяться: прізвища на -к-о переважають. Особливо велике розходження в Чернігівській
та Сумській обл., де лінії обох типів ідуть у протилежних напрямах.
5. П р і з в и щ а з с у ф і к с о м
-ець (Кутковець,
Ленишинець) поширені найбільше в Закарпатській обл.,
де вони займають третє місце після прізвищ, утворених
лексико-семантичним способом, і прізвищ з суфіксами
-ич, -ович, а кількість їх становить майже 7,6%. Найбільш характеристичними для цієї області є прізвища,
в яких суфікс -ець приєднується до основи, поширеної
суфіксами -ин, -ишин: Євчинець, Іванишинець.
Звичайно, ці прізвища існують і в усіх інших областях (не записано їх тільки у Чернівецькій обл., хоч це
ще не свідчить про їх повну відсутність), але процент
їх поширення набагато нижчий, ніж на Закарпатті. Досить значну кількість вони становлять у Ровенській обл.
(4,6%). Далі йдуть області у такій послідовності, поступово знижуючи рівень: Полтавська (3,2), Житомирська
(3), Черкаська (2,8), Донецька (2,7), Київська і Чернігівська (по 2,6), Дніпропетровська, Херсонська і Харківська (по 2,4), Волинська і Кіровоградська (по 2,2),
Одеська (2,1), Сумська (2), Львівська (1,7), Запорізька
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{1,6). Хмельницька (1,4), Вінницька (1,3), Кримська
(1,2), Івано-Франківська і Луганська (по 1,1), Миколаївська (0,9), Тернопільська (0,8).
6. П р і з в и щ а з с у ф і к с а м и -ич, -евич, -ович.
Це один із найстаріших типів українських прізвищ,
поширений сьогодні значно більше в західній частині
України. Найбільш типові ці прізвища (особливо прізвища зі складним суфіксом -анич) для Закарпаття, де вони
займають друге місце після прізвищ, утворених лексикосемантичним способом, і становлять 9,27%. Відносно
високий процент цих прізвищ у таких областях, як Львівська (6,36), Волинська (4,5), Івано-Франківська (4,19),
Тернопільська (3,78), Чернівецька (3,17), Хмельницька
(3,04). Але вже в таких областях, як Ровенська, Житомирська, Вінницька, процент прізвищ на -ич, -евич, -ович
нижчий — 2,7; 1,5; 2,4, далі ж на схід процент їх ніде
вже не підіймається, а, навпаки, спадає: у Сумській
і Донецькій областях — 2,2%, у Запорізькій — 2,1;
у Чернігівській і Миколаївській — по 1,9; у Дніпропетровській — 1,7; Київській — 1,6; Полтавській — 1,3;
Одеській — 1; Кіровоградській — 0,6; Луганській — 0,5.
У Харківській, Херсонській та Черкаській обл. прізвищ
з суфіксами -ич, -евич, -ович не записано. Ясно, що
коли вони там і є, то процент їх дуже незначний.
7. С к л а д н і п р і з в и щ а (Підкопайгора,
Червоноштан). Ці характерні для української антропонімії прізвища існують у всіх областях УРСР, причому кількість
їх не підіймається вище семи процентів, але й не спадає
нижче одного. Значна кількісна перевага складних прізвищ спостерігається у східних і центральних областях.
Найвищий процент має Харківська обл. (6,7), за нею
йдуть Херсонська (4,8) і Полтавська (4,6). У цих трьох
областях складні прізвища займають п'яте місце. На
шостому місці вони в Кіровоградській (4,4%), Чернігівській (3,6), Миколаївській (3,3) областях. Сьоме місце
їм належить у Київській (3,6%), Сумській (3,5), Черкаській (3,3), Донецькій (2,7) і Кримській (2,1) областях.
Восьме місце вони займають у Дніпропетровській (3,7%)
і Житомирській (3,2), дев'яте — в Запорізькій (3,5)
і Вінницькій (2,6), а десяте — в Одеській обл. (2,1).
Відносно високий процент складних прізвищ маємо ще
в Тернопільській (2,6) і Хмельницькій (2,4) областях,
зате в інших західних областях їх кількість значно
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менша: у Волинській — 1,8, Львівській — 1,7, ІваноФранківській — 1,5, Чернівецькій — 1,3, Ровенській та
Закарпатській — по 1,2%.
8. П р і з в и щ а з с у ф і к с а м и -ин, -ишин (Хомин, Ковалшиин). Прізвища на -ишин типові для західної частини України. Вони становлять у Тернопільській
обл. 2,9%, в Івано-Франківській — 2,2, у Львівській —
2%. У Вінницькій області їх уже тільки 1,5%, у Хмельницькій і Чернівецькій по 1,1%, а в Одеській 1%. У Житомирській обл. ледве 0,5 %, в Ровенській — 0,3. Спорадично вони зустрічаються і в інших областях.
Щодо прізвищ на -ин, то в східних областях їх іноді
важко відрізнити від аналогічних російських прізвищ,
а через те записувачі могли деколи й не записати їх,
уважаючи, що це прізвища не українські 2 .
Прізвища з суфіксами -ин, -ишин становлять: в Тернопільській області 4,2%, в Івано-Франківській — 3,9,
Львівській — 3,2, Запорізькій — 2,4, Вінницькій — 2,1,
Хмельницькій — 2,2, Донецькій — 1,9, Закарпатській —
1,9, Миколаївській — 1,9, Ровенській і Чернівецькій —
по 1,8, Дніпропетровській — 1,7, Кримській — 1,6, Одеській — 1,5, Харківській і Херсонській — по 1,2%,
у Черкаській і Луганській — по 1,1% і в Київській —
1%. Менше ніж 1% виявлено в Сумській, Кіровоградській, Волинській, Чернігівській і Житомирській обл.
9. П р і з в и щ а з с у ф і к с а м и -ів, -ов, -ев. Прізвища на -ів, в яких звук і в непрямих відмінках чергується з о або з є залежно від твердості чи м'якості
останнього приголосного основи, поширені майже виключно в західних областях України. В Івано-Франківській обл. вони становлять 5,1% і займають п'яте місце
серед інших прізвищ, у Тернопільській — 4% і в Львівській — 2,6%. У незначній кількості вони зустрічаються
ще в Чернівецькій (0,5%), Ровенській (0,3), Кіровоградській і Сумській (по 0,2), Волинській, Вінницькій і
Хмельницькій обл. (по 0,1%).
2
Критерієм у визначенні є національність носія прізвища. Крім
спільного для обох мов суфіксадреба звернути увагу також на
твірну основу: немає сумніву, що таке прізвище, як Хомин чи
Горопаишн за походженням може бути тільки українське, зате
прізвища Головин, Суботин можуть бути і українські і російські,
залежно від національності носія.
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Записано чимало українських прізвищ на -ов, -ев, які
є типовими також для російських. У Запорізькій обл.
вони становлять 4,4%, в Луганській — 4,3; Дніпропетровській — 3,8; Миколаївській — 2,8; Харківській — 2,4;
Кіровоградській — 2%. В інших областях вони становлять незначну кількість. У цілому прізвища на -ів, -ов,
-ев становлять від 0,5 до 5% загальної кількості прізвищ
у кожній області. Прізвища на -ів у таких областях, як
Івано-Франківська, Тернопільська, та на -ов, -ев у Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській займають 5—8 місце.
10. П р і з в и щ а з с у ф і к с о м -ан (Федан, Чернівчан) зафіксовані в усіх областях України, але найбільш
типові вони для Буковини (Чернівецька обл.), де становлять 4,5% і займають сьоме місце. В інших областях
кількість їх така: Одеська обл. — 3,6%, Луганська —
2,6; Харківська — 2,4; Закарпатська — 2,2; Черкаська —
2,2; Сумська — 2,2; Запорізька — 1,8; Тернопільська —
1,4; Львівська та Івано-Франківська — по 1,3; Вінницька — 1,2; Хмельницька — 1. Менше ніж 1% вони
становлять у Дніпропетровській, Волинській, Київській,
Полтавській, Чернігівській, Миколаївській та Житомирській обл.
11. П р і з в и щ а з с у ф і к с о м -ун (Павлун, Хорошун) мають приблизно таке саме поширення в усіх
областях, як і прізвища попереднього типу. Найбільше
їх у Сумській і Луганській обл. — (по 2,6%), далі в
Хмельницькій — 2,4; Полтавській — 2,2; Одеській —
2,1. Трохи менший процент у Запорізькій і Дніпропетровській обл. (по 1,9), Кіровоградській і Харківській
(по 1,8), Херсонській і Вінницькій (по 1,6), Чернігівській, Житомирській і Київській (по 1,5). Значно менше
прізвищ на -ун у західних областях: у Тернопільській —
1%, Волинській — 0,9; Львівській — 0,8; Івано-Франківській — 0,7; Закарпатській і Чернівецькій — по 0,5%.
12. П р і з в и щ а з с у ф і к с о м -ай (Довгай, Луцай) поширені по всій Україні, але в жодній області
кількість їх не досягає навіть двох процентів. Найбільше їх виявлено в Сумській обл. (1,7%), за нею йдуть
Харківська, Запорізька і Херсонська (по 1,2), Донецька
і Луганська (по 1,1), Дніпропетровська (1%). Менше
ніж 1% мають області: Закарпатська, Волинська, Житомирська, Львівська, Черкаська й Чернігівська (від
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0,8 до 0,6%), а в інших областях кількість цих прізвищ
не досягає й половини процента.
13. П р і з в и щ а з с у ф і к с о м -ій (Бабій, Завалій) зафіксовано майже в усіх областях УРСР, але ніде
не займають вищого місця, як чотирнадцяте. Найвищий
процент вони становлять у Тернопільській обл. (1,8%).
трохи нижчий у Івано-Франківській (1,6), далі йдуть
області: Одеська (1,5), Запорізька (1,5), Луганська
(1,5), Черкаська і Львівська (по 1,4), Волинська (1,2),
Полтавська (1), Вінницька, Сумська й Кіровоградська
(по 0,9), Хмельницька (0,8), Житомирська, Чернігівська й Чернівецька (по 0,7), Київська й Миколаївська
(по 0,5), Херсонська (0,4), Дніпропетровська (0,3).
14. П р і з в и щ а з с у ф і к с о м -ей (Задерей, Микитей) найбільше поширені в Закарпатській області,
де кількість їх досягає 2,5%. Досить значну кількість
їх знаходимо і в Чернівецькій обл. (1,8%). Менше їх
виявлено в Черкаській обл. (0,7%), Івано-Франківській.
Одеській і Луганській (по 0,5), у Ровенській, Житомирській (по 0,3), у Львівській, Кіровоградській, Тернопільській (по 0,25), Дніпропетровській, Київській, Хмельницькій (по 0,2%).
15. П р і з в и щ а з с у ф і к с о м -ок (Євтушок, Циганок) рідко досягають одного процента: тільки в
Херсонській обл. нараховуємо їх 1,2% і в Одеській 1 % •
Далі області йдуть у такій послідовності: Чернігівська,
Ровенська і Дніпропетровська (по 0,9%), Хмельницька
(0,8), Запорізька і Львівська (по 0,7), Волинська, Київська і Тернопільська (по 0,6), Миколаївська (0,5), інші
менше ніж півпроцента.
16. П р і з в и щ а з с у ф і к с о м -ар (Губар, Чубар)
належать теж до поширених на всій території України,
але в незначній кількості, подібно як прізвища на -ок.
Найвищий процент їх виявлено в Чернівецькій (3%) та
в Харківській (2,4%) обл. Далі процент по областях
знижується в такій послідовності: Одеська й Закарпатська (по 1,6%), Миколаївська й Черкаська (по 1,4),
Донецька (1,3), Сумська (1,1), Житомирська, Київська
і Дніпропетровська (по 1), Ровенська (0,9), Тернопільська (0,8), Івано-Франківська, Львівська і Полтавська
(по 0,7), Кіровоградська, Запорізька і Вінницька (по
0,6), Чернігівська (0,5), в Херсонській і Волинській менше ніж по півпроцента.
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17. Б е з а ф і к с н і п р і з в и щ а , або утворені регресивним способом (Гнідь, Хваста), становлять досить
помітну групу в усіх областях. Найвищого рівня вони
досягають у Черкаській обл. (2,8%), за нею йдуть Чернігівська (2,4), Запорізька (2,3), Львівська (2,1), Київська (2).
Від одного до двох процентів налічують ці прізвища
в таких областях: Харківській (1,8%), Сумській і Закарпатській (по 1,7), Херсонській і Волинській (по 1,6),
Тернопільській і Кіровоградській (по 1,5), Хмельницькій
(1,4), Дніпропетровській (1,3), Івано-Франківській (1,1).
Не досягають одного процента у Вінницькій (0,8), Полтавській (0,7), Ровенській (0,6), Одеській, Луганській
і Житомирській (по 0,5), Чернівецькій (0,4), Донецькій
(0,2) і Кримській (0,1) областях.
18. П р і з в и щ а
з суфіксом
-аш
(Худаш,
Юраш) подібно як попередні, зустрічаються майже в
усіх областях, але кількість їх відносно невелика. Найвищий процент виявлено в Чернівецькій обл. (1,4) і в
Одеській (1%). Далі йдуть області: Ровенська (0,9),
Закарпатська (0,8). У Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Сумській та Луганській обл. кількість цих прізвищ трохи більша ніж 0,5%, а в інших не досягає і половини процента.
Це основні типи сучасних українських прізвищ. Вони
поширені на всій українській території і становлять
в кожній області досить помітну групу.
Про територіальне розміщення десятків інших надзвичайно різноманітних прізвищ, кількість яких іноді
дуже незначна, часто менша ніж 0,1%, немає можливості докладно говорити. Ми зупинимось тільки коротко
на розгляді деяких словотворчих типів прізвищ, характерних для певних областей.
Так, прізвища з суфіксами -ал-о, -кал-о (Бухало,
Штокало) найбільш поширені в Полтавській обл.
(0,9%)- Трохи менше їх у Херсонській, Львівській, Закарпатській та Вінницькій обл. В інших областях їх
процент дуже незначний.
Генетично споріднені з ними прізвища на -ил-о (Забарило, Процідило). Вони становлять 0,5% у Чернігівській, Сумській, Волинській областях, коло 0,3% у Київській, Тернопільській і Львівській обл., а в інших — ще
менше.
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Прізвища на -айл-о (Кокотайло, Нечитайло) становлять досить високий процент у Харківській обл. (1,8).
Прізвища з суфіксом -д-а (Жмида, Яцунда) становлять понад 1,3% У Закарпатській обл., а трохи менше
(1,2%) — у Вінницькій.
Для Закарпаття, крім уже вказаних, характерні ще
такі типи прізвищ:
а) закінчені на -о з попереднім м'яким приголосним
(Гнатьо, Леньо), які становлять тут 2,7%,
б) прізвища з суфіксом -ош (Плакош, Мирош) —
коло 1 %..
в) прізвища у формі родового відмінка однини (Давида, Кошута) — 0,8%,
г) прізвища з суфіксом -6-а (Майба, Покорба) —
0,7%,
д) прізвища з суфіксом -ул-а (Мацула, Тріщула) —
0,7%.
Прізвищ на -'о, крім Закарпатської, ще багато тільки
у Львівській обл., головним чином у підкарпатських районах, де становлять коло 0,5%.
Прізвища на -ош, крім Закарпатської обл., виявлені
ще в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Київській, Сумській і Кіровоградській областях (приблизно
0,1%). В інших областях їх майже зовсім немає.
Прізвища у формі род. відмінка однини від чоловічих імен або прізвиськ, крім Закарпатської обл., майже
в такій самій кількості знаходяться ще на території Тернопільської, Вінницької і Полтавської обл. У Львівській,
Чернівецькій, Сумській та Харківській обл. кількість їх
теж досягає половини процента.
Для Чернівецької обл., крім прізвищ з суфіксами
-аш, -ар, -ан, про які згадувалось, досить характеристичними є прізвища з суфіксом румунського походження
-ул (Ганул, Манчул), які тут становлять 1,8%. У відносно значній кількості (0,9%) виявлено їх у Миколаївській обл. Знаходимо їх також у Закарпатській, Львівській, Тернопільській обл., але в мінімальній кількості.
Для північної частини України, зокрема Волинської,
Чернігівської і Сумської обл., характерне збереження
у реліктовій формі давніх прізвищ — іменників середнього роду з суфіксом -ат-. Це сучасні прізвища типу
Крупеня, Зубеня, які морфологічно асимілювалися з
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іменниками І відміни. Кількість їх у названих областях
не перевищує 0,2%.
На заході УРСР, у Львівській обл., зокрема на Бойківщині, зберігся ще у невеликій кількості такий релікт,
як прізвища на -ат (-'ат), що генетично є формою родового відмінка множини іменників середнього роду з суфіксом -ат- (Процев'ят, Хронов'ят). Кількість їх не досягає й 0,1%.
Західна частина України (Правобережжя з Галичиною, Буковиною й Закарпаттям) взагалі характеризується більшою різноманітністю словотворчих типів прізвищ, серед яких величезну більшість становлять дуже
нечисленні групи, що в окремих областях налічують
усього кілька сотих процента. Мимоволі приходить на
думку аналогія з діалектною роздрібненістю південнозахідного наріччя. Чи не ті самі причини, які обумовили
цю роздрібненість, створили і ту величезну кількість
різноманітних словотворчих типів прізвищ, яких не
зустрічаємо в центральних і східних областях України?
Ми вже згадували про такі виключно західноукраїнські прізвища, як Гнатьо, Ваньо, як прізвища на -ишин
і ін. До них треба додати:
а) Прізвища на -айк-о, -айк-а (Лисайко, Плавайка),
що становлять 0,3% в Тернопільській, 0,2% — в ІваноФранківській і 0,1% в Закарпатській обл. На сході
України виявлено їх тільки в Кіровоградській обл.
(0,1%) і то, можливо, серед численних у цій області
переселенців з Галичини.
б) Близькі до них за способом утворення прізвища
з суфіксом -ейк-о, -ейк-а (Федейко, Тацейка), які, правда, спорадично трапляються і в деяких східноукраїнських областях, але в основному вони типові для заходу
України. В Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Житомирській обл.
вони становлять від 0,2 до 0,4%.
в) Тільки на заході, у Тернопільській та Івано-Франківській обл., виявлено прізвища на -еньк-о, -еньк-а
(Шкребенько, Івасенька), а у Львівській і Закарпатській обл. — утворені за допомогою згрубілих суфіксів
прізвища типу Павлище, Ковалисько.
г) До західних треба зарахувати також прізвища на
-ись (Гаврись, Максись), які виявлено у Львівській,
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Тернопільській, Івано-Франківській, Ровенській, Хмельницькій та Вінницькій обл.
д) Прізвища на -ась (Демидась) теж переважають
на заході, хоч трапляються і в деяких східноукраїнських
областях.
є) Прізвища з суфіксом -есь (Михтесь) виявлені
тільки в Хмельницькій та Львівській обл.
є) Прізвища на -оньк-а, -оньк-о (Галонька, Федоронько) записані тільки у Львівській, Тернопільській,
Івано-Франківській обл.
У західних областях переважають і прізвища з суфіксом -усь (Макарусь, Горбусь), -унь (Братунь, Федунь),
-уньк-а (Галунька), -уник (Івануник), -ось (Братось).
Прізвища, утворені з іншими демінутивними суфіксами, розсіяні по всій території УРСР, і перевагу їх
у такій чи іншій області важко встановити. Так, прізвища на -к-а (Притулка, Залипка) поширені, з одного
боку, на заході (Вінницька обл. — 0,4%; Волинська —
0,6; Закарпатська — 1,9; Львівська — 1,4; Ровенська —
0,3; Івано-Франківська — 1,5; Тернопільська — 2; Хмельницька — 0,1; Чернівецька — 1,1; з другого боку, мабуть,
не менше їх у східних областях: у Дніпропетровській - 0,7%; Запорізькій — 0,7; Київській — 0,5; Кіровоградській — 0,9; Полтавській — 1,6; Сумській — 0,9; Харківській — 2,4; Черкаській — 1,4.
Приблизно таку саму картину рівномірного розсіву
по всій території України являють і прізвища з суфіксами -аг-а (Довбяга), -анк-о (Дерев'янко), -ань (Глухань), -ах-а (Дробаха), -ашк-о (Ромашко), -ег-а (Здоровега), -ер-а (Бугера), -ечк-о (Петренко), -ешк-о
(Мелешко), -илк-о (Ціпилко), -их (Гаврих), -иц'-я
(Іваниця), -ичк-а, -ичк-о (Паляничка, Федоричко), -иш
(Черниш), -ишк-о (Малишко), -хн-о (Івахно) та ін.
Закінчуючи огляд географічного розміщення українських прізвищ, слід згадати ще про одну групу, а саме:
про українські прізвища іншомовного походження.
Розміщення їх на українській етнографічній території неоднакове. Подібно до того як кількість слів іншомовного походження в словниковому складі окремих
говорів української мови неоднакова, так і в складі
прізвищ значно більше іншомовних елементів знаходимо
на окраїнах, ніж у центральних областях.
Найбільший процент українських прізвищ іншомов213

ного походження мають області: Закарпатська (7%),
Луганська (4,7), Львівська (4,3), Тернопільська (4,1),
Чернівецька (3,3), Волинська (3,1), Івано-Франківська
(2,5). Відносно значна кількість їх знаходиться також
в областях: Вінницькій і Хмельницькій (по 2,1%), Миколаївській (1,9), Харківській (1,8), Ровенській (1,5),
Кримській (1,4), Одеській (1,1) та Донецькій (1,1).
У центральних областях прізвища іншомовного походження становлять у середньому 0,5%.
Українські прізвища мадьярського походження розміщені майже виключно на території Закарпатської
обл., прізвища польського походження — переважно
у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій обл., прізвища румунського походження — в Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській обл., прізвища тюркського походження — в
Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській, Сумській обл.
Величезна більшість словотворчих типів українських
прізвищ розміщена на території всіх областей УРСР.
Суспільне життя сприяє все більшому змішанню населення, яке первісно на протязі довгих століть заселяло
одні й ті самі досить обмежені території. Проте матеріал,
зібраний головним чином серед сільського населення,
дозволяє ще встановити первісні зони поширення різних
словотворчих типів українських родових прізвищ.
Розглядаючи розміщення сучасних українських прізвищ на території УРСР, ми йшли за адміністративним
поділом, хоч свідомі, що такий принцип не можна вважати досконалим, бо поділ на області враховує потреби
передусім народного господарства, але зовсім не рахується з історією чи діалектними особливостями, що впливали на формування власних особових назв.
Процентні відношення між типами прізвищ у кожній
області ми подавали, виходячи з наявної в нас кількості
зібраних прізвищ. Ці цифри можуть згодом змінитись
у зв'язку з повнішим чи більш рівномірним зібранням
матеріалу на території всієї області.
Думаємо, що і такий недосконалий, схематичний
розгляд розміщення прізвищ можна прийняти як перший
етап його вивчення. Майбутнім дослідникам залишаємо
провести уточнення й виправлення неминучих помилок
у цій «географії» української антропонімії.
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Прізвища, утворені від назв інших занять . . . .
Прізвища, що виникли в процесі боротьби народу за
визволення
Прізвища, утворені за індивідуальними ознаками перших
носіїв
Інші шляхи виникнення прізвищ
II. Словотворча будова і граматичні особливості прізвищ .
Прізвища
Прізвища
Прізвища,
Прізвища,
Прізвища,
Прізвища,
Прізвища,
Прізвища,
гуків
Прізвища

.

8
9
23
26
28
33
36
38
41
43
58
59
61
62
64
73
81

прикметникового типу
81
іменникового типу
95
утворені лексико-семантичним способом . . 96
утворені морфологічним способом . . . . 101
утворені регресивним способом . . .
.172
утворені синтаксико-морфологічним способом . 174
"утворені з дієслівних форм
179
утворені з прислівників, службових слів, ви180
іншомовного походження
182

III. Розміщення основних словотворчих типів українських прізвищ на території УРСР
195
Умовні скорочення

215

